
الفرقة الثانية

اساسيات الوراثة:مادة

9محاضرة رقم 

د ابراهيم عدس4رقم 



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 genesاالرتباط الكامل بالجنس بالجينات ذات 

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

 Partiallyجزيئيا بالجنس واالنثى يحمل جرعتين وتسمى هذه الجينات بانها مرتبطة 

sex-linked genes و االرتباط الغير كامل مثل التهاب الشبكية الملونا

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, بدرجات متفاوتةاللون االحمر واللون االخضر هى عدم القدرة على التميز بين 

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 

لدم على عدم قدرة  ايعتبر من اشهر الصفات المرتبطة بالجنس فى االنسان وترجع خطورته الى 

ضحت سجالت وقد او, التجلط وذلك لعدم تكون بروتين التجلط فيسبب نزيف حاد قد يسبب الوفاه

جع الى صفة النسب للعائالت التى تظهر فى نسلها هذه الصفة انها صفة مرتبطة بالجنس حيث تر

عى فاذا ما رمزنا للجين الطبي, وتزيد هذه الصفة فى الذكورXوراثية متنحية تقع على كروموسوم 

HHفتكون االناث الطبيعية ذات تركيب جينى hواالليل المسبب للصفة المتنحى بالرمز Hبالرمز 

وعلى ذلك hhحيث تكون حاملة للمرض اما االناث المصابة يكون Hhاوذات  تركيب خليط  

ال Yالن الكروموسوم hYبينما الذكور المصابة HYتكون الذكور الطبيعية ذات تركيب جينى 

يحمل اى اليالت لجين هذه الصفة ويتضح ذلك من  اجراء التلقيحات االتية







Sex Linkage In Drosophilaاالرتباط بالجنس في ذبابة الفاكهة  

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

الحظ بأن F2ذات عيون حمراء وعند فحص  الجيل الثاني F1افراد الجيل األول 

ولكن. حوالي ثالثة أرباعها ذات عيون حمراء وحوالي ربعها ذات عيون بيضاء 

وجد مورجان بأن , إلى الجنس ولون العيون F2عند تصنيف ذبابات الجيل الثاني 

كل اإلناث حملت عيون حمراء بينما نصف الذكور حمل عيونا حمراء والنصف 

ت أي أن العيون البيضاء هي الصفة المتنحية  كان, اآلخر حمل عيونا بيضاء 

.مقتصرة على الذكور فقط في الجيل

لجين العين صفة لون العين الحمراء هى السائدة وان العين البيضاء متنحية فيرمز

لذلك فان االناث  . Wولجين العين البيضاء المتنحي بـ    +Wالحمراء السائد بـ 

اوخليطة    +W+Wالتى تحمل اللون االحمر العين السائد ام ان تكون متماثلة 

W W+    واالناث ذات اللون االبيض العين تكون تركيبها الجينىWW  بينما

او تكون بيضاء العين   +YWالذكور اما ان تكون حمراء العين  تركيبها الجينى  

YW







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 

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



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 chromosomesالكروموسومات الجسمية بالجنس تقع على 

Baldness in manصفة الصلع فى االنسان 1-

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

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

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  وغالبا يتوهى الصفات التى تظهر على احد الجنسين فقط دون االخر 

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 نمو شوهناك العديد من هذه الصفات مثل , الكروموسومات الجسمية على 

فى اما فى االنثى فال يظهر الن الهرمون الجنسىالذقن والشارب فى الذكر

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 صفة ادرار اللالصفات المقتصرة على الجنس فى الحيوانات الثدية 

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 



العيون الزرقاء
"السوداء/البنى"العيون الملونة 

فافة القزحية عبارة عن طبقة بنى وطبقة نصف ش

تعطى " الصبغة"وال يوجد بينهما مادة غروية  

.فتظهر لنا بالون األزرق كخداع بصري. اللون

تفتقد المادة الغروية او الشفافة

ما مادة القزحية عبارة عن طبقة بنى وطبقة نصف شفافة بينه

.  غروية تعطى اللون

(سائدة.) (متنحية.) 

وراثة لون العيون

االباءBBذوعيون بنيةbbذات عيون زرقاء

bBالجاميطات

Bbعيون بنية

Bb

الجيل االول

bBbBالجاميطات

bbBbBbBBالجيل الثانى

1:3عيون بنيةطعيون بنية خليعيون بنية خليطعيون زرقاء

بنى3:زرقاء1

تزوج رجل ذو عيون زرقاء بامرأة ذات عيون بنية فماهي احتماالت لون العيون في أطفالهما ؟•


