
  تعيين جنسيت انسان

به نظر منطقي ) البته مبتال به سند روم تر نر است         ( براي انسان زن است     XO از آن جايي كه ژنوتيپ      

را به عنوان تعيين كننده جنس نر در انسان بدانيم اين نظر با اين حقيقـت هـا كـه                 Yمي رسد كه كروموزوم     

)rKlineFelteال به سند روم افراد مبت )XXXXYXXXYXXY  ,XXXXXXXهمگي مرد هستند و افراد ,,

براي مدت زمان زيادي دانـشمندان    . همگي زن هستند تثبيت مي شود     Xو ساير افراد داراي كاريوتيپ چند       

، كـه بـه عنـوان يـك ژن تغييـر جنـسيت              TDF بـودن    در جستجوي يك ژن بودنـد، عامـل تعيـين نـر           

( )switchsex عمل مي كند و فرآيند ايجاد صفات مربوط به جـنس نـر را شـروع  كنـد       Yروي كروموزوم   −

ه نه مربـوط بـه مـرد    رويان شناسان كشف كرده بودند كه در طول ماه اول از تكامل جنين گنادهاي ايجاد شد 

هستند نه زن بلكه هنوز درحالتي نامشخصند در حدود هفته هاي شـشم يـا هفـتم تكامـل ايـن گنادهـاي                       

 ارنست آيلوال پي برد كه مردها يك 1950نامشخص به يكي از گنادهاي مرد يا زن تبديل مي شوند در دهه ي 

ي شود او پي برد كه موش هاي ماده پيونـد      پروتئين در روي سطح سلول هاي خود دارند كه در زن ها پيدا نم             

پوست برادرهاي خود كه از نظر ژنتيكي مشابه هستند را رد مي كنند اما پيوند پوست از ايـن مـوش هـا روي        

برادر نشان پذيرفته مي شود اين واقعيت نشان دهنده ي آن است كه آنتي ژني در سطح سلولهاي يك فرد نر       

antigentibilityYhistocompa يافت نمي شود اين پروتئين هـا         وجود دارد كه روي سلول هاي ماده       يـا  −

YantigenH قرار داشت در نزديكي سانترومرو احتماالً      Yژن اين پروتئين ها روي كروموزوم       .  نام گرفتند  −

د به عبارتي اعتقاد بر ايـن       روي بازوي بلند كروموزوم اين ژن در ابتدا به عنوان ژن تغيير جنسيت شناخته ش              



قرار گرفت كه اگر اين ژن موجود باشد گنادها به سمت حالت مردانه تكامل مي يابند تكامـل بيـشتر مردانـه                 

مانند خصوصيات ثانويه ي جنسي از ترشح تستسترون به وسيله ي اين گنادها ناشي مي شوند اگـر ايـن ژن                  

ما اخيراً مطالعات روي افرادي كه دچار وارونگي جنسي هستند غايب باشد گناد به صورت زنانه تمايز مي يابد ا     

  .نشان داده است كه اين نظريه غلط است

)هستند ديويد پـيچ  XYيا زنان XXافراد دچار وارونگي جنسي مردان    )DavidPage   بيـست مـرد

XX    اي از بازوي كوچك كروموزوم       كه قطعهY        آن ها به يكي از كروموزوم هايX     متصل شده بود پيدا كرد

را پيدا كرد كه همان تكـه ي كوچـك را در انتهـاي بـازوي كوچـك كرومـوزومي                    XYاو همچنين شش زن     

Yد اين قطعه كوچك اكنون به عنوان حامل   نداشتنTDF     شناخته شده است اولين ژني كـه بـه عنـوان كـد

 كنترل كننده ي مراحل اوليه ي تكامل سلول اسپرم است ZFY روي اين قطعه پيشنهاد شد ژن TDFكننده

  ات مردانه نه كنترل كننده اصلي ايجاد صف

BadgelRobivLovelellowPeterGoodf دو دانشمند به نام هاي 1991در سال  و هم كارا نشدن ,−

)در انگليس ژني به نام       )SRYregianyingersex mindet-    موش ها sry-       جدا كردند كه در نزديك بـه 

 به عنوان عامل قطعي كه باعث نر بودن مي شود معرفي مي شد چون هنگامي كه به موش      sry.  بود ZFYژن  

)هاي ماده ي عادي      )XX                   تزريق مي شد باعث مي شد كه به صورت نر تكامل پيدا كنند اگر چه ايـن مـردان

XX   هر لحاظ ديگر كامالً مثل نرهاي عادي بودند در اينجا بايد توجـه كـرد كـه سيـستم              عقيم بودند ولي از 

ژنتيكي انسان و موش بسيار به هم شبيه است و ژن هاي همولوگ مشابهي از هر يك ازآنها جدا شده امـا ژن                  

SRY      انساني موش هاي ماده يXX      كند نكته قابل توجه ديگر اين است كـه هـر دو ژن    را به نر تبديل نمي



ZFY   و SRY          محصوالت پپتيدي كه مي كنند به مي توانند بهDNA     متصل شـود ژنZFY    كـه كننـده ي 

ZincFinger   روي كروموزومY  است؛ZincFinger         يك كنفيگوراسيون پروتئيني شناخته شده است كـه 

  . را داراستDNAتوانايي  برهمكنش  با 

يك پديده ي ) تكامل تخمداني يا بيضه ( الزم است توجه داشته باشيم كه تعيين مرد بودن يا زن بودن   

ـ         ره اي از تعـداد زيـادي ژنـي انجـام مـي گيـرد ژن تغييـر جنـسيت                   تك زني نيست عمـدتاً توسـط زنجي

( )switchsex   . آغازگر اين فرآيند است−

مدلي را ارائه داده انـد كـه طبـق  آن دو     washburnLindو  Eicher Evaدو دانشمند به نام هاي    

ير ازعمل هماهنگ ژن ها تعيين جنسيت را به پيش مي برند هر كدام براي يك جنسيت اول ژن در مسير                  مس

mindet)(مسيري كه به تكامل تخمدان منتهي مي شود        odingeryo var       ناميده مـي شـود اولـين ژن در

با وجود داشـتن  XYعمل كند به همين دليل افراد odمسير تعيين كننده ي مرد بودن بايد در زماني قبل از       

به صروت مرد تكامل مي يابند وقتي كه يكي از اين  مسيرها راه اندازي شد مسير ديگر بسته مي شود odژن 

ابتـدا  . هستندXYادي كه به صورت     و از پيموده شدن مراحل مختلف آني جلوگيري مي شود بنابراين در افر            

مراحل اوليه تشكيل غدد جنسي مردانه پيموده مي شود و آغاز اين مراحل باعث مي شود كه ديگر مـسيري                     

آن ها خصوصيات زنانه را ايجاد مي كنـد بـسته مـي شـود و آن          Xكه با استفاده از ژن هاي روي كروموزوم         

  .صوصيات به اين ترتيب ديگر در مردها بروز نمي كندخ

  

  : شكل  



  

   يك مدل براي راه اندازي فرآيند تعيين غدد جنسي در پستانداران 

  

  :XO سيستم 

XXXOاين سيستم كه گاهي به عنوان سيستم      هم شناخته مي شـود در بـسياري از گونـه هـاي     −

توضيح داده شد با اين     XYضعيت مشابه همان حالتي است كه در وضعيت         در اينجا و  . حشرات يافت مي شود   

 و نا ticHeterogameتفاوت كه در اين حالت تعيين جنسيت افرادي كه بايد از لحاظ كروموزوم هاي جنسي             

د به صورت نر تكامل مي يابند پـس نرهـا در گونـه           اين افرا . را دارند Xفقط يك كروموزوم    . هم شكل باشند  

هايي كه با اين سيستم تعيين جنسيت مي شوند مي توانند دو نوع گامت توليد كنند يكي گامتي كـه حـاوي                      

است و ديگري گامتي بدون كروموزوم جنسي در حالي كه تمامي گامت هايي كه توسـط          Xكروموزوم جنسي   

نتيجه ي ديگر اين سيستم اين است كه .  هستندXاده توليد مي شود شامل كروموزوم جنسي      يك جاندار س  

تعداد كروموزوم هاي ماده ها زوج  است و همه ي كروموزوم هاي آن ها در دسته هاي دو تايي همشكل قـرار                  

  .وم جنسي دارندمي گيرند ولي تعداد كروموزوم هاي نرها فرد است و تنها يك كروموز



  :ZW سيستم 

است با اين تفاوت كه در اينجا افرادي كـه          XYتقريباً مشابه به سيستم     ZWسيستم تعيين جنسيت    

داراي دو كروموزوم جنسي هم شكل هستند نر و بـرعكس افـرادي كـه دو كرومـوزوم جنـسي ناهمـشكل                      

( )ZW          هستند ماده اند اين حالت معموالً در پرندگان، بيدها و بعضي از ماهي ها ديده مي شود بايد به تفـاوت

در گامت هاي توليد شده در ماده ها و نرهاي اين سيستم با سيستم هاي ديگر توجه داشت در اين جا ماده ها          

 هموگامت بودند و همچنين در اين هتروگامت مي شوند برخالف دو دسته ي قبل كه در هر دوي آن ها ماده ها         

جا نرها هموگامت مي شوند در حالي كه در هر دو دسته ي ديگر نرها مي توانستند دو نوع گامـت متفـاوت از          

  .لحاظ كروموزوم جنسي بسازند پس هتروگامت بودند

  :سيستم كروموزوم مركب 

ر يـك گـرم گوشـت بـه نـام      سيستم كروموزوم مركب حالت تقريباً پيچيده اي دارد به عنوان مثال د           

incurraAscaris    هشت كروموزوم X    و يك كروموزومY    كروموزوم آتـوزوم دارد  26وجود دارد اين گونه 

) كروموزوم در هر سلول دارند     35پس  نرهاي آن در كل        )YXA 1826  كرومـوزوم دارنـد     42ماده هـا    و  ++

( )XA 1626 براي ايجاد چنين حالتي در نرها و ماده ها و پايداري آن در حين ميوز تمام كرومـوزوم هـاي                    +

Xاز ته به هم متصل مي شوند و در نتيجه مانند يك كروموزوم واحد عمل مي كنند.  

  

 


