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تحديد الجنس

Sex Determination



االختالفات الجنسية

:نوعانلهايوجدو•

األعراسوالجنسيةاألعضاءحيثمناختالفات:أولية-

.(مؤنثةأعراس–مذكرةأعراس)جنسكلينتجهتاالتي

لمث(اإلناثوللذكور)المظهريةالصفاتمثل:ثانوية-

والدهنتوزعوالجسممناطقبعضفيالشعرتوزع

.غيرها



Sex chromosomesالجنس صبغيات

امعالجنسيةالصبغياتحددمنأولهنكنجالعالميعتبر•
استهدرعندوذلك,الصبغيلتركيبهابالنسبةذلك1891

.األجنحةعديمةحشرةذكورفياإلختزاليلإلنقسام

التمهيديالدورفي"صبغي"جسمظهورالحظفقد•

اإلنقسامعمليةإتماموعنداألولاإلختزاليلإلنقسام

ا ًطوليتنشقلمالواحداتهذهمنواحدةأنالحظاإلختزالي

.الناتجةالخالياإحدىفيودخلت



:حيواناتًمنويةمنًنوعينونتيجةًلذلكًتكونً•

.ًصبغيً(12ً)نوعًيحتويًعلىً-أ•

.ًصبغيً(11ً)نوعًيحتويًعلىً-ب•



حشرةفيمماثلةظاهرةبوليميرالحظم1898عاموفي•

أنانيالثاالختزالياالنقسامفيالحظحيثالقرعخنفساء
(10)بينماالخليةأقطاباحدإلىتحركاصبغي(11)

.اآلخرالقطبإلىفقطصبغي

نمنوعينهناكأنماكلنجاقترحالمشاهداتهذهعلىوبناء•

ييحواالختزالياالنقساممنالناتجةالمنويةالحيوانات

هذهفيالجنسبتحديدعالقةلهزائدصبغيعلىإحداها
.الجنسالثنائيةالحشرات



Tenebrioحشراتذكورأنستيغنزالحظ1905عاموفي•
هذهمنيةخالاإلناثكانتبينمامتماثلينغيرصبغيينتحمل

تيغنزسرمزوقد,متماثلينصبغيينتحملأنهاأي,الظاهرة
وبذلك(XY)بالرمزالذكرفيالصبغياتمنالزوجلهذا

.(XX)الزوجلهذااإلناثتكون



أنظمة تحديد الجنس

– XX) نظام : أوالً • XO : )

.عيوجد عند أنواع مختلفة من الحشرات مثل خنفساء القر-

عليه و( XX)و تركيبها اللواقحهي الجنس متماثل : اإلناث -

.Xتنتج نوع واحد من األعراس تحتوي جميعها على 

و( XO)و تركيبها اللواقحهي الجنس متغاير : الذكور -

Xى عليه فهي تنتج نوعين من األعراس نصفها يحتوي عل
.Oجنسية أي صبغياتو نصفها األخر ال يحتوي 



+ًزوجًجسمي10ً)ًصبغي22ًعلىًلإلناثتحتويًخالياً•

.صبغي11وًعليهًتحتويًأعراسهاًعلىً(.جنسيًزوج1

+ًزوجًجسمي10ً)ًصبغي21ًعلىًالذكورتحتويًخالياً•

أحدهاًنوعينعليهًفأعراسهاًتقعًفيًو(ًجنسيًواحدًصبغي

.صبغي10األخرًعلىًوصبغي11ًيحتويًعلىً



وإليك التحليل الوراثي 

P : XX + 20 AAأنثى × XO + 20 AA  ذكر

GP  :       A X AX, AO

F1     XX + 20 AA XO  + 20 AA

أنثى ذكر



– XX) النظام  XY : )

ةالثدييالحيواناتأنواعمنعديدفيالنظامهذاويتواجد•

نتكواإلناثفإنوهنا,الدروسوفيالحشراتفيوكذلك
بينما(XX)صبغيتركيبذاتالجاميطاتالمتماثلالجنس

بالتركيذاتالجاميطاتالمتماثلغيرالجنسهيالذكور
وحجما ًشكال ً(Y)كروموسوميختلفحيث(XY)الوراثي

.(X)كرموسومعن



 Drosophilaالدروسوفيالفي 

التامالفهمأجلمنالالزماألساسوضعBridgesاستطاع•

.الدروسوفيالفيالجنسلتحديد

جاسترميالنوالدروسوفيالحشرةلصبغياتالزوجيفالعدد•
2nهو = هذهعلىالوراثيةالدراساتأظهرتوقد8

منتعقيدا ًأظهرفيهاللجنسالمحددالنظامأنالحشرة
.الجنسينفيالموجودة(XY-XX)الصبغيةاالختالفات



بريجيزاكتشاف العالم 

)+(السائداألليليحملالحشرةهذهفي(X)الصبغي•

لهيرمزمتنحيآخرأليلوهناكاألحمرالعينبلونالخاص
هذهوتظهرالقرمزياللونفييتسببوهو(v)بالرمز

(vv)حيالمتناألليللهذااللواقحالمتماثلةاإلناثعلىالصفة

ألنهااألليللهذاالحاملةالذكوركلعلىتظهرأنهاكما
تحملالذكورهذهأنحيث.Hemizygousمتماثلةنصف

.واحدXصبغي



ذكرمع(XvXv)قرمزيةأعينهالونأنثىبينالتهجينوأن•

يتكونالناتجالنسلكان(+X+Y)طبيعيأحمرأعينهلون

نميتضحكماقرمزيةعيونهاوذكورالعينحمراءإناثمن

:التاليالرسم

p : يالتركيب الوراث: األباء XvXv × X+Y

GP :األعراس التناسلية Xv X+ , Y

F1 :التركيب الوراثي X+Xv XvY

الشكل الظاهري  أنثى حمراء العيون  ذكر قرمزي 
العيون 



و لكن 
هذامنالناتجالنسلفيلوحظ,النادرةالحاالتبعضفي•

العيونةقرمزياإلناثمنجدا ًقليلعددعلىاحتوائهالتلقيح
اوحتترالشاذةاألفرادهذهنسبةوكانتاألعينحمراءوذكور

.1/3000إلى1/2000بينما

إلىيرجعإنمااألفرادهذهظهورانبريدجزافترضوقد•
عن(XX)الثانيةاألنثىفي(X)صبغيانعزالعدم

زالياالختاالنقسامفياألولاالنفصاليالدورفيبعضهما
عدماسمالظاهرةهذهعلىبريدجزأطلقوقد.األول

.الجنسيينللصبغيناألولياإلنفصال



ثة تكون ثالالدروسوفيالونتيجة لهذه الظاهرة فإن أنثى •
:أنواع من البويضات 

ةًوهوًالغالبيةًالعظمىًوفيهًتحملًالبويضالنوعًاألولً-أ•
.ًواحدً(Xً)ًصبغيً

وهوًنادرًالوجودًوفيهًتحملًالبويضةالنوعًالثانيً-ب•
(ً.XXً)ًجنسًصبغيين

تحملًالوهوًنادرًالوجودًكذلكًوفيهًالنوعًالثالثً-ج•

(oًً)ًالبويضةًأيًصبغيً



P: اآلباء . 

تركيب وراثي AA+XvXv AA + X+Yذكر 

ون فاتحةالعيأنثى  ذكر أحمر العيون 
X

GP A+X+ A + Y

A+Xvالغالبية
A+XvXvنادرة

A+Oنادرة

أنثى حمراء العيون 
AA+X+Xv

إناث فائقة األنوثة تموت
AA+XvXvX+

ذكور حمراء العيون عقيمة
AA+X+o

ذكور قرمزية األعين
AA+XvY

أنثى حمراء العيون فاتحة
AA + XvXvY

ضةفرد يموت مبكرًا في البي
AA + Yo



الخالصة

التركيبأنحيثالذكورةيحددال(Y)صبغيوجودأن•

AAالوراثي + XXYا ًأيضويالحظتماما ًخصبةأنثىكانت

أنحيث,الذكربخصوبة,عالقةلهالصبغيهذاأن
AA)الوراثيالتركيب + XO)تماما ًطبيعيا ًذكرا ًكان

.عقيمولكنه



في Xالكروموسوميالثانوي اإلنفصالعدم 

الدروسوفيال

AA)األعينالقرمزيةالشاذةاإلناثبتلقيحبريدجزقام• +
XvXvY)طبيعيالعيونأحمربذكر(AA + X+Y)وكان
المبينةاتبالتكرارالتاليةالمظهريةاألشكالهذاالتلقيحناتج

    Redإناث حمراء األعين     0.46
Vermilionاألعين     فاتحةإناث    0.02
   Redذكور حمراء العيون    0.02
Vermilionذكور فاتحة األعين      0.46
إناث فائقة األنوثة تموت مبكراً    0.02

( Oyy) زيجوتات0.02



والذكوراألعينفاتحةاإلناثظهوربريدجزعزىوقد•

اإلنفصالعدمظاهرةإلىالنسلهذافياألعينحمراء

.الثانوي

الًيتمًالتصاقً(XXyً)ًففيًاإلناثًذاتًالتركيبًالوراثيً•

ففيً,بصورةًطبيعيةًاالختزاليًاالنقسامًفيًالصبغيات

إحدىًبالصبغياتيتمًااللتصاقًبينًهذهًأنًاإلناثًيحتملً
:ًالطريقتينًالتاليتينً



كروموسومويظلبعضهمامع(X)كروموسومييلتصق-أ•

(Y)طرازاسمالحالةهذهعلىويطلقمنفردType ( XX )
.

ويظل(Y)كروموسوممع(X)كروموسوميلتصق-ب•

الحالةهذهعلىويطلقمنفردا ًاآلخر(X)كروموسوم

Typeطراز ( XY ).



قداألولياإلنفصالعدمظاهرةأنمورجانالعالمالحظوقد•
وكذلك(XX)الطبيعيالوراثيالتركيبذاتاإلناثفيتحدث

.(Xy)الذكورفي

تنتجفإنها(XX)اإلناثفياألولياإلنفصالعدمحدثإذا-1•

جنسيكروموسومعلىيحتويإحداهماالبويضاتمننوعين

(XX)جنسيكروموسومأيمنخاليواآلخر(o).

فإن(Xy)الذكورفياألولىاإلنفصالعدمحدثإذاأما-2•

الدورفيحدثقدكانإذاماعلىتتوقفالنهائيةالنتيجة
:الثانيفيأواألولاإلنفصالي



ونتكالنتيجةفإناألولاإلختزالياإلنقسامفيحدثإذا-أ•
.(O)(Xy)وهيالمنويةالحيواناتمننوعينبتكوين

لثانيةاالنتيجةفإنالثانياإلختزالياإلنقسامفيحدثإذا-ب•
,(y)وهيالمنويةالحيواناتمنأنواعثالثةبتكوينتكون

(o)(X).
يففقطيحدثالثانوياإلنفصالعدمفإنأخرىناحيةومن•

منأنواعأربعةالنهائيةنتيجةوتكون(XXy)اإلناث
إلىيعودكلههذهوسبب(Y)(X)(Xy)(XX)البويضات

عناالنفصالعلىالمقترنان(X)كروموسوميقدرةعدم
.األولاالنفصاليالدورفيبعضهما



المتصالنXلكروموسوميالحشرات الحاملة 

الدروسوفيالسالالتمنأخرىساللةمورجاناكتشف•

(X)لكروموسوميانعزالعدمفيهاتحدثميالنوجاستر

ذكريلقحعندماأنهوجدوقد.استثناءبدوناإلناثفي
علىمتنحيا ًأليال ًويحمل(X)لكروموسومبالنسبةطبيعي

ىعليحتويالناتجالنسلفإناإلناثهذهالكروموسومهذا

:التاليةالمجاميع



يثحمنتماما ًاألبتشبهالنسلفيالناتجةالذكوركل-أ•
عقيمةجميعهاتكونولكنهاالمظهريالشكل

تماما ًماألتشبهالنسلفيالطبيعيةالحيويةذاتاإلناث-ب•
.المظهريالشكلحيثمن

.ةاألنوثفائقةإناثعنعبارةالناتجالنسل¼أنوجد-ج•

اتزيجوتعنعبارةيكونكذلكالناتجالنسل¼انوجد-د•

AAوراثيتركيبلها + yoأطوارأحدفيتموتوكانت

.البيضةداخلالجنين



ههذاإلناثفيأنهأساسعلىالنتائجهذهمورجانعللوقد•
لةالحاهذهعنويعبرمعا ًمتصلين(X)كروموسومييكون

فيبالقطنفسعلىمعا ًدائما ًيتجهانبحيث(XX)بالرمز

ويضاتالبمننوعانيتكونلذلكونتيجةاإلختزالياإلنقسام
(A + XX),(A + O).

نمالمتوقعةالوراثيةالتراكيبيوضحالتاليوالجدول•
:السابقالتهجين



جاميطات اآلباء A+X A+Y

A+XX

A+O

AA+XX X

AA+XO

AA+XXY

AA+OY



ثيالوراونظرية التوازن الصبغيةتعدد المجموعة 

فيالالدروسوفيالصبغيةالمجموعةمتعددةحشراتإنتاجأمكن•
,(4n)المجموعةرباعيةأو(3n)المجموعةثالثيةكانتسواء

طاعاستطريقهاعنتجاربهفياإلناثهذهبريدجزاستعملوقد

.مختلفةكروموسوميةتراكيبتحملحشراتإنتاج

(3n)يةالصبغالمجموعةثالثيةأنثىاستعملتجاربهإحدىوفي•

تامةوكانتالمظهريشكلهاحيثمنتماما ًطبيعيةوكانت

وعةالمجمثنائيةذكوربواسطةاإلناثهذهوبتلقيحالخصوبة
منأنواعثمانيةوجودالناتجالنسلفيلوحظ(2n)الصبغية

:كاآلتيالمختلفةالحشرات



كلوفيهااألممثل(3n)المجموعةالثالثيةاإلناثمنمجموعة-1
هوالوراثيتركيبهاأنأيمراتثالثمكرركروموسوم

(AAA + XXX).

كروموسومكليكونوفيها(2n)المجموعةثنائيةمجموعة-2
تركيبهاأنأيالعاديةالشائعةالحالةفيموجود
AA)الوراثي + XX).

كروموسومتحملولكنها(2n)المجموعةثنائيةمجموعة-3•
(Y)الوراثيتركيبهاأنأي(AA + XXY)طبيعيةوكانت

.تماما ًوخصبة

ميتوسوالذكوراإلناثبينصفاتهافيوسطكانتمجموعة-4•
منتتألفالصبغيةمجموعتهاوكانتجنسيةالبينبالحشرات

منمجموعاتثالثةومعها(XX)جنسينكروموسومين
AAA)الوراثيتركيبهاأنأي,الجسميةالصبغيات + XX).



وكانت,الجنسيةبينالحشراتمنأخرىمجموعة-5•

أي(Y)يصبغعلىالسابقالوراثيالتركيببجانبتحتوي

AAA)هوالوراثيتركيبهاأن + XXY)عقيمةوهي.

أيالعاديةالصبغيةالمجموعةثنائيةالذكورمنمجموعة-6•

AA)الوراثيتركيبهاان + XY).

أما,األنوثةفائقةتسميةعليهاأطلقاإلناثمنمجموعة-7•

AA)هوالوراثيتركيبها + XXX)عقيمةوهي.

ةالذكورفائقةذكوراسمعليهاأطلقالذكورمنمجموعة-8•

AAA)الوراثيوتركيبها, + XY)عقيمةوهي.



ويمكن الحصول على هذه المجموعات من اإلناث ذات 
بتلقيحها مع الذكور ( AAA + XXX)التركيب الوراثي 

. الطبيعية 

المؤنثةالجاميطات المذكرةالجاميطات
A + X A + Y

A + X AA + XXأنثى ثنائية عادية  AA + XYذكر ثنائي عادي 

AA + X
 + AAAأنثى بين جنسية 

XX

 + AAAذكر فائق الذكورة 

XY

A + XX
 + AAأنثى فائقة األنوثة 

XXX
AA + XXYأنثى عادية 

AA + XX
 + AAA( 3n)أنثى ثالثية 

XXX

 + AAAأنثى بين جنسية 

XXY



الخالصة
بةنسأساسعلىالدروسوفيالفيالفردجنسيتحدد-1•

الكروموسوماتمجموعاتإلى(x)الجنسكروموسومات

1.00النسبةتكونحيثالجسمية = X / Aالذكوروفي

0.50النسبةتكون = X / Aالمجموعةتعددكانتمهما

.الصبغية

الكروموسوماتعلىموجودةللذكورةالمحددةالجينات-2•

علىموجودةللتانيثالمحددةالجيناتبينما(A)الجسمية

.(X)الجنسكروموسوم



.الفردجنستحديدفيوظيفة(Y)لكروموسومليس-3•
AAالتركيبين + XXY , AA + XO,األولالوراثيالتركيب

نععبارةفهوالثانيأما,تماما ًخصبةعاديةأنثىيكون
انمعناهوهذاعقيمولكنهالمظهريالشكلحيثمنذكر

.الذكرفيالخصوبةعنالمسؤولهو(Y)كروموسوم

Xالنسبةكانتإذا-4• / Aأفرادا ًتعطيفإنها1منأكبر
فإنها0.50منأصغركانتإذاأما,الفائقةاإلناثهيشاذة
.الذكورةالفائقةهيشاذةأفرادكذلكتعطي



Xالنسبةكانتإذا-5• / A0.50منواكبر1منأصغر
ناثاإلبينالخارجيةصفاتهافيوسطأفرادتعطيفإنها

فإنالحالةهذهوفي,الجنسيةبيناألفرادوهيوالذكور
(1.00)منالنسبةقربتكلمايزداداألنوثةإلىالميل

.0.50منالنسبةقربتكلمايزدادالذكورةإلىوالميل



:ية تأثير البيئة على الحشرات البين جنس

فيالجنسالبينيةالحشراتعلىالدراساتبعضفي•

درجةأنوهي.جدا ًهامةحقيقةعنكشفتالدروسوفيال
تزدادكما,(1)واحدمنالتناسباقتربكلماتزداداألنوثة

.(0.5)منالتناسباقتربكلماالذكورةدرجة



تأثير درجات الحرارة
رارةحدرجاتفيلتنموالجنسبينةاألفرادتركتوعندما•

رنةمقاخاللمنوتبين.نسال ًوأعطتتكاثرت,مختلفة

بينيةآباءنعالناتجةالجنسالبينيةلألفرادالجنسيةالصفات

الحرارةدرجاتفيالذكورةنحوتميلإنها,الجنس

رةالحرادرجاتفياألنوثةنحوتميلبينما,المنخفضة

ً كانتأنهامع,المرتفعة .ماثلمتصبغيتركيبذاتجميعا

اتمورثتأثيرتمنع,معروفةغيرخاصةآلياتهناكأنأي
.تأثيرهابإظهارأخرىلمورثاتوتسمحمعينة



الدروسوفيالالمحول للجنس في الجين

بعديءالشبعضالدروسوفيالفيالجنستحديدعمليةتعقدت•
(3)رقمالكروموسومعلىمحمولمتنحيوراثيعاملاكتشاف
يكونوعندماtraبالرمزالوراثيالعامللهذارمزوقدالجسمي
(XX+AA)العاديةالثنائيةاألنثىيحول(اللواقحمتماثل)أصيال ً
.عقيمذكرإلى

traالوراثيالتركيبذاتفاألفراد• / tra XXمشابهةتكون
أنعدافيما,والداخليالخارجيالشكلفيالعاديةللذكور
يوجدوال.عقيمةوهيالحجمفيجدا ًمختزلةتكونالخصى

هذاودوجيؤديأنويمكن.العاديةالذكورعلىالجينلهذاتأثير
.الجنسيةالنسبةفيملحوظتغييرإلىالجين



ثةالمذناالفراد(الذكرية –األنثوية ) األشكال المظهرية

صفاتتظهرالجسمأجزاءبعضبأناألفرادهذهتمتاز•

فهناك.ثالتأنيصفاتتظهرالجسمأجزاءباقيبينماالتذكير

ً المذنثةاألفرادمثال ً طوليا ًسمالجنصفيكونحيث,جانبيا

مذكرةالتناسلأعضاءذلكبما,األيمنأواأليسرسواء

وأيضا ً.تماما ًمؤنثا ًيكوناآلخرالجسمنصفبينماتماما ً
كونيحيث,الخلفي–األمامياالتجاهفيمذنثةأفرادهناك

ينمابالجنسينأحدلصفاتحامال ًللجسماألماميالنصف
.اآلخرالجنسلصفاتحامال ًالخلفيالنصف



مثلمنشأتفسيرإلى1919ومورجانبريدجزتوصلوقد•

فيالجنسنظامتحديدأساسعلىالمذنثةاألفرادهذه

كيبهتركزيجوتحياتهيبدأالمذنثفالفردالدروسوفيال
منويحيوانمعبيضةاتحادنتيجة(XX)هوالوراثي

ديفققدميتوزيانقسامأولوأثناء(X)كروموسوميحمل

نالناتجتيالخليتينإحدىمنهذين(X)كروموسوميأحد

التركيبيكونلذلكونتيجة,االنقسامعمليةمن
التركيبيكونبينما(XO)هوالخليةلهذهالكروموسومي

تكوناألولىالخليةأنأي(XX)هوالشقيقةللخليةالوراثي

.بالتركيمؤنثةشقيقتهاتكونبينماالتركيبذكرية



حة تحديد الجنس في الحشرات غشائية األجن

رغيبيضةمنالفردنموعنعبارةهيالبكريالتوالدظاهرة•
:يكونحيث.مخصبة

لعدداعلىيحتويالمخصبةغيرالبيضةمنالمتكونالجنين•
.أحاديةصبغيةمجموعةذوأنهأي(n)الصبغياتمناألحادي

مجموعتهتكونالمخصبةالبيضةمنالمتكونالجنينأما•
بتعيينالبكريالتوالدظاهرةوتساعد(2n)ثنائيةالصبغية
لنملا,النحل"األجنحةغشائيةرتبةحشراتبعضفيالجنس

.والدبابير"

الجنينينمابأنثىلتصبحوتتطورتنموالمخصبةالبيضةأنحيث•
.ذكراً ليصبحويتطورينموالمخصبةغيرالبيضةعنالناتج



تحديد الجنس في اإلنسان 

أما(xy)هوالطبيعياإلنسانعندللذكرالوراثيالتركيب•

هذامنيالحظ(XX)الوراثيفتركيبهاالطبيعيةاألنثى

كليفوغالبا ً,الجاميطاتمتماثلةغيرالذكورأنالتركيب

.األخرىالثدييات



هذاوينتج.الذكورةنمواتجاهيحددقدYكروموسوموجود•

الذكرأنوحيث,جيلكلفيأنثى1:ذكر:1جنسيةنسبة

اتبكروموسوميختصفيما,الجاميطاتمننوعينينتج

أما.اتالجاميطالمتماثلغيرالجنسعليهيطلقفإنهالجنس

طلقيفإنهالجاميطاتمنواحدا ًنوعا ًتنتجوالتياألنثى

يفالنظامهذاويعرف.الجاميطاتالمتماثلالجنسعليها
(Xy)بطريقةالجنستعين



فيyكروموسوميحملهل؟....نتساءلأنلنايحقوهنا•

ليحمأنهأم,للخصوبةالمحددةالوراثيةالعواملاإلنسان
؟للذكورةمحددةعوامل

اإلضطراباتدراسةمنالبدالسؤالهذاعلىولإلجابة•

.الكروموسوميةوتركيباتهااإلنسانفيالجنسية



تيرنرظاهرة 

ونويسجلمؤنثيكوناألفرادلهؤالءالخارجيالمظهريالشكل•
األفرادهؤالءعلىوتظهر.إناثأنهنعلىالميالدشهادةفي
:منهااختالفاتعدة

.الرأسعلىمنخفضموقعفياألذنتكون-1•

نثدييويحملالذكرصدرويشبهعريضا ًالصدريكون-2•
التكوينكامليغيرصغيرين

.التكوينكاملةوغيرصغيرةالمبايضتكوين-3•

.العامالمتوسطمنأقلأوطبيعيالذكاء-4•

.عقيمةاإلناثهذهتكونماغالبا ً-5•



أنأي(X)واحدجنسيصبغيمنمؤلفتركيبهميكون•

صبغي(46)منبدال ً(45)منمؤلفةلديهمالصبغيةالمجموعة

44)هوالوراثيتركيبهمأنأيالجسميةالخاليافي AA + XO)

.األممنآتيهذا(X)كروموسومأنالدراساتأوضحتوقد•

هواألبفيالكروموسومياإلنفصالعدمأنذلكمعنى

الوراثيةواألهمية.المشاهدةتيرنرحاالتمعظمعنالمسؤول
من(Y)كروموسومغيابأنأوضحتأنهاهذهتيرنرلحاالت

.التأنيثصفاتظهورإلىيؤديالزيجوت



كلينفلترظاهرة 

منربيتقكلينفلتربظاهرةالمصابةلألفرادالظاهريالشكل•

ليةالتناساألعضاءأنحيثذكرأنهعلىويسجل,العاديالذكر
:مثال ًسنالبتقدمفتظهراالختالفاتأما,طبيعيةتكونالخارجية

.الثديانونموتضخم-1•

.كبيرةبدرجةصغيرةتكونTestisالخصي-2•

.Spermsمنويةحيواناتعادةاألفرادهؤالءيفرزال-3•

.المتوسطمنأطولاألذرعتكون-4•

.العقليالتخلفمنيعاني-5•



لونيحماألفرادهؤالءأناتضح,السيتولوجيوبالفحص•
فيالزيادةوتكمن,صبغي(46)منبدال ًصبغي(47)

مثليالوراثيالتركيبيكونبحيثالجنسكروموسومات
44))األفرادهؤالء AA + Xxyإلىذلكفيالسببويعزى
:التاليتيناإلخصابعمليتيإحدى

جنسكروموسوميتحملبيضةإخصابطريقعنماأ-أ•
وذلكYصبغيتحملطبيعيمنويحيوانبواسطةXXأي

.(XX)لـاالختزالياالنقسامعمليةفيخللبسبب

صبغيتحملطبيعيةبيضةإخصابطريقعنأو-ب•
التركيبيحملشاذمنويحيوانبواسطة(X)واحدجنسي

.(Xy)الوراثي



سنة(32)مابعدوخاصةالظاهرةهذهعلىالسنويؤثر•

(Y)كروموسوموجودأننستنتجوبهذااألمهاتعمرمن
اتصفظهورإلىيؤديللفردالوراثيالتركيبفيواحد

الموجودة(X)الجنسكروموسوماتعددكانمهماالذكورة

هواناإلنسفيالتذكيرصفاتفييتحكمالذيأنذلكمعنى•
.(Y)كروموسوم



(  Xyy: )الذكر ذو التركيب الوراثي

.Yكريةالذالتناسليةالعروسلتضاعفنتيجةالفردهذاوينتج•

♀ XX × XY♂

X X,Y

YYXتضاعف

XYY

الشكلثحيمنذكراالصبغيالتركيبلهذاالحاملالفردويعتبر•

منأقلذكاءهمومعدلالقامةبطولويمتازونالعامالمظهري

البلوغمرحلةفيالشبابحبمنيعانونكماالمتوسط



Xالكروموسوماإلناث متعددة 

والتركيب(47)الجسميةالخاليافيالصبغياتيكونحيث•

AA)هوالوراثي + XXX)إالطبيعيةأنثىالحالةهذهوكانت

ةالخارجيالتناسليةاألعضاءتكونسنة(22)سنعندأنها

لداخليةاالتناسليةاألعضاءنموتمامعدموكذلكطفوليةلديها
.العقليالتخلفمنأيضا ًوتعاني,واألنثوية



الخنثىاألفراد 

منكال ًالوقتنفسفيتحملالتياألفرادهيالخنثىاألفراد•

ناسليالتالجهازيكونحيثالمبيضونسيجالخصيةنسيج
األحيانغالبيةفيأنهولوالمعالمواضحغيرالخارجي

.الذكورةصفاتيحمل

الذكوربالخاصةبينماتتراوحفإنها,الثانويةالصفاتأما•

أنهلىعيرىوبعضهمأنثىأنهيرىفبعضهمولذلكواإلناث
44AAهوالوراثيوتركيبهمالعقمتامواوكلهمذكر + XXY

.األبوينألحداألولياإلنفصالعدمنتيجة,



الجنس عند الطيور تحديد 

لةمتماثغيراألنثىتكونالجنستحديدمنالنوعهذافي•
Yومكروموسيشبهكروموسومعلىتحتويحيثالجاميطات

Zرمزالكروموسوماتتعطىالحاالتهذهوفيالرجلفي
.Yمنبدال WًوXمنبدال ً

هي(ZW)األنثىأنلحقيقةاالنتباهجذببفرضوذلك•

الجنسهوZZالذكروأنالجاميطاتالمتماثلغيرالجنس

1هيفالمتوقعةالجنسيةالنسبةأما,الجاميطاتالمتماثل
:1



اآلباء     ×ZZ ZW

ذكر أنثى
يةاألعراس التناسل Z Z . W

الجيل األول ZZ ZW

النسبة الناتجة 1 1

الشكل المظهري  ذكر أنثى



شكراًلحسنًإصغائكم

Merci de votre attention

Thanks for listening 

هل من سؤال ؟ 

Est-ce qu’il y a des questions ?

Any question ?


