
وراثة الصفات المرتبطة بالجنس

دراسة طبیعة توارث بعض الجینات الواقعة علي •
الكروموسومات الجنسیة

ھي الواقعة  Sex linked genesالجینات المرتبطة بالجنس •
في االنسان و الدروسوفیال  Xعلي كروموسوم 

ویظھر  Yتوجد بعض الجینات علي كروموسوم •
تأثیرھا في الذكور فقط

Sex limited genesالجینات المحددة بالجنس •



االرتباط بالجنس في الدروسوفیال
what Morgan Sow?

The White eye mutation in Drosophila     
Arecessive Sex-linked teait
The gene is on the X chromosome 

www.fig.cox.miami.edu



•Let’s go through a cross 
with the white gene.

•We will start with a 
white male and red (wild-
type) female and vice 
versa.

Sex Linkage

www.biologie.uni-hamburg.de

http://www.biologie.uni-hamburg.de


Criss-cross inheritance
یالحظ أن األب المذكر یورث صفتة الي بناتة و •

یورث صفتة الي االبن الذكر) األم(األب المؤنث 
الي أحفادة   صفاتة المرتبطة بالجنسیورث الذكر •

الذكورمن خالل بناتة وال یورثھا عن طریق من 
.أبنائھ علي االطالق

من جنس  متصالبولذلك      الصفة تنتقل بشكل •
.ألخر خالل امرارھا من جیل الي جیل



  Sex linkage in manاالرتباط بالجنس في االنسان

•Mc Kusic صفة مرتبطة بالجنس في االنسان   ٩٣توجد
.معظم ھذه الصفات یتسبب في وراثتھا ألیالت متنحیة•
.أھم مرضین مرتبطین بالجنس یصیبان االنسان•

Color مرض عمي األلوان - ١• blindness 

     Haemophiliaمرض سیولة الدم  - ٢•



السلوك الوراثي لمرض عمي األلوان في االنسان: أوال
  Xیحمل علي كروموسوم الجنس  bیسبب المرض جین متنحي •
أي ألیل لھذا الجین   Yال یحمل الكروموسوم •
:الذكور•
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:تزاوج ذكرمریض بعمي األلوان مع أنثي حاملة للمرض -١
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تزاوج ذكر طبیعي مع انثي حاملة أللیل المرض- ٢
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Haemophilia :مرض سیولة الدمیالحظ فى  السلوك الوراثيونفس •



: XX-XOاالرتباط بالجنس في الكائنات ذات النظام •
فقط Xالعوامل الوراثیة محمولة علي كروموسوم –XX  -XYمثل النظام  •

:(ZZ-ZW)االرتباط بالجنس في الطیور والفراشات •
:العوامل الممیتة المرتبطة بالجنس•
ھي العوامل الوراثیة التي تتسبب في موت األفرد في مراحلھا االولي من •

الحیاه
:أمثلة العوامل الممیتة المرتبطة بالجنس في االنسان•
مرض سیولة الدم- ١•
مرض ضمور العضالت- ٢•
  xالجین المسبب لھذا المرض محمول علي كروموسوم •
  



:االرتباط الجزئي بالجنس•
الصفة تكون مرتبطة جزئیا بالجنس اذا تحكم فیھا  زوج من الجینات  •

واأللیل األخر محمول   xوكان أحد ألیالتھ محمول علي كروموسوم 
.  Yعلي كروموسوم

أزواج الجینات المرتبطة ارتباطا جزئیا بالجنس تنعزل عن بعضھا  •
مثل جینات الكروموسومت الجسمیة

:أمثلة الصفات المرتبطة جزئیا بالجنس في االنسان•
عمي االلوان الكلي- ١•
التھاب الشبكیة الملون - ٢•



: Y Holandric genesالتوارث عن طریق كروموسوم •
نادرا ما یحمل جینات خاصة بصفات الكائن   Yكروموسوم•
توجد حاالت قلیلة تحمل جینات معینة•
فقط وال یحمل كروموسوم   Yھناك جینات قاصرة علي كروموسوم •

X  أي ألیالت لھا وتسميHolandric genes 
الصفات تنتقل من االباء الذكور الي  -  - - السلوك الكروموسومي•

.ابنائھم الذكور دون االناث 
  :من األمثلة •
:صفة نمو الشعر الغزیر علي األذن•



www.genetree.com



:الصفات المقتصرة علي الجنس •
ھي الصفات المحمولة جیناتھا علي الكروموسومات الجسمیة  •

ولكن ظھورھا وتحدید األشكال المظھریة لھا في جنس معین  
دون األخر یتوقف علي وجود أو غیاب الھرمونات الجنسیة  

سواء الذكریة او االنثویة  
الصفات المقتصرة علي الجنس تظھر فقط في جنس واحد دون  •

األخر وأن ظھور الصفة یعتمد علي التفاعل بین التركیب  
.الوراثي وھرمون الجنس 



الصفات المتأثرة بالجنس
الصفة المتأثرة بالجنس تظھر في الجنسین وذلك بالنسبة للتراكیب الوراثیة المتماثلة سواء السائدة األصیلة  •

.أو المتنحیة األصیلة بنسب تتوقف علي الجنس 
عالقة السیادة بین ألیلي زوج الجینات الخلیط المتحكم في وراثة الصفة المتأثرة بالجنس تتوقف علي جنس •

.الفرج الحامل لھذا التركیب الوراثي الخلیط 
.الصفات المتأثرة بالجنس یتحكم فیھا جینات محمولة علي الكروموسومات الجسمیة ولیس الجنسیة•
:أمثلة علي الصفات المتاثرة بتاجنس•
صفة الصلع في االنسان- ١•
وجود أوعدم وجود القرون - ٣لون الشعر في ماشیة االیرشیر      - ٢•

:وراثةالصلع في االنسان•
التركیب الوراثي                          الشكل المظھري•
في الذكور               في االناث                           •
•BB                    صلعاء                     أصلع
•Bb                     عادیة                      أصلع
•bb                     عادیة                     عادي



Thanks


