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 Sex Determinationتحدید الجنس  

 -) الى ان جنس الفرد، ذكرا كان أم أنثى یتشكل من خالل ثالث مراحل أساسیة ھي:Short )1982أشار الباحث 

: إذ ان اول مرحلة من مراحل تحدید الجنس Genotypic Sexتحدید الجنس عن طریق التركیب الوراثي  .۱
. وكما ھو معلوم Genetic Sexتبدأ من لحظة إخصاب النطفة للبیضة ویطلق علیھا مرحلة التركیب الوراثي 

واآلخر  xبأن النطفة ھي المسؤولة عن تحدید الجنس حیث یوجد منھا نوعان أحدھما یحمل الكروموسوم 
فإذا كانت  Xھو  اواحد اطوالً من األول، أما البیضة فإنھا تحمل نوعالذي یكون اقصر  Yیحمل الكروموسوم 

أما إذا كانت النطفة  XYفإن الجنین یصبح ذكراً وتركیبھ  Yالنطفة التي قامت باإلخصاب تحمل الكروموسوم 
 .XXفإن الجنین یصبح أنثى وتركیبھا الوراثي  Xتحمل الكروموسوم 

: أن تطور الغدة الجنسیة غیر المتخصصة أما Gonadal Sexیض) تكوین الغدد الجنسیة (الخصیة أو المب .۲
یكون مسؤوالً عن  Yإلى خصیة او الى مبیض، وان ذلك یتوقف على نوع الكروموسوم، اذ ان الكروموسوم 

من الخالیا التي یتواجد بھا، وھذه ھي الخطوة الحرجة االولى  H-Y antigenافراز ھرمون (بروتین) یسمى 
Critical Step  التي تتجھ بالجنین ناحیة الذكورة، حیث یؤدي انتاج ھذا البروتین الى تطور الغدة الجنسیة

لیصبح الجنین ذكراً، وان عدم انتاج ھذا الھرمون یؤدي الى تطور الغدة الجنسیة الى  Testisالى الخصیة 
لھرمون اثناء االسبوع مبیض لیصبح الجنین انثى. لقد أشار الباحثون الى ان الخصیة تنمو تحت تأثیر ھذا ا

ان وجود ومن الحمل.  ۱۷-۱۳السابع من الحمل في االنسان بینما ال یتم نمو المبیض عادة قبل االسبوع 
یؤدي الى نمو مبیض طبیعي لدى الجنین االنثى. أما في حالة وجود كروموسوم  Xالكروموسومین من نوع 

للمبیض. وذلك ما یعزز االعتقاد السائد لدى  فأن ذلك یؤدي الى نمو غیر كامل التكوین Xواحد من نوع 
الباحثین بأن اناث الثدییات تعد الجنس المحاید في حالة غیاب االندروجینات، وان التطور او التمایز في 
االناث بجمیع مظاھره (المبایض واالعضاء الداخلیة والخارجیة) عملیة ال تتطلب ھرمونات أما في الذكر وما 

نس االساسیة والثانویة ھو مجرد انثى تعرضت لتأثیر الھرمونات الذكریة وخصوصاً یحتویھ من مظاھر الج
أن حرمان  . فقد اثبت الباحثونYاالندروجینات المفرزة من غدتھ الجنسیة (الخصیة) بسبب وجود كروموسوم 

السلوك  لیجعالذكور من االندروجین بعد الوالدة أما بالخصي او اعطاء مركبات توقف مفعول االندروجینات 
ویحل محلھ السلوك االنثوي، أما اذا اعطیت االناث بعد الوالدة مباشرة ھرمونات  انخفضمالجنسي الذكري 

 ذكریة فأن سلوكھا ینقلب الى الناحیة الذكریة.
: تتطور اجنة معظم االفراد طبقاً لتركیبھم الوراثي Phenotypic Sexالشكل الظاھري للجنس  .۳

Genotypic Sex  ،قد تكون االختالفات كبیرة وولكن ھناك درجات مختلفة للتعبیر عن ھذا التركیب الوراثي
البعض یتجھ عكس تركیبھم الوراثي او یكونوا بین الجنسین الشكل الظاھري لجنس لدرجة ان 

Intersexuality  على الرغم من ان تركیبھم الوراثي لم یتغیر منذ لحظة االخصاب، حیث توجد عوامل
ودرجة الحرارة  ومستواھا الھرمونات ة تؤثر في الشكل الظاھري للجنس منھا ما ھو متعلق بنوعیةعدید

ان الوقت من السنة التي یحدث فیھ الحمل قد یؤثر على جنس  الضافة الىابالمرتفعة جداً او المنخفضة جداً 
االحصائیة بین المواسم  في دراستھم الحدیثة اختالفات معنویة من الناحیة المولود. فقد وجد الباحثون

مواسم السنة. كما المختلفة في نسبة حدوث الحمل، وایضاً في نسبة الذكور الى االناث في كل موسم من 
والدة احیاء،  ۱۰۰۰إناث من بین كل  ٤۸۹ذكور إلى  ٥۱۱دراسة بأن النسبة الجنسیة كانت وجدوا في 

لى نوفمبر، وھي نفس الفترة التي ارتفعت فیھا واتضح بأن معدل الحمل كان أعلى في الفترة من سبتمبر إ
نسبة الذكور إلى اإلناث أما الفترة من مارس إلى مایو فقد حدث العكس إذ كانت نسبة الذكور اقل. كما أشار 

ھم وصفب عالیةكون فیھ فرصة بقائھم ت) إلى ان الحمل بالذكور یتم في الوقت الذي Cowley )۲۰۰۳الباحث 
یاً وان احتماالت موتھم خالل أي مرحلة من مراحل الحیاة بدایة من الحمل االول الجنس األضعف بایولوج

وحتى الشیخوخة اعلى مما ھي في االناث. كذلك والدة الذكور تكون اقل عندما یكون االباء تحت ضغط 
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لى تحویر واجھاد كالعمر الكبیر او التدخین او التعرض للتلوث او حتى الزالزل. وان ھذه العوامل ربما تؤدي ا
 التوازن الھرموني الذي یؤثر على خصائص السائل المنوي او خصائص الرحم الذي یتم فیھ نمو األجنة. 

 


