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:Rhesus factorعامل ريسس 

Landsteinerالعاملهذااكتشف and Wienerالحمراءالدمخاليافى1940سنة

اماجستكوينالىفأدىاالرانبفىالقرودهذهدمحقنعندوذلكالريسيسلقردة

تحملالقرودهذهفانوبالتالى,القروددمتجلطالىادىمماAntibodiesمضادة

الىنبسةRhريسيسبعاملوسمىالمضادةالجساملهذهAntigensمضادةمولدات

تقسملذلكاالنسانفىالعواملهذهوجودالعلماءاكتشفوقدالقرودهذهفىاكتشافه

-:مجموعتينالىاالنسانعشيرة

هىومضادةمولداتيحملونانهماىريسيسلعاملالحامليناالشخاصتضممجموعة

Antigen RhريسيسعاملبايجابيةالمجموعةهذهفتسمىRh+

-Rhريسيسعاملسالبىيكونوالذلكريسيسالعاملدمائهمفىيحملونالمجموعة

هبواحدوراثىموقعيحكمهاالصفةهذهانالوراثيةالناحيةمنووجد•
وجودوانRhالجينىالموقعفىاليالتثمانيةحوالىمتعددةاليالت

االليالتووجود+Rhموجبالفردظهورالىيؤدىسائدةبصورةاالليالت
ريسيسعاملسالبالفردظهورالىيؤدىمتنحيةبصورة



المتبرعدمللدمالمستقبلدم

A+A+,A-,O+,O-

A-A-,O-

B+O-,O+,B+,B-

B-O-,B-

AB+الفصائلجميع

AB-O-,AB-,B-,A-

O+0-,O+

O-O-

الجنينكانفاذااالولالحملحدوثعندوخاصة-Rhوسيدة+Rhرجلبينالتزاوجتم

Rh+مراءحدمكراتتمرقدولكنالجنينودماالمدمبيناختالطيحدثالانهفالمعروف

الىىفيؤدالمشيمةتمزقبعداالولىالوالدةبعدخاصةاالمدمالىالمشيمةاغشيةخالل

عاملموجبدماىلتدميرمستعدةتكونوالتىAntibodiesمضادةاجسامتكوين

حملالفىخاصةالحالةهذهتظهرولكنطبيعيااالولالجنينيولدوغالبا+Rhريسيس

الثانى



االرانبفىالفراءلونوراثة-3

التاالليهذهواناليالتاربعةفيهتتحكماالرانبفىالفراءلونانوجد

-:كالتالىوهىاالرانبفىمتعددةالوانتعطى

ءالجزشعرةكلتكونوفيهالشائعالبرىاللونوهو:االجوتىاللون1.

منخيراالالجزءثماصفريكونيليهالذىوالجزءاللونرمادىمنهاالسفلى

Cهورىالباالجوتىاللونصفةفىالمتحكمالجينووجداسودلونهالشعرة

Cchهوهافيالمتحكمواالليلفضىرمادىالفراءلونيكون:الشنشاللون2.

واالذناالرجلعداماابيضلونهيكونكلهالحيوان:الهيمااليالون.3

Chفيهااالليلويتحكمغامقبنىاوسوداءفتكوناالنفوطرفوالذيل

الليلرمزويصبغةاىيوجدالحيثابيضالفراءلونيكون:االلبينولون.4

cبالرمزاللونفىالمتحكم











تنقسم الكائنات الحية التى تتكاثر جنسيا الى مجموعتين

ن حيث يكون فيها الفرد الواحد نوعين مختلفين من الجاميطات حيث يكو: Monoeciousكائنات احادية المسكن 

.الجاميطة المذكرة والجاميطة المؤنثة

.ةيكون فيها احد االفراد الجاميطة المذكرة والفرد االخر يكون الجاميطة المؤنث:  Diosciousكائنات ثنائية المسكن 

XY systemنظام -

يتواجد هذا النظام فى االنسان وحشرة الدروسوفيال

اوال تحديد الجنس فى االنسان

لذلك فان االناث  22AA+XXتحديد الجنس فى االنسان يتوقف على التركيب الكروموسومى تركيبها الكروموسومى 

 22A+Xتنتج نوع واحد فقط من الجاميطات   

والنوع االخر  22A+Xبينما الذكور تنتج نوعين من الجاميطات  , .22AA+XYبينما الذكر تركيبه الكروموسومى 

22A+Y

Sex determinationتحديد الجنس فى الكائنات 

بيناباخصحدثفاذاالجاميطاتمننوعينينتجالنهالجنستحديدعنالمسئولهوالحالةهذهفىالذكرويعتبر

حدثاذابينما,ذكرينتجفانهاالنثىمنXالكروموسومتحملجاميطةمعالذكرمنYالكروموسومتحملجاميطة

انثىينتجفانهاالنثىمنXالكروموسومتحملجاميطةمعالذكرمنXالكروموسومتحملجاميطةبيناخصاب

وبذلك

وهذهعليهمحمولةالتذكيرجيناتالنالثدياتومعظماالنسانفىللذكورةالمحددالوحيدهوYكروموسومانوجد

XكروموسوميكونبذلكXكروموسومعلىاالنوثةجيناتعلىوالتغلبالذكورةصفةالظهاركافيةتكونالجينات

غياببشرطتظهروهىموجودةاالنوثةعلىالمسئولةالجيناتالنالثدياتومعظماالنسانفىلالنوثةالمحددهو

Yكروموسوم



والجينات المحمولة على Xيتوقف على التوازن ما بين مجموعة الجينات المحمولة على كروموسوم 

اى ان تحديد , Genic balanced theoryوهو ما يعرف باسم نظرية التوازن الجينى Aالكروموسومات الجسمية 

اى ,  Aالى عدد الكروموسومات الجسميةXالجنس فى الدروسوفيال يتوقف على عدد الكروموسومات الجنسية 

X/Aفيتحدد الجنس اذا كانت النسب كالتالى:

ثانيا تحديد الجنس فى الدروسوفيال

Xعدد كروموسومات 
عدد الكروموسومات 

Aالجسمية 
الجنسX/Aنسبة 

عقيمةفائقةأنثى321.5

خصبةأناث441

خصبةأناث331

خصبةأناث221

خصبةأناث111

عقيمجنسىبين230.67

خصبذكر120.5

عقيمفائقذكر110.33



انثى خصبة= 1

انثى عقيمة= 1اكبر من 

ذكر خصب= 0,5

ذكر عقيم=0,5اقل من 

بين جنسى=1:0,5من 

يكون غير مسئول عن تحديد  Yوبالتالى فان الكروموسوم 

الجنس فى حشرة الدروسوفيال ولكن يعتبر مسئول عن

مولة الخصوبة فى الذكر الن جينات الخصوبة توجد توجد مح

فى Yوهذا يكون عكس االنسان حيث كروموسوم )عليه 

(  االنسان يحدد الذكورة

ال بينما توجد جينات المسئولة عن الذكورة فى الدروسوفي

محمولة على الكروموسومات الجسمية

الجينات المسئولة عن تحديد االنوثة توجد محمول على 

Xالكروموسومات 



XO systemsنظام -2

ن يتواجد هذا النظام فى كثير من انواع الحشرات والجراد والنطاطات حيث نجد فى هذا النظام ا

حيث Homogameticفهى تعتبرمتماثلة الجاميطات AA+XXاالنثى تركيبها الكروموسومى 

,A+Xتنتج نوع واحد من الجاميطات يكون تركيبه 

اى يوجد نقص فى احد كروموسومى الجنس عن AA+XOبينما التركيب الكروموسومى للذكر 

حيث يتنج نوعين من Heterogameticاالناث وبالتالى فان الذكر يعتبر خليط الجاميطات 

بينما االخرى , AXفيكون  التركيب الكروموسومى لها  Xالجاميطات احداهما تحمل الكروموسوم 

اى تحتوى على مجموعة الكروموسومات الجسمية فقط ويكون Xتكون خالية من كروموسوم 

AOتركيبها الكروموسومى 

مع  Xوم ويعتبر الذكر هو المسئول عن تحديد الجنس فعند تلقيح جاميطة من االنثى بها كروموس

, AA+XXفتعطى انثى تركيبها الكروموسومى Xجاميطة من الذكر تحتوى الكروموسوم 

Xمع جاميطة من الذكر خالية من كروموسوم Xبينما عند تلقيح جاميطة من االنثى بها كروموسوم 

AA+XOفتعطى ذكر تركيبه الكروموسومى 



ZWنظام-3 system

ينعكسعالوضانالنظامهذافىفنالحظواالسماكالفراشاتوبعضالطيورفىالنظامهذايتواجد

انفنجد

حيثHeterogameticالجاميطاتخليطةتعتبرفهىAA+ZWالكروموسومىتركيبهااالنثى

تركيبهالثانىالنوعبينماA+Zالكروموسومىتركيبهاالولالنوعالجاميطاتمننوعينتكون

.A+Wالكروموسومى

تركيبهالجاميطاتمنواحدنوعيعطىفهوAA+ZZالكروموسومىتركيبهفيكونالذكراما

HomogameticالجاميطاتمتماثليعتبرلذلكA+Zالكروموسومى

.XYنظامعكسيعتبروهوالجنستحديدعنالمسئولةهىاالنثىتعتبر

مثل النحل والنمل والدبابيرHymenopteraالحشرات غشائية االجنحة 

والتى يتكون عن البويضات Parthenogenesisيسود فيها ظاهرة التوالد البكرى 

دون اخصاب والتى تنموا بكريا معطية ذكور احادية المجموعة الكروموسومية 

Haploid ,بينما االناث فتنتج عن بيض مخصب فتكون ثنائية المجموعة

 Dipoloidالكروموسومية 



Barr bodyجسم بار 

فى حين االناث تحتوى Xمن المعروف ان الذكور تحتوى على نسخة واحدة فقط من كروموسوم 

نشط واالخر غير نشط Xحيث وجد ان االنثى تحمل كروموسوم , Xعلى نسختين من كروموسوم 

فى النواة Heterochromatinوهو عبارة عن جسم مكثف 

DNA)ير وقد اثبتت الدراسات السيتولوجية فى االنسان ان االناث تحمل جسم كروماتيتى صغ

يه اسم جسم فى انوية الخاليا الغير منقسمة يكون مالصق للغشاء النووى واطلق عل( شديد الحلزنة

فى انوية 1949سنة M.Bar and E.Bertramبار الن اول من اكتشف هذا الجسم هو العالم 

انات خاليا القطط المؤنثة وقد شوهدت هذه االجسام فيما بعد فى انوية الخاليا فى اناث الحيو

كون سالبة جسم المختلفة لذلك تعتبر االناث موجبة لجسم باربينما الذكور ال يوجد هذا الجسم بها فت

.XYبارعن تحديد الجنس وهو يعتبر عكس نظام 

فى االنثى يتاخر فى عملية Xان احد كروموسومى 1961سنة Mary Lyonوقد اوضحت 

راحل االولى التضاعف عن االخر ولهذا يفقد نشاطه مبكرا فى فترة مبكرة فى حياة الجنين فى الم

حلزنة من بعد حدوث والتلقيح ويصبح كروموسوم غير نشط وياخذ شكل جسم بار حيث يحدث

سم يمكن من خالل تحليل ج. لذلك يقبل الصبغ بشدةHeterochromatinويكون DNAمكثفة لل 

اى حوالى بار التعرف على جنس الجنين اذا كان ذكر او انثى فى االيام االولى للجنين فى الرحم

يوم من التلقيح 16-15من 



Chromosome aberration in human beingsالشذوذات الكروموسومية فى االنسان 

الختالفات فى مما سبق تعرفنا على كيفية تحديد الجنس فى االنسان الطبيعى والذى يتوقف على ا

والتى تعطى 22AA+XXكروموسومات الجنس التركيب حيث  الكروموسومى لالنثى الطبيعية 

والذى يعطى نوعين من الجاميطات 22AA+XYنوع واحد  من الجاميطات بينما والذكر الطبيعى 

(  الىاالختز)وهذا هو الطبيعى فى االنسان والذى بدوره يتوقف على انتظام االنقسام الميوزى 

قد يؤدى فاذاحدث خلل فى عملية االنقسام سيؤدى الى حدوث شذوذات فى التركيب الكروموسومى و

وهناك العديد من الشذوذات فى االنسان منها, بدوره الى شذوذات فى جنس االنسان

Klinefelter syndromeعرض كلينفلتر 

ه وهو يقترب بدرجة كبير فى شكله العام الى الذكر ولكن ب 22AA+XXYالتركيب الكروموسومى لهذه الحالة 

-:عدة اختالفات كالتالى

تكون صغيرة بدرجة كبيرةTestisالخصية 

يعانى هؤالء االفراد من تخلف عقلى

ال تفرز هؤالء االفراد حيوانات منوية

يالحظ تضخم ونو الثديان بدرجة كبيرة والجسم طويل واالذرع اطول من المتوسط

موجبين لجسم بار

نتيجة لحدوث خلل فى XXوتتكون هذه الحالة نتيجة اخصاب بويضة غير طبيعية تحمل كروموسومى الجنس 

ه كروموسوم مع حيوان منوى طبيعى ب( لم يحدث انفصال بينهم  فى االنقسام الميوزى االول)االنقسام الميوزى 

Y , او عن طريق اخصاب بويضة طبيعية تحمل كروموسومX مع حيوان منوى شاذ يحمل كروموسومىXY

.لم يحدث انفصال بينهم



Turner syndromeعرض ترنر 

كروموسوم حيث 45نالحظ ان عدد الكروموسومات 22AA+XOالتركيب الكروموسومى لهذه الحالة 

-:يوجد نقص فى احد كروموسومات الجنس وهى غالبا تكون اناث عقيمة وبها الصفات االتية

صغيرة وغير تامة التكوينOvariesالمبايض 

درجة الذكاء تكون طبيعية او اقل من المتوسط العام

االذن تكون فى وضع منخفض  على الراس

صدر عريض وتحمل ثديين صغيرين غير تامى التكوين

سالبة جسم بار



عرض داون 

.  العادية46كروموسومات بدال من 47وهي تحدث عندما يولد الطفل مع . متالزمة داون هي حالة وراثية

ولدى االطفال الذين يعانون من متالزمة داون . زوجا من الكروموسومات23يولد معظم االطفال ولديهم 

نسخ من 3وفي الشكل االكثر شيوعا من متالزمة داون، يكون لدى الشخص . 21كروموسوم اضافي 

يسبب . 21وتُعرف متالزمة داون ايضاً بمتالزمة تثلّث الصبِّّغي . العاديتين2بدال من 21كروموسوم 

.الكروموسوم االضافي تأخيرا في نمو الدماغ وعدة تشوهات جسدية

االعراض

األطفال الدين يعانون من.أعراض متالزمة داون تختلف من طفل ألخر و تتراوح ما بين معتدلة و حادة

:كالتاليهده الخصائص هي.متالزمة داون يشتركون في الميزات البدنية لكن تبقى بادية بين أفراد األسرة

عيون مائلة الى اعلى مع طيات الجلد الواضحة في الزاوية الداخلية لألجفان 

آذان صغيرة، اصغر من الحجم المتوسط 

فم صغير 

وجه مستدير صغير، مع الخدين الممتلئين 

اللسان الكبير الذي ينتؤ الى الخارج 

َغَضن واحد في راحة اليد 

االنف المسطح 

قفا الرأس المسطح 

قفا الرأس المسطح 

الليّنة /االطراف المرنة

الجلد االضافي في قفا العنق 

القامة القصيرة 

النمو العقلي والبدني الشاذ 

http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Multilingual/AR/Pages/Down-Syndrome.aspx


Hermaphroditesالخنثىاالفراد

نسيجالالنسيجىمنكالتحملالتىهىالخنثىلالفرادالمعروفالتعريف

انبداللذلك(المبيض)االنثوىالذكرىوالنسج(الخصية)الذكرىالتناسلى

-:يلىكماالكاذبوالتخنثالحقيقىالتخنثبيننفرق

Trueالحقيقىالتخنث hermaphrodites

نسيجوال(الخصية)الذكرىالتناسلىالنسيجمنكالتحملالتىاالفرادهى

والصوتثدىوالالشعرمثلالثانويةالجنسيةالصفاتويكون(المبيض)االنثوى

الصغيرالسنفىخاصةواالناثالذكوربينماتتراوح

االنسانياخالبعضانعلىيدلالحقيقىالتخنثحالةفىالوراثىالتفسيرو

يكوناالخروالبعض22AA+XXكروموسومىتركيبذاتتكون

22AA+XYالكروموسومىتركيبهكاناالخصاببعدانيعتقدحيث

22AA+XXYالىىيؤدمماللزيجوتالميتوزىاالنقسامفىخلليحدثلكن

اى22AA+XXهوتركيبهاويصبحYالكروموسومتفقدالخاليابعضان

22AA+XXYتظلاالخرىبينماانثويةخاليا

اعضاءونفيتكمؤنثيكوناالخروالبعضمذكرةتكوناالنسجةبعضوبالتالى

عمليةفانالحاالتهذهفىولكنالوقتنفسفىمؤنثةواخرىمذكرةتناسلسة

صعبةتكونالنوعينبينالجنسىالتحويل



Pseudohermaphroditesالتخنث الكاذب 

ركيب وبناءا على الت, فى هذه الحالة فان الفرد يحمل احد النسيجين فقط وال يخمل النسج االخر

الكروموسومى يمكن توزيع هذه االفراد الى قسمين

Male pseudohermaphroditesالتخنث الكاذب المذكر 

ن حيث يكون ذكر يحمل نسيج الخصية فقط ولك22AA+XYالتركيب الكروموسومى لهؤالء االفراد 

لتناسلية الخصية فى الصغر تكون معلقة داخل التجويف البطنى وال تظهر خارج الجسم واالعضاء ا

ى الهرمونات تقترب فى شكلها من االعضاء التناسلية االنثوية وذلك لوجود خلل ف( الثانوية)الخارجية 

ث زيادة فى لذلك يعامل فى الطفولة على انه انثى ولكن عند البلوغ الجنسى يحد, الذكرية واالنثوية

ات الثانوية افراز الهرمونات الذكرية اى يحدث توازن بين الهرمونات الذكرية واالنثوية فتظهر الصف

Sex reversalمثل شعر الذقن وخشونة الصوت ويوصف هذه الحالة بانها تحول او انعكاس جنسى 

لى ولكن هذه لم يحدث النه ذكر فى االصل وتتم هذه الحالة بالجراحة العادة االعضاء الجنسية ا, 

.وضعها الطبيعى لمعالجة الخلل المظهرى

Female pseudohermaphroditesالتخنث الكاذب المؤنث 

تكون انثى وتحمل هذه االفراد نسيج المبيض22AA+XXحيث يكون التركيب الكروموسومى هو 

ى شكلها من صغير ناقص النمو ونجد االعضاء التناسلسة الخارجية تكون غير واضحة حيث تقترب ف

لصغر على انه تلك الخاصة بالذكور  نتيجة لخلل فى الهرمونات االنثوية والذكرية فيعامل الفرد فى ا

يتحول ذكرولكن عند البلوغ يحدث زيادة فى افراز الهرمونات االنثوية ويحدث التوازن الهرمونى و

وت مما يعتقد المظهر العام الى انثى حيث تظهر الصفات االنثوية الثانوية مثل كبر الثدى ونعومة الص

.انه تحول جنسى من ذكر الى انثى ولكن هذا غير صحيح النها فى االصل انثى



وهناك إناث ذات XXهناك أفراد معكوسة جنسياً من الذكور ذات تركيب كروموسومي 

ذكر كان 20أن حوالي David pageحيث وجد العالم XYتركيب كروموسومي 

اع القصير أي ذكر شكلياً وانثي جينياً وأثبت أن لديهم قطعة صغيرة من الزرXXتركيبهم 

حاالت اناث ذات 6كذلك وجد . Xالتصق او تعلق في أحد كروموسومي Yلكروموسوم 

يفقد Yم اي أنها انثى شكلياً وذكر جينياً حيث ثبت أن كروموسوXYتركيب كروموسومي 

نفس القطعة الصغيرة من الزراع القصير 

غيرة وكان أول جين مرشح يكون هو المسئول عن تحديد نمو الخصيتين في هذه المنطقة الص
وقد اعتقد Zinc Finger on the Y chromosomeجين أصابع الزنك  ZFYهو جين 

ذا الباحثين أن هذا الجين هو عامال محدداً للخصية ولكن وجدوا أن هناك ذكور ليس لديهم ه
الجين 



وا استطاع العلماء  في انجلترا من عزل جين من الفئران اطلق1991وفي عام 
وهو جين  sex determining region  (SRY)عليه جين تحديد الجنس وهو 

تم وأثبت أنه هو العامل المحدد  للخصية وتحديد الذكورة حيث ZFYمجاور لجين 

فأدى إلى التحول إلى ذكور رغم أن هذه الذكور تكون  XXحقنه في إناث الفئران 

ل وقد تم عز.عقيمة ولكنها تبدو كذكر طبيعي يحمل جميع الخواص األخرى 
من االنسان   SRYجينات متشابهة من كل من االنسان والفئران  حيث تم عزل 

.  رالمعزول من االنسان في اناث الفئران فلم يحولها إلى ذكو SRYولكن بحقن ال

نات  دور أساسي في تحيد الجنس بواسطة تنشيطه لعدة جي SRYويلعب تأثير الجين 

يرتبط على االقل بجينين،  SRYحيث وجد أن البروتين 

يعمل على تحويل (وهذا البروتين  p450 aromatase geneهو  الجين االول 

انتاج SRYالى هرمون انثوي فيمنع  testosteroneالهرمون الذكري التستوستيرون

.  هذا البروتين ويحافظ على انتاج هرمون التستوستيرون 

ر يعزز من نشاط الجين الذي ينتج مادة تثبط ظهوSRYان بروتين ال الجين الثاني  

.وه إلى ذكراالعضاء االنثوية والنمو إلى القنوات الذكرية وبالتالى تحول الجنين ونم

قد تحول دون امكانية تحديد الجنس  SRYوأي خلل في هذه الجينات 





الجنس الى ويمكن تقسيم الجينات المسئولة عن الصفات التى لها عالقة بكروموسومات

-:ثالثة مناطق وهى كما يلى

لذلك  Yوال يوجد لها مثيل على كروموسوم  Xالجينات الموجودة على كروموسوم -1

ينات تحمل االنثى منها جرعتين بينما الذكر يحمل جرعة واحدة فقط وتسمى هذه الج

مثل عمى االلوان وسيولة  Sex linked genesبالجينات ذات االرتباط الكامل بالجنس 

الدم فى االنسان والعين البيضاء فى الدروسوفيال

لذلك  Xوال يوجد لها مثيل على كروموسوم  Yالجينات الموجودة على كروموسوم -2

ال تحمل االنثى منها اى جرعات فى حين يحمل الذكر منها جرعة واحدة وتسمى هذه

مثل نمو شعر االذن فى االنسان Holandric genesالجينات باسم 

وكال من الذكر  Yولها مثيل على كروموسوم  Xجينات موجودة على كروموسوم -3

 Partiallyواالنثى يحمل جرعتين وتسمى هذه الجينات بانها مرتبطة جزيئيا بالجنس 

sex-linked genes او االرتباط الغير كامل مثل التهاب الشبكية الملون

الصفات وعالقتها بالجنس



Sex-linked genesاوال الصفات المرتبطة بالجنس 

وغير موجودةعلى Xهى الصفات التى يتحكم فيها جينات موجودة على كروموسوم 

-:واهم هذه الصفاتyكروموسوم 

Stigmatismصفة عمى االلوان فى االنسان 

ة سجالت وبدراس, هى عدم القدرة على التميز بين اللون االحمر واللون االخضر بدرجات متفاوتة

لذلك Xالنسب لهذه الصفة وجد انها ترجع الى صفة وراثية متنحية تقع على كروموسوم الجنس

ال يحمل اليل لجين Yتظهر هذه الصفة بنسبة كبيرة فى الذكور عن االناث وذلك الن الكروموسوم 

بينما XYيحمل االليل المتنحى Xهذه الصفة لذلك تظهر فى الذكور مباشرة اذا كان الكروموسوم 

االليل المتنحى Xلكى تظهر الصفة فى االناث فالبد ان يحمل كال من كروموسومى 

فنجد ان  cواالليل المسبب للصفة هو االليل المتنحى بالرمزCاذا رمزنا للجين الطبيعى بالرمز 

والتى تحمل CCواالناث متماثلة التركيب الجينى Ccكل من االناث خليطة التركيب الجينى 

بينما ccمتنحية االليلين بصورة سائدة تكون طبيعية بينما االناث المصابة تحمل االليلين بصورة

بينما الذكور الطبيعية cYفى حين نجد  ان الذكور المصابة تحمل االليل المتنحى فيكون تركيبها 

عن وهذا يفسر ارتفاع نسبة الصفات المرتبطة بالجنس فى الذكور. CYتحمل االليل السائد 

االناث







ب نالحظ من التزاوجات انه عند تزاوج انثى طبيعية مع ذكر مصا

دل ذلك فان النسل الناتج يكون ذكور طبيعية واناث حاملة للمرض وي

من على ان االناث قد ورثت صفاتها الى ابنائها من الذكور واالباء

ثة الذكور قد ورثت صفاتها البنائها من االناث وهذا يسمى بالورا

Criss-cross inheritanceالتصالبية 



Hemophiliaصفة سيولة الدم فى االنسان 

جلط وذلك يعتبر من اشهر الصفات المرتبطة بالجنس فى االنسان وترجع خطورته الى عدم قدرة  الدم على الت

ائالت التى تظهر وقد اوضحت سجالت النسب للع, لعدم تكون بروتين التجلط فيسبب نزيف حاد قد يسبب الوفاه

Xروموسوم فى نسلها هذه الصفة انها صفة مرتبطة بالجنس حيث ترجع الى صفة وراثية متنحية تقع على ك

hواالليل المسبب للصفة المتنحى بالرمز Hفاذا ما رمزنا للجين الطبيعى بالرمز , وتزيد هذه الصفة فى الذكور

حيث تكون حاملة للمرض اما االناث Hhاوذات  تركيب خليط  HHفتكون االناث الطبيعية ذات تركيب جينى 

الن hYبينما الذكور المصابة HYوعلى ذلك تكون الذكور الطبيعية ذات تركيب جينى hhالمصابة يكون 

ال يحمل اى اليالت لجين هذه الصفة ويتضح ذلك من  اجراء التلقيحات االتيةYالكروموسوم 





Sex Linkage In Drosophilaاالرتباط بالجنس في ذبابة الفاكهة  

يل لقح مورجان إناث ذات عيون حمراء مع ذكور ذات عيون بيضاء والحظ بأن جميع افراد الج

الحظ بأن حوالي ثالثة أرباعها F2ذات عيون حمراء وعند فحص  الجيل الثاني F1األول 

لثاني ولكن عند تصنيف ذبابات الجيل ا. ذات عيون حمراء وحوالي ربعها ذات عيون بيضاء 

F2 وجد مورجان بأن كل اإلناث حملت عيون حمراء بينما نصف, إلى الجنس ولون العيون

أي أن العيون البيضاء هي, الذكور حمل عيونا حمراء والنصف اآلخر حمل عيونا بيضاء 

.الصفة المتنحية  كانت مقتصرة على الذكور فقط في الجيل





Yوراثة الصفات المحمولة على كروموسوم   

يحمل الجينات المحددة لصفات الذكورة Yكما علمنا سابقا ان كروموسوم 

والتى ليس لها نظير  على Yباالضافة الى ذلك ان االجزاء من كروموسوم 

اى تكون Xاى يحمل جينات ليس لها اليل على كروموسوم  Xكروموسوم 

اى يظهر تعبيرها على الذكور Holandric genesقاصرة على الذكور وتسمى 

فقط مثل صفة نمو الشعر بغزارة على االذن وهى تظهر على الذكور فقط



Sex-influencedثانيا الصفات المتاثرة بالجنس  

جنسين اى فى هذه الحالة فان الموقع الجينى يظهر تعبيره الجينى بصور مختلفة فى كل جنس من ال

الجنس سواء ذكر يتوقف التعبير الجينى سواء سيادة او تنحى بين اليلى نفس الموقع الجينى على نوع

ى جنس لذلك  ممكن ان تكون الصفة سائدة ف( اى يتوقف على الهرمونات الذكرية واالنثوية )او انثى 

تاثرة وقد اوضحت الدراسات ان كل الجينات المتحكمة فى الصفات الم. ومتنحية فى الجنس االخر

ومن امثلة ذللكAutosomal chromosomesبالجنس تقع على الكروموسومات الجسمية 

Baldness in manصفة الصلع فى االنسان 1-

ة كبيرة تظهر هذه الصفة فى كال من الجنسين الذكر واالنثى لكن نالحظ انها تكون بدرج

ر اصلع خاصة فى الذكور حيث تبدأ بسقوط الشعر ويستمر سقوط الشعر حتى يصبح الذك

ى  االناث بينما ف, مع تقدم العمر وقد يبقى بعض الشعر على الجوانب وخلف الراس فقط

سقط تكون نادرة واقل ظهورا من الرجال فاذا ظهرت فيكون سقوط للشعر فقط ولكن ال ي

الشعر تماما من قمة الراس ولكن تقل كثافته بدرجة كبيرة



هذه الصفة وقد اوضحت الدراسات لسجالت النسب  للعائالت التى تظهر فيها صفة الصلع ان

 Autosomalيتحكم فيها زوج من الجينات على احد الكروموسومات الجسمية 

chromosomes  فاذا كان احد اليلى هذا  الجين هوB فيكون االليل االخر هوb . وجد

هو المتنحى فيكون طبيعى bهو السائد يسبب الصلع بينما االليل Bفى الذكور ان االليل 

يكون ذكر اصلع Bbيكون ذكر اصلع والتركيب الخليط BBوبالتالى فان التركيب الجينى 

,ذكر طبيعى bbبينما التركيب 

هو المتنحى يسبب الصلع Bهو السائد يكون طبيعى بينما االليل bاما فى االناث فان االليل 

Bbتكون انثى صلعاء بينما التركيب الخليط BBلذلك فان الركيب الجينى فى حالة االناث 

تكون انثى طبيعية كما فى الجدولbbانثى طبيعية والتركيب 

BBBbbbالجينىالتركيب

طبيعىاصلعاصلعذكور

طبيعىطبيعىاصلعاناث



HHHhhhالجينىالتركيب

قرونبدونقرونقرونذكور

قرونبدونقرونبدونقروناناث

وان االليل 3:1الصفة يتحكم فيها زوج واحد من العوامل الوراثية تورث فى الجيل الثانى بنسبة  

H هو السائد فى الذكور يسبب صفة القرون بينما االليلh هو المتنحى يسبب عدم تكون القرون

يكون ذكور بدون hhتكون ذكور بقرون بينما التركيب Hhو HHلذلك التراكيب الجينية 

هو االليل السائد والذى يؤدى الى عدم تكون القرون hاما فى حالة االناث فان االليل , قرون

Hhو hhهو المتنحى والذى يؤدى الى تكون القرون لذلك التراكيب الجينية Hبينما االليل 

يكون اناث بقرون كما فى الجدول التالىHHتكون اناث بدون قرون بينما التركيب 

صفة القرون فى االغنام2



Limited-inheritance of sexثالثا الصفات المقتصرة على الجنس 

حدد تاثير  وهى الصفات التى تظهر على احد الجنسين فقط دون االخر وغالبا يت

ود او الجينات المتحكمة فى هذه الصفات على الشكل المظهرى بناءا على وج

بير غياب احد الهرمونات الجنسية للجنس حيث تؤثر الهرمونات على التع

تواجد وجد ان الجينات المتحكمة فى مثل هذه الصفات ت. الجينى لهذه الجينات

عر وهناك العديد من هذه الصفات مثل نمو ش, على الكروموسومات الجسمية 

فى الذقن والشارب فى الذكر اما فى االنثى فال يظهر الن الهرمون الجنسى

االناث يمنع ظهور الشعر فى هذه المناطق ولكن قد يحدث اضطرابات فى

كذلك من . هرمون الجنس فى االناث يؤدى الى نمو الشعرفى هذه المناطق

بن وصفة الصفات المقتصرة على الجنس فى الحيوانات الثدية صفة ادرار الل

وضع البيض فى الطيور 



ختلفان عن حيث يوجد نوعين من الريش يشكل الريش فى الدجاج ومن الصفات التى درست صفة 

بعضهما كما يلى

م فى يكون الريش قصير ومستدير الطرف ومستقيم ويتحكHen feather( الدجاجة)ريش االنثى

وهو سائدHريش االنثى االليل 

حيث يكون الريش طويل ومدبب الطرف ومقوس ويتحكم Cock feather( الديك)ريش الذكور

وهو متنحىhفيه االليل 

فى وجود اى من الهرمونات الجنسية المؤنثة او ( دجاجة)ينتج ريش انثى  Hوجد ان االليل 

يعطى HhوHHاى ان التراكيب الجينية hوهو سائد على االليل ( سواء ذكر او انثى)المذكرة 

ة فى ينتج ريش ديك فى غياب هرمون الجنس االنثوى وينتج ريش دجاجhريش اناث بينما االليل 

وجود الهرمون الجنسى االنثوى

HHHhhhالجينىالتركيب

ذكورريشاناثريشاناثريشذكور

اناثريشاناثريشاناثريشاناث

شكل الريش فى الدجاج 


