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Alelos múltiplos ou Polialelismo



Ex.: Cor da pelagem em coelhos

4 alelos na população:

 C  selvagem (aguti)

 cch  chinchila

 ch  himalaia

 ca  albino

Alelos múltiplos ou Polialelismo



Nos indivíduos: os alelos estão 2 a 2

GENÓTIPO FENÓTIPO 
CC, Ccch, Cch, Cca aguti ou selvagem

cchcch, cchch, cchca chinchila

chch, chca himalaia

caca albino



C  > cch > ch > ca

A relação de DOMINÂNCIA entre esses 4 alelos é:

Alelos múltiplos ou Polialelismo





GRUPOS SANGUÍNEOS
SISTEMA ABO



Hemácia

Aglutinogênio 
A

Sangue A

Aglutinogênio 
B

Sangue B

Aglutinogênio 
A e B

Sangue AB

Ausência de
Aglutinogênio

Sangue O

Aglutinogênio
Molécula presente na superfície das hemácias que 

determina o tipo sanguíneo.



Atenção!
O aglutinogênio pode atuar como
antígeno (corpo estranho) em certas
situações.



Aglutininas
São anticorpos presentes no plasma
sanguíneo que podem interagir com
aglutinogênios, causando a lise (morte)
das hemácias.

Aglutinina 
Anti-A

Aglutinina 
Anti-B

Aglutinogênio 
A

Aglutinogênio 
B





SISTEMA ABO

Os grupos do sistema ABO são determinados por uma 
série de 3 alelos, IA, IB e i, em que:

O alelo IA determina a produção do aglutinogênio A

O alelo IB determina a produção do aglutinogênio B

O alelo i determina a não produção de aglutinogênios.



 Gene I 

IA = 

IB = 

i = 

IAIB =

Grau de dominância
IA = IB > i

SISTEMA ABO





Diagrama de transfusões
conforme o sistema ABO

Regra geral (Pequenas Transfusões)

Em pequenas transfusões sanguíneas, 
deve-se observar às hemácias do 
doador e o plasma do receptor.
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