
  تعيين جنسيت

در بسياري از گونه ها دو كروموزوم نا هم شكل در تعيين جنسيت نقش دارند اما اين تنها روشي نيست كه به وسـيله       

جنـسيت از  ... ) حشرات، زنبورهـا و   ( ahymenoPetrي آن جنسيت مشخص مي شود در بسياري از گونه هاي پرده باالن        

 و افراد ديپلوئيد ماده هستند يا در مكانيزم آللي كه جنسيت بر اساس يـك      رافراد هاپلوئيد ن  : روي پلوئيدي تعيين مي شود      

آلل يا آلل هاي چند گانه كه مرتبط به ژن هاي نا همشكل نمي شوند تعيين مي شود يا حتي ممكن است به وسيله ي عوامـل      

  .محيطي جنسيت تعيين شود

)جنسيت بعضي از مارمولكل ها       )gecko             به وسيله ي دما تعيين مي شود اگر تخم ها در دمايCo25    باشـد نـوزادان

ـ Co29يا Co28باشند نوزادان نر به دنيا مي آيند و در دماي        Co32ماده به دنيا مي آيند اگر تخم ها در دماي            م نيمي از تخ

  .ها به نوزادان نر و نيمي ديگر به نوزادان ماده تبديل مي شوند

جنسيت بعضي از كرم هاي آبزي و نرم تنان بستگي به سطحي دارد كه روي آن قرار مي گيرند براي مثال يك نوع نرم 

 به يك ماده متصل شده باشـد  پيوسته به هم رشد مي كنند و در مجموعه ي آن ها فردي كه       به شكل   Crepidulaتن به نام    

نر و فردي كه به يك نر متصل شده باشد ماده مي شود اين نحوه تعيين جنسيت به توليد مثل اين جـانور كمـك مـي كنـد                

  .همچنين حضور تعداد زيادي نر در اين جاندار باعث مي شود كه يك نر به ماده تبديل مي شود

  



 

.CalvinB Bridges  

  :ي كروموزوم هاي جنس

XYZWXO: چهار روش پايه اي براي تعيين جنسيت بر پايه ي كروموزوم ها وجود دارد                و روش كروموزوم مركب    ,,

)ChromosomeCompound( .  در موردXY جنس ماده داراي دو كروموزوم هم شكل است( )XXانند آنچه در انسان و م

) دارند هم شكلنامگس سركه ديده مي شود و نرها دو كروموزوم           )XY  در موردZW    نرها دو كروموزوم هـم شـكل دارنـد

( )ZZ          و ماده ها داراي كروموزوم هاي ناهم شكل هستند( )ZW  كنيد كه   توجهZW, تنها نمـادي بـراي نـشان      ...  غيره   و 

فقط يك كروموزوم جنسي وجـود  XOدادن كروموزوم هاست و چيزي در مورد اندازه يا شكل آن ها بيان نمي كند در مورد          

هـستند و در مـورد روش   XOو نرها به صورت XXو سوسك ها ماده ها معموالً به صورت   ها   خمثالً در مورد بعضي مل    دارد  

)در تعيين جنسيت نقش دارند مثل بعضي از سوسك ها و ساس ها              ,XYآخر چندين كروموزوم     )bedbug كنيم بايد تاكيد  

نند بلكه ژن هايي كه آن ها منتقل مي كند اين كار را انجام مي دهـد بـه           كه كروموزوم ها خودشان جنسيت را تعيين نمي ك        

طور كلي ژنوتيپ نوع غده ي جنسي فرد را تعيين مي كند كه از طريق ترشح هرمون ها فنوتيپ ماده يا نر را در فـرد ايجـاد      

  .مي كند



  :XYسيستم 

 دسته ي دو تايي از كروموزوم هاي 23كروموزوم دارد كه به صورت  46در انسان وجود دارد كه ماده ي آن  XYحالت  

 جفت همولوگ و هم شكل و يك جفت نا هم 22منظم مي شوند و نر آن با همان تعداد كروموزوم داراي ) هم شكل ( همولوگ  

دارند در حالي كه X است مي باشد در طول ميوز ماده ها گامت هايي توليد مي كنند كه فقط كروموزوم XYشكل كه همان   

و نرهـا را  cHomogametiمي باشـند بـه همـين دليـل مـاده هـا را              Yيا  Xنوع گامت توليد مي كنند كه شامل        نرها دو   

icHetrogamet        ديد توليد مثل باعث توليد تعداد زاده هاي نر و مـاده ي برابـر   1مي ناميم همان طور كه مي توان در شكل 

  .مي شود

  

 ← 1شكل 

 

م سيستم تعيين جنسيت به همين جدايي كروموزوم هاي جنسي انسان در طي ميوز و تشكيل سلول هاي تخم بعد از آن در مگس سركه ه

   استX بزرگ تر از كروموزوم Yترتيب است اما بر خالف انسان كروموزوم

  

و هر نر آن داراي يك كروموزوم Xاز آنجايي كه هر ماده ي انسان يا مگس سركه به طور طبيعي داراي دو كروموزوم             



X    و يك كروموزومY            است در شرايط طبيعي نمي توان تعيين كرد كه وجود كروموزومYيا باعث ايجاد فنوتيپ نر مي شود 

  .دومX كروموزوم نبود

رد است در اين جا مـا  يك راه براي حل اين مسئله اين است كه افرادي را جدا كنيم كه تعداد كروموزوم هاي آن ها ف         

، بوجـود مـي آينـد كـه تعـداد بيـشتري از       نادو حقيقت را در نظر مي گيريم اول اينكه در موارد كميابي افرادي، نه لزوماً ما  

) n4ئيد براي  و تتراپلوn3مثالً تريپلوئيد براي ( مجموعه هاي كروموزومي را دارا هستند اين افراد را پلي پلوئيدي مي ناميم 

دوم اينكه، باز هم در مواردي نادر افرادي بوجود مي آيند از يكي از كروموزوم ها بيـشتر يـا كمتـر دارنـد ايـن افـراد كـه                        

aneaploid          پديده نام دارند در اثر شكست در جدا شدن درست دو كروموزوم همولوگ در فرآيند ميوز ايجاد مي شوند اين

ionnondisjuctنام دارد .  

وجود افراد پلي پلوئيد و آنو پلوئيد اين امكان را بوجود مي آورد كه تعيين كنيم عامل اصلي ايجاد فنوتيپ نر چيست                    

 كروموزوم آتـوزوم  44يعني ( براي مثال يك فرد يا يك مگس سركه كه همه ي كروموزوم هاي  غير جنسي آن درست است        

 دارد مي تواند به اين سوال ما YبدونXو فقط يك كروموزوم جنسي )  كروموزوم آتوزوم براي مگس سركه 6سان و  براي ان 

باعـث ايجـاد    Yاگر كروموزوم . X تعيين كننده ي فنوتيپ نري است يا نبود كروموزوم دوم   Yجواب دهد كه آيا كروموزوم    

صفت نري را ايجاد كند اين فرد بايد نر باشد و نتيجه Xجنسيت مرد شود اين فرد بايد ماده باشد و اگر نبود كروموزوم دوم            

  . ي نر و يك انسان ماده استيك مگس سركهXOي آزمايش نشان مي دهد كه يك فرد 

  

 ← زيرشكل ( 



 

  )gastermelanoDrosphilaكروموزومهاي مگس سركه 

  

  ← زيرشكل ( 

  

  )توجه كنيد  X,Yكاريوتيپ انسان، به كروموزوم هاي 

  

 


