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 جامعة تكريت                                                                      المادة : وراثة      

 كلية الزراعة                                                                      المرحلة : الثانية      

                           السابعالفصل : قسم اإلنتاج الحيواني                                                                 
--------------------------------------------------------------------------- 

 تأثيرات االم والتوارث السايتوبالزمي

التوارث الذي تكلمنا عنه تصرفاته مرتبطة بالنواة او بأكثر دقة على      

هورها في االفراد مرتبطة الكرموسومات لذلك فتوقعاتنا من انتقال الصفة وظ

عن انعزال الكروموسومات هذه الحقيقة اليمكن معارضتها لحد االن  ابمعرفتن

واد الوراثية والذي ( هو الحامل للم DNAالعتبار ان حامض الرايبوز المختزل ) 

اليستطيع  DNAيوجد في النواة ومن جهة أخرى فان حامض الرايبوز المختزل 

تكوين الصفات البايولوجية في غياب المكونات األخرى للخلية بالطبع وجود 

حامض الرايبوز المختزل لوحده الينتج كائن حي النه يعتمد بالطبع على الوسط 

نا في الفصل الخامس بان للبيئة تأثير على الذي يستطيع فيه اظهار عمله تعرف

التركيب الوراثي ففي الخلية نفسها يوجد احد المصادر البيئية المهمة وهو 

فالمحتويات السايتوبالزمية قد تختلف بين السايتوبالزم الذي يحيط مباشرة بالنواة 

وبالزم االفراد لذلك ال يكون مدهش كثيراً بان نجد مفعول التركيب الوراثي في سايت

يختلف عن مفعوله عند وجودة في سايتوبالزم اخر وأوضح ذلك عن طريق 

التجارب حيث عندما تساهم االم بالبويضة التي تحتوي على كمية من السايتو 

بالزم اكثر من كمية السايتوبالزم الموجودة في الحيمن التي ساهم فيها االب االخر 

لى انتاج البويضات والحيامن يؤدي القادران ع Bو  Aفمثال التزاوج بين صنفين ِ

اما  aونوعية سايتوبالزم  Aالى تكوين بويضات حاوية على التراكيب الوراثية 

ونوعية  Bالصنف االخر فبويضاته تكون حاوية على التركيب الوراثي 

فالفرد الناتج  Bبحمين الصنف  A، فاذا لقحت بويضة الصنف  bالسايتوبالزم 

اما اذا لقحت بويضة الصنف  aونوعية السايتوبالزم  ABيكون ذو تركيب وراثي 

B  بحيمن الصنفA  فالفرد الناتج يكون ذو تركيب وراثيAB  ونوعية

وذلك الن كمية السايتوبالزم الذي تساهم فيه البيضة دائما اكبر  Bالسايتوبالزم 

بكثير من كمية السايتوبالزم في الحيمن فاذا انتج السايتوبالزم مظهر خارجي 

داً فاالختالفات الوراثية التظهر في هذه الحالة أي ان الفرد ذو تركيب وراثي موح
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AB  ونوعية السايتوبالزمab  وبما ان االختالفات كهذه تنتج من قبل سايتوبالزم

 البويضة لذلك سمي بتأثيرات االم . 

 تأثير االم :

تأثير االم في فراشة الدقيق للون الجسم واالعين في  Caspariأوضح العالم      

اليرقات فتلون جسم اليرقات واللون القهوائي الداكن للعين سببها صبغة 

Kynurenine  الموجودة في السايتوبالزم والناتجة عن وجود الجينA  المتغلب

 مع انثى Aaيعمل على تكوين أي صبغة فعند تلقيح ذكر هجين  على اليله الذي ال

نالحظ ان نصف اليرقات تحتوي على الصبغة المذكورة اما  aaمنتجة لهذا الجين 

نالحظ ان جميع  Aaمع انثى  aaعند اجراء التلقيح العكسي أي تزاوج ذكر 

وهذا يدل دالله واضح ان سايتوبالزم اليرقات الناتجة تحتوي على الصبغة الداكنة 

وبعد فترة  Aبها الوراثي على االم يحتوي على هذه الصبغة نتيجة احتواء تركي

من النمو تبدأ حوالي نصف اليرقات وفقدان صبغة جسمها حتى تصبح تدريجياً 

( ان تفسير هذه الظاهرة  aaعديمة الصبغة ) وهذه اليرقات ذات التركيب الوراثي 

في تركيبها الوراثي تعطي بعض الصبغة الى  Aان االم الحاوية على الجين 

ذات التركيب الوراثي  فان االمالبيوض التي تنتجها عن طريق سايتوبالزم البيضة . 

Aa  تنتج نوعين على البيوضA  وa  وكالهما يحتوي على الصبغة في

الذي  Aينقصها الجين  aaالبناء ذات التركيب الوراثي ن اسايتوبالزم البيضة فا

تكوين الصبغة في السايتوبالزم فان هذه اليرقات تصبح عديمة اللون  يعمل على

 بعد استهالكها لجميع الصبغة التي حصل عليها عن طريق االم .

 Extrachromosomal Inheritanceالوراثة غير الكرموسومية : 

األمثلة السابقة عن تأثير الدم توضح وجود عوامل سايتوبالزمية ذات تأثير      

ما في حالة الصبغة في فراشة الدقيق حيث شاهدنا ان هذا العامل اليتجمع مظهري ك

بعض العوامل السايتوبالزمية  Aمثل  ما لم يعوض عنه بتأثير جين نووي ويختفي

توضح تجمع نفسها وانعزالها الحر ولذلك قد يمكن اعتبارها وحدات وراثية 

موسومات ويسبب وجودها العوامل ( الموجودة في الكرومساوية تماماً للوحدات ) 

خارج الكروموسومات فهذه العوامل سميت بالزما جين ) جينات البالزما ( او 

بالزميد وبصورة عامة فالتزاوج بين احياء تحمل صفات مسببه عن عوامل 

التحملها الكروموسومات يحصل اختالف في نسل أبنائها عن النسب المندلية 
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ذج الكروموسومي يوضحه اختالف في المتوقعة معظم هذا االنحراف في النمو

نتائج التزاوجات العكسية وعلى الجانب النقيضي لتأثيرات االم فان االختالف الذي 

يسببها عوامل غير محمولة على الكروموسومات عادة ال تختفي بعد جيل واحد 

 وانما تستمر طيلة وجود هذا العامل .

 Chloroplastsالكلوروبالست : 

ان نباتات الساعة الرابعة كانت فروعها  1909عام  Corrensالحظ العالم      

تحمل أوراق خضراء او بيضاء او مبرقشة ) مزيج من األخضر واألبيض ( فاألبناء 

الناتجة عن تضريب هذه االفرع تكون جميعها خضراء عند كون الزهرة االم من 

النبات االم تبقى خضراء ما دام فرع اخضر إضافة لذلك فإبناء األجيال القادمة 

اخضراً وبالمثل عندما يكون النبات االم ابيض فاألبناء جميعها بيضاء ) النباتات 

البيضاء تموت لعدم استطاعتها القيام بعملية التركيب الضوئي ( اما االم المبرقشة 

األوراق فأبنائها ايضاً مبرقشة لذلك فالمظهر الخارجي يعتمد على وجود عامل في 

ً وبما ان وجود الكلوروبالست في سايتوبالزم االم ا لذي يظهر مستمر ذاتيا

السايتوبالزم فحدوث انتقالة لألجيال القادمة يكون بصورة مستمرة خالل كميتات 

 االم .

 البرامسيوم القاتل :

لوحظ في البرامسيوم اوريليا وجود ساللتان احدهما سميت قاتلة الفرازها      

القاتلة في الماء واما الساللة األخرى سميت حساسة النها تقتل  مادة البراميسمين

ان  Kسين لوحظ من التجارب ان صفة القتل ترجع الى الجين السائد بمادة البرامي

تكون جميعها  kkمع اخر  KKاألبناء الناتجة من تزاوج فرد ذو تركيب وراثي 

(  kkو  KKسيوم ) قاتلة ولكن اذا كانت فترة االقتران قصيرة بين نوعي البرا

ستكون حساسة رغم احتوائها على التركيب  kkفالمستمرات الناتجة عن الفرد 

اما اذا كانت فترة االقتران طويلة نسبياً فان األبناء تكون قاتلة وبما  Kkالوراثي 

ان المحتويات الوراثية في كال الحالتين متماثل ، وان العامل الالزم لفة القتل هو 

حيث اثبت ذلك عندما درست  Kبا ان تنتج نفسها في وجود جين كابا ويمكن لكا

فاذا حصل  kkو  KKالناتجة عن التزاوج  Kkاالفراد ذات التركيب الوراثي 

االقتران لفترة طويلة فان هذه االفراد تكون في البداية حاملة لكابا وتكون قاتلة 

من انتاج عتها ولكن بعد فترة تفقد الكابا وتصبح حساسة عالوة على عدم استطا
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كما أوضح في تزاوج افراد  Kالكابا وهذا يجب مالحظة ان الكابا التنشأ عن الجين 

 (kk  وKK  اذا كان االقتران لفترة قصيرة ونستنتج من ذلك بان الكابا عبارة )

ً ) قد اثبت التحليل الكيمياوي احتوائها على حامض  عن جزيئات تتكاثر ذاتيا

الذي يعتقد بانه ينتج  Kا تعتمد على الجين النووي الرايبوز المختزل ( ولكنه

 عامالً كيمياوياً ضرورياً لنمو وتكاثر الكابا .

 حساسية حشرة الدروسوفال لثاني أوكسيد الكاربون :

لثاني أوكسيد الكاربون وجد في حشرة الدروسوفال ساللة شديدة الحساسية      

2CO  ًفالنسل الناتج عن التلقيح انثى حساسة وذكر مقاوم يكون جميعها حساسا

اما التلقيح الرجعي النثى حساسة مع ذكر مقاوم فيعطي نسل جميعه حساساً اما 

النسل الناتج عن تلقيح انثى مقاومة مع ذكر حساس يعطي افراد حساسة ومقاومة 

لسايتوبالزم وان الحيوان بنسب مختلفة هذا وقد اثبت ان الحساسية ترجع الى ا

المنوي يحمل اثاراً من السايتوبالزم الكافي النتاج الحساسية وهذه الكمية تختلف 

من حيوان منوي الى اخر وفي التجارب تم عزل المادة المسببة للحساسية عن 

وحقنت هذه المادة في بيض مقاوم فاصبح حساساً حيث اعتقد بانه السايتوبالزم 

 . فايروسعبارة عن 

 الحليب : عامل

قابلية إصابة الرئتين في الفئران بمرض  1940عام  rentBitدرس العالم      

السرطان حيث الحظ وجود ساللة ذات قابلية قليلة لإلصابة بالسرطان وساللة 

أخرى ذات قابلية عالية لإلصابة بالسرطان وقد جعل األبناء الصغار للصنف 

المقاوم ترضع الحليب من أمهات غير مقاومة فالحظ اصابتها بالمرض بطريقة 

هة لرضاعة هذه األمهات البنائها اما اذا رضعت األبناء الصغار للصنف غير مشاب

المقاوم حليب من أمهات الصنف المقاوم فان األبناء تصبح مقاومة وغالباً ال يظهر 

المرض على بعض افرادها هذه التجربة أوضحت بصورة كاملة ان العوامل 

ابه للفايروس الذي المسببة لمرض السرطان توجد في الحليب وتصرفاتها مش

ينتقل خالل الحليب الذي تتغذى عليه الصغار اما المناعة ضد هذا الفايروس فهي 

وراثية بحد ذاتها بمعنى ان التركيب الوراثي للساللة المقاومة يختلف عن التركيب 

 الوراثي للساللة غير المقاومة .
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 االنتقال خالل اغشية المشيمة :

حاالت مرضية كثير لوحظ فيها ان المرض ينتقل من االم الى الجنين او الطفل      

كان يعتقد سابقاً بانه مرض وراثي ينتقل عن عن طريق المشيمة فمرض الزهري 

طريق الكروموسومات اما االن اصبح واضح ان هذا المرض ليس بجزء من 

رجية اثناء النمو النسيج التوالدي بل هو صفة مكتسبة خالل بعض المؤثرات الخا

، حالة مشابه أخرى لوحظت في الخيول فان الفرس بعد فترات من الوالدة ونمو 

أبنائها نمواً طبيعياً تجد صعوبة في االحتفاظ بمهرها الذي يموت بعد ساعة من 

والدته الطبيعية ورضاعته المه بسبب اصابته بمرض الصفراء وقد حصل من 

رض الصفراء من رضاعة امه فانه ال يصاب التجارب بان منع المهر المصاب بم

ً وكذلك اذا لقحت هذه الفرس العينة بحصان اخر فان أبنائها  وينمو نمواً طبيعيا

تنمو نمواً طبيعياً هذا وأثبتت الدراسات ان عدم التوافق هذا يتوقف الى حداً كبير 

ي يكون على االختالفات الوراثية حيث يحصل ذلك عندما يمتلك الجين االنتجين الذ

غير موجود عند االم ان وجود مثل هذا الجنين يشبه االم نتيجة لوصول االنتجين 

عن طريق المشيمة وبذلك تقوم بإنتاج االجسام المضادة وتكون نسبة االجسام 

المضادة في دم االم قليلة جداً في الحمل األول حيث التحدث أي ضرر للمهر عند 

ام المضادة في حليب االم في كل فترة حمل رضاعتة المه ، ولكن تزداد هذه االجس

حيث عندما يرضع المهر المه فانه يحصل على االجسام المضادة مع الحليب والتي 

تتفاعل مع االنتجين الموجود في دمه نتيجة تركيبة الوراثي ) حيث حصل على 

الجين لالنتجين عن طريق ابيه ( وعادة يؤدي هذا التفاعل الى موت المهر ومن 

بان التأثير الشديد على المهر ال يتوقف على عامل وراثي ) جين له الحظ هذا ن

القدرة على تكوين االنتجين ( كذلك يتوقف على عامل غير مباشر وهي االجسام 

 المضادة التي تكونها االم والتي تنتقل عن طريق بل تنتقل عن طريق الحليب .

 العقم الذكري في الكتان

ساللتين احدهما طويلة الساق واألخرى قصيرة الساق لوحظ في الكتان وجود      

وكالهما ذات خصوبة ذاتية وعند تلقيح الساللتين مع بعضهما أي تلقيح االب 

القصير الساق مع االم الطويلة الساق حصل على افراد الجيل األول الطبيعية 

لقيح الخصوبة ) اخصاب ذاتي ( وكذلك الحال بالنسبة الفراد الجيل الثاني اما الت

العكسي أي تلقيح االب طويل الساق مع االم قصيرة الساق اعطى افراد الجيل األول 
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ذات عقم  1طبيعية الخصوبة :  3الطبيعية الخصوبة اما افراد الجيل الثاني بنسبة 

ذكري تم تفسير هذه النتائج على اساس ان الساللة الطويلة الساق تحتوي على 

تي يعطي خصوبة طبيعية عند وجودة في بصورة نقية وال msالجين المتنحي 

السايتوبالزم الساللة الطويلة الساق الممثلة بالدائرة الداخلية وعند وجودة في 

السايتوبالزم الساللة قصيرة الساق المتمثلة بالمربع الداخلي فانه يسبب العقم 

 الذكري .

 

 

 

 

 


