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دراسة دور اآلباء في إحداث ظاھرة الخنوثة المرتبطة بصفة انعدام القرون في ساللة
الماعز الشامي
محمد ركبي ،خالد النجار و كامل فتال
الھيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سوريا
)اإلستالم  ١٣نيسان ٢٠١٣؛ القبول  ١٣حزيران (٢٠١٣
الخالصة
يؤدي االنتخاب لصفة انعدام القرون في ساللة الماعز الشامي كونھا مرغوبة إلى ظھور افراد في حالة تماثل وراثي لألليل انعدام
القرون وبالتالي تزداد نسبة الخناث في القطعان مما يلحق خسائر كبيرة في اقتصاديات ھذه الساللة .لذا كان ال بد من دراسة األصل
الوراثي لحالة الخنوثة في ھذه الساللة ،ودور ذكور التلقيح وإناث التربية في نشوء ھذه الظاھرة ،وكذلك اختبار بعض التأثيرات االخرى
المؤدية لزيادة حاالت الخنوثة في قطيع ماعز .تم تنفيذ البحث في محطة بحوث حميمة للماعز الشامي التابعة للھيئة العامة للبحوث العلمية
الزراعية )دمشق-سوريا( .فقد تم جمع البيانات الخاصة بحاالت الخنوثة عديمة القرون خالل األعوام  ٢٠٠٩-٢٠٠٧فبلغ عددھا )(٥٢
خنثى عديمة القرون ،وھي نتاج تزاوج ) (١٩ذكراً عديم القرون مع ) (٣٧أنثى عديمة القرون و) (١٢أنثى بقرون ،وتم تحليل البيانات
إحصائيا ً باستخدام برنامج ) (١٩٩٨ ،SASوفق اختبار مربع كاي  .Chi-squareأظھرت نتائج البحث أن لآلباء تأثيراً عالي المعنوية
) (P≤0.007في احداث صفة الخنوثة ،بينما لم يكن لألمھات الوالدة تأثير معنوي في ظھور صفة الخنوثة عند المواليد ) (P≥0.05فقد تسببت
ثالثة ذكور لوحدھا في والدة  ٢٠خنثى ،وبلغ عدد حاالت الخنوثة لذكور التلقيح الستة عشر االخرى تسع وعشرون خنثى أي بمعدل ٤-١
خنثى /الذكر الواحد ،أما عند األمھات فلم يتكرر انجاب الخناث سوى مرتين في ثالث عنـزات ،ومرة واحدة في ست واربعين عنـزة .كما
وجد جنس المولود ولنموذج الوالدة )مفرد ،توءم( ولوجود القرون لدى األمھات تأثيراً عالي المعنوية ) ( P≤0.001في ظھور صفة الخنوثة
عند المواليد ،فقد تكررت حاالت الخنوثة في الوالدات الفردية والثنائية مع توءم ذكر والثنائية مع توءم أنثى والثالثية مع توءم ذكر وأنثى
والثالثية مع توءمين ذكرين ١٧و ١٨و ١٤و ٢و ١على الترتيب .كما بلغ عدد الخناث الناتجة من الوالدات الفردية والتوءمية والثالثية ١٧
و ٣٢و ٣على التوالي ،ومن األمھات بقرون وبدون قرون  ١٤و ٣٨على الترتيب .يستنتج من البحث إن لصفة وراثة القرون وتعدد المواليد
في البطن الواحدة دوراً مھما ً في ظھور مواليد خناث.

A role of the sires and dams in the hermaphrodite phenomenon linked with polled
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Abstract
The selection for polled character as preferential in Damascus breed leads to spread homozygous individuals for the polled
gene and polled intersexes and consequently further economic losses in this breed. It’s very important to study the genetic
origin, the role of sirs and dams in the development of intersexuality linked with hornlessness, and evaluate some other effects
in the excess of the intersexes in caprine herd. To perform this work data of 52 intersexes issues from mating 19 polled bucks
with 12 horned and 37 polled goats in Humeimeh research station, belonging to General commission for agricultural scientific
research, were collected and analyzed by mean of Chi-Square (SAS, 1998). The results showed the statistical effect of sires
(P≤0.007) and the unstististical effect (P≥0.05) of dames on the development of polled intersexes in Damascus goat breed. The
number of kids intersexes were repeated 10, 5, 4, 3, 2 and 1 for 1, 2, 2 and 1, five and eight sire number respectively. Whereas
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the number of kids intersexes were repeated only 2 and 1 for 3 and 46 goat number respectively. The sex of the kids, kidding
type and horned goat character have all highly significant effect (P≤0.001) and this because intersex cases issues of single
births and twin birth: twin to male, twin to female, and triple births: twin to male and female, and twin to tow males
respectively were repeated 17, 18, 14, 2 and 1 respectively. Also, single births, twin births and triple births were repeated 17,
32 and 3 respectively. Cases of intersexuality issues from horned and polled goats were repeated 14 and 38 respectively. It
was concluded the important role of hornlessness genetic and multiple births in the development of polled intersexes in
Damascus goat breed.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

ھي أكثر نسال  superprolificityمن مثيالتھا ذات التركيب
الوراثي المتماثل لوجود القرون ) .(ppوكذلك الذكور ) (١٢ذات
التركيب الوراثي  PPو  Ppھي أكثر نسالً من مثيلتھا ذات
التركيب المتماثل لوجود القرون ).(pp
وقد أظھرت دراسات وراثية خلوية قام بھا العديد من الباحثين
أن التركيب الوراثي لحاالت الخنوثة عديمة القرون ھو ٦٠ ،XX
) (١٤،١٣،١٠،٩أو  ،(٩،١٤) ٦٠ ،XYولحاالت الخنوثة بقرون
) ،٦٠ ،XY (١٥أو موزايكية الجنس.(١٦) ٦١ ،XXY/XY
وتشكل الخنوثة المرتبطة بانعدام القرون في الماعز أكثر
أنواع الخنوثة شيوعا ً ) (١٧أي األصيلة للجين  ،Pوھي تتصف
بمظاھر خارجية متباينة تتدرج بين أنثى طبيعية وبين مظھر شبه
ذكري في القناة الناقلة واألعضاء التناسلية ) .(١٨،٦وقد تتشكل
خصى في المنطقة االربية وقضيب أثري اسفل المنطقة العجانية
أو بين القوائم الخلفية ) .(١٩أما األعضاء التناسلية الداخلية
فتتأرجح بين تشكيل مبايض أو مناسل خصوية مع قرني رحم
مروراً بتشكل القنوات المنوية وبمراحل انحسار مختلفة لقناة
مولر وتشكيل القنوات الدافقة من قناة ولف إلى تشكيل خصية
مبيضية متصلة بقرن رحم ) .(١٦يعلل ) (٢٠اكتساب الصفات
الذكرية الظاھرية في الرأس والجسم في الخناث  XXعديمة
القرون إلى إفراز ھرمون التستسترون من التراكيب المبيضية
شبه الخصوية المتشكلة في البطن أو مناسل اعتبرھا ) (٢١خصى
مبيضية )خنوثة حقيقية( أو غدد منوية (١٦) Seminal glands
مؤلفة من قنوات منوية  Seminiferous tubulesصغيرة وضامرة
تحيطھا طبقة واحدة من خاليا سيرتولي-ليدغ وتحوي باإلضافة
إلى ذلك خاليا حبيبية وبعض الحويصالت األولية Primary
 folliculesمحاطة بطبقة أحادية من خاليا البشرة المكعبة.
ولقد اقتصرت المراجع على تقييم األثر السلبي لصفة القرون،
غير حالة األنثى الخنثى في حاالت التوائم الثنائية والثالثية ،وذلك
في ساللة الماعز االلبي ) (٨وكذلك في سالالت الماعز
التوغھينبرغ والسانين ) (٢٢والمتمثل بقلة عدد اإلناث وارتفاع
مكررات الخنث وبالتالي اختالل النسبة الجنسية لصالح الجنس
الذكري .وبحسب ) (١٣ينتشر االليل  Pفي عرق الماعز الشامي
ويتكرر ظھور حاالت الخناث نظراً لكون صفة انعدام القرون
مرغوبة ،وقد ينتج عنه فيما بعد تزايد نسبة الخناث في القطعان
مما يلحق خسائر كبيرة في اقتصاديات تربية الماعز الشامي.
ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة للوقوف على األصل
الوراثي لحالة الخنث في قطيع محطة بحوث حميمة والتعرف

المقدمة
يعد انعدام القرون في الماعز ظاھرة تربوية وصحية مھمة.
ولقد دعى تزامن وجود جين انعدام القرون السائد مع جين التخنث
المتنحي وارتباط ظاھرة انعدام القرون مع الخنوثة في اإلناث
لالعتقاد ) (١بوجود جين واحد يتسبب في آن واحد في انعدام
القرون وخنوثة في اناث الماعز .ولقد اعتبر ) (٢ظھور القرون
ناجم عن ازفاء  translocationالجين المسؤول عن ظھور القرون
في اسالف الماعز من الكروموسوم  Yإلى كروموسوم جسمي
عرف فيما بعد أنه يحمل جين القرون .حتى اثبت ) (٦-٣حدوث
طفرة  mutationمتمثلة بخبن  deletionقطعة ) (11.7-kbمن
عنصرالحمض النووي  DNAتتضمن بصورة اساسية متتاليات
متكررة  repetitive sequencesيؤدي إلى تعطيل نسخ
 transcriptionجينين ھماPIS-regulated transcript number1 :
) (PISRT1و (FOXL2) forkhead transcription factor gene
وإلى متالزمة انعدام القرون (PIS) polled intersex syndrome
في االناث الخناث ذات التركيب الوراثي  .XXولقد تبين لـ) (٧من
خالل تحاليل  PCRوجود بعض المتتاليات الخاصة بالكروموسوم
الذكري  Y Y chromosomespecific sequencesمثل  SRYو
 BRYوغياب متتاليات اخرى مثل  BOV97Mفي عنـزة مذكرة
في المظھر والسوك تمتلك فتحة تناسلية صغيرة وبظر كبير
وخصى ضامرة تجس تحت الجلد في المنطقة االربية .وقد ذكر
) (٨أن االليل  Pالمسؤول عن انعدام القرون يتمتع بقدرة على
التفاعل على اصعدة متعددة  multiplicity des actionsفھو يؤدي
إلى احداث الذكورة في االناث  PPوتحول معظمھا لخناث مع
االحتفاظ بتركيب وراثي انثوي  ،(٩) XXوالبعض منھا لذكور
كاذبة بتركيب وراثي ذكري  (٩) XYتعاني من انسداد احادي أو
ثنائي الجانب في البربخ ناجم عن ورم حبيبي  .Granulomaكما
يؤدي االليل  Pفي حالة متماثلة  (PP) homozygousإلى تشكيل
خصى ضامرة  hypoplastic testiculesفي بعض الذكور الكاذبة
المؤنثة وراثيا ً  .(١٠،٩) XX genetic femalesويعتبر )(١٠،٩
الذكور العقيمة أو الذكور الكاذبة في قطيع ماعز عديم القرون
بانھا اناثا ً من الناحية الوراثية قد تأثرت كثيراً بمورث انعدام
القرون  extreme hermaphroditic effectنظراً لوجوده بحالة
متماثلة  .(PP) homozygousكما أن لألليل Pتأثير مزيد
لالخصاب  action superfécondanteللذكور واالناث .(٨) Pp
فاإلناث ) (١١ذات التركيب الوراثي الخليط (Pp) heterozygous
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وعشرون خنثى أي بمعدل  ٤-١خنثى /الذكر الواحد ،أما لألمھات
فلم يتكرر عدد الخناث سوى مرتين في ثالث عنـزات ،ومرة
واحدة في ست واربعين عنـزة ،مما يؤكد دور اآلباء في إحداث
ظاھرة الخنوثة والذي ال يفسر إال بتركيب وراثي متماثل لمورث
انعدام القرون  PPلدى التيوس األكثر إحداثا ً لحاالت الخنوثة.

على ذكور التلقيح وإناث التربية مرتفعة النسل المخنث في محطة
بحوث حميمة بغية استبعادھا من خطة التربية ،وكذلك التفريق
بين حاالت الخنوثة المرتبطة بانعدام القرون أي في حالة التماثل
الوراثي لمورث انعدام القرون وبين حاالت الخنوثة األخرى
الناجمة عن الحمل المتعدد مختلف الجنس من الناحية الوراثية
والشكلية.

جدول ) (١اعداد الذكور واالناث والخناث خالل االعوام -٢٠٠٧
.٢٠٠٩

المواد وطرائق البحث
جمعت بيانات الوالدة الخاصة بحاالت الخنوثة عديمة القرون
في محطة بحوث حميمة للماعز الشامي للھيئة العامة للبحوث
العلمية الزراعية )دمشق-سوريا( وعددھا ) (٥٢حالة خالل
األعوام  ،٢٠٠٩-٢٠٠٧وھي نتاج تزاوج ) (١٩ذكراً عديم
القرون و) (٣٧أنثى عديمة القرون و ) (١٢أنثى بقرون وھي
تتضمن أرقام آباء وأمھات حاالت الخنوثة ،نظام الوالدة-أخوة
ذكور في حالة نظام الوالدة المتعدد ،التركيب الوراثي المحتمل
لصفة القرون ) Ppأو  (ppألمھات حاالت الخنوثة .وقد تم تحليل
البيانات إحصائيا باستخدام برنامج  (٢٣) SASوفق اختبار مربع
كاي  .Chi-squareولقد اعتبر التركيب الوراثي لالمھات عديمة
القرون  Ppألن حالة التماثل الوراثي للقرينة  Pتؤدي إلى تذكير
 Masculinizationاألعضاء التناسلية ) (١٧لإلناث من التركيب
الوراثي  .(١٠) XXأما التركيب الوراثي لآلباء فھو  PPأو Pp
علما ً أن نصف الذكور بتركيب وراثي متماثل  PPيعاني من عقم
نتيجة انسداد كال الوعاءين الناقلين للنطف في أجھزتھا التناسلية
).(١٩

العام

خناث ذكور إناث إجمالي

نسبة ذكور/
اناث-خناث

2007

12

222

192

426

52.1%

2008

11

226

189

426

53%

2009

29

172

109

310

55.5%

جدول ) (٢تكرار إحداث اآلباء لحاالت الخنوثة.
مجموع الخناث
١٠
١٠
٨
٣

أرقام التيوس
٦٠٢٧
٥١٦٧-٥٠٧٧
٥٠٤٣-٤٢٤٥
٧٢٠١
-٥٠٠١-٤٠٥١
٢
١٠
-٧٠٤٥-٦٠٥٩
٧٠٥٣
-٤٢٤٧-٤٢٣٣
-٥٠٠٧-٥٠٣٧
١
٨
-٥٠٨٩-٥٠٥٥
٤٥٩٣-٤٢٢١
P≤0.007
*٤٩
عدد المواليد الخناث
* خناث معروفة األب )ثالث خناث متبقية أرقام آباؤھا غير
مدونة في سجل التربية(.

النتائج والمناقشة
النسبة الجنسية
اظھرت النتائج )جدول  (١ارتفاع عدد الذكور بشكل ثابت في
المواليد بنسبة  % ٥٢,١و %٥٣و  %٥٥,٥في االعوام -٢٠٠٧
 ٢٠٠٩على الترتيب .وتبقى النسبة الجنسية مختلة وبعيدة عن
نسبة  ٥٠:٥٠حتى ولو اضيف عدد الخناث )نسبة %٩,٣٥
لالناث( ) (٢٤فقد سجلت نسب  % ٤٨و %٤٧و  %٤٥في
االعوام  .٢٠٠٩-٢٠٠٧ويجدر الذكر ھنا إلى أن من بين الذكور
ذكور كاذبة ال تكتشف إال في عمر النضج الجنسي من خالل
سلوكھا اثناء التبول أو بعد دخولھا في موسم التربية.

عدد الخناث /ذكر
١٠
٥
٤
٣

دراسة التركيب الوراثي لحاالت الخنوثة المرتبطة بصفة انعدام
القرون وتفريقھا عن حاالت الخنوثة االخرى
يظھر الجدول ) (٣التركيب الوراثي لحاالت الخنوثة الناجمة
عن القرينة  Pوتمييزھا وراثيا ً عن حاالت الخنوثة األخرى من
خالل التركيب الوراثي لألمھات .كما يبين الجدول أن حاالت
الخنوثة المرتبطة بانعدام القرون ھي نتاج نظام والدة أحادي أو
متعدد من أب  Ppأو  PPوأم  ،Ppأما حاالت الخنوثة األخرى
الناجمة عن الحمل المتعدد مختلف الجنس ألسباب ھرمونية أو
وراثية ).(٩،١٦،٢١،٢٥،٢٦

تأثير اآلباء و األمھات الوالدة في احداث ظاھرة الخنوثة عند
المواليد
يبين الجدول ) (٢تكرار إنجاب اآلباء لتسع وأربعين حنثى
وھو عالي المعنوية ) ،(P≤0.007بينما كان لألمھات العنزات
الوالدة تأثير غير معنوي في ظھور صفة الخنوثة عند المواليد
) (P≥0.05فقد تسببت ثالثة ذكور لوحدھا في والدة  ٢٠خنثى،
وبلغ عدد حاالت الخنوثة لذكور التلقيح الستة عشر االخرى تسع
٦٩
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جدول ) (٣دراسة التركيب الوراثي لحاالت الخنوثة الناجمة عن ااالليل  Pوتمييزھا عن حاالت الخنوثة األخرى.
نوع الخنوثة
خنوثة مرتبطة بصفة
انعدام القرون
خنوثة
مختلطة)مرتبطة
بصفة انعدام القرون
أو /وتعدد المواليد في
البطن الواحدة

خنوثة مرتبطة بنمط
صبغي شاذ أو بعوامل
ھرمونية

التركيب الوراثي لألب

التركيب الوراثي لألم

 Ppأو PP

Pp

 Ppأو PP

Pp

 Ppأو PP

Pp

 Ppأو PP

Pp

 Ppأو PP

Pp

 Ppأو PP

pp

 Ppأو PP
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مجموع الخناث الناتجة من والدات فردية وثنائية )مع توءم
ذكر( وثنائية )مع توءم انثى( وثالثية )توءم لذكر وانثى( وثالثية
)توءم لذكرين( ١٧ :و  ١٨و ١٤و ٢و ١على الترتيب.
ويتضح من الجدول ) (٣أن نسبة الخنوثة المرتبطة بصفة
انعدام القرون )في حالة تماثل وراثي لجين انعدام القرون( وغير
المرتبطة مع حالة األنثى الخنثى في حاالت التوائم الثنائية
والثالثية ھي  .%٤٢,٣أما الخنوثة المختلطة )المرتبطة بصفة
انعدام القرون أو/و مع حالة األنثى الخنثى في حاالت التوائم
الثنائية والثالثية( فھي  .%٣٠,٨أما الخنوثة المرتبطة بنمط
صبغي شاذ أو بعوامل ھرمونية ) ،(٢٧،٢٥،٦وھي من أم أصيلة
لصفة وجود القرون  pمن غير الممكن أن تعطي بتزاوجھا مع
ذكر  Ppأو  PPحاالت خنوثة مرتبطة بانعدام القرون( فبلغت
نسبتھا .%٢٦,٩

النسبة %

P≤ 0.001

تمييز حاالت الخنوثة الناجمة عن األليل  Pعن حاالت الخنوثة
األخرى من الناحية الشكلية
الخنوثة المرتبطة بصفة انعدام القرون )من أمھات  Ppنتاج
نموذج والدة أحادي أو متعدد غير توءمي لذكر( .الشكل ) (١نمط
شبه ذكري لألعضاء التناسلية لبعض حاالت الخنوثة المرتبطة
بصفة انعدام القرون متمثل بفتحة تناسلية صغيرة جداً أسفل منطقة
العجان متصلة بفتحة الشرج برفاية  ،rapheوقد يتشكل مبال
تحتاني أو قضيب أثري بين القائمتين .ويجدر التنويه لوجود
خصى صغيرة في القناة االربية في معظم حاالت الخنوثة من ھذا
النمط.
الخنوثة المرتبطة بعوامل ھرمونية-وراثية )من أمھات Pp
ونموذج والدة متعدد توءمي لذكر ،أو من أمھات  ppونموذج
والدة أحادي أو متعدد غير توءمي لذكر( .الشكل ) (٢نمط انثوي
لعضو التناسل لبعض حاالت الخنوثة غير المرتبطة بانعدام
القرون )نمط صبغي شاذ أو عوامل ھرمونية( مع درجات متفاوتة
من الذكورة من تشكيل فتحة تناسلية أنثوية شبه طبيعية إلى فتحة
تناسلية صغيرة جداً إلى تشكل مبال تحتاني أو قضيب أثري بين
القائمتين .ويجدر االشارة لوجود خصى في القناة االربية في
بعض الحاالت من ھذا النمط حتى لدى اإلناث الخناث الالتي
يمتلكن فتحة تناسلية صغيرة مع بظر ناتىء.

تأثير جنس المولود ولنوع الوالدة ووجود قرون في األمھات
بينت الدراسة أن للجنس ولنموذج الوالدة ولوجود قرون
األمھات تأثير عالي المعنوية في ظھور صفة الخنوثة عند المواليد
) .(P≤0.001إذ تكررت حاالت الخنوثة في الوالدات الفردية
والثنائية مع توءم ذكر والثنائية مع توءم أنثى والثالثية مع توءم
ذكر وأنثى والثالثية مع توءمين ذكرين  ١٧و ١٨و ١٤و ٢و١
على الترتيب .وبذلك يكون عدد الخناث نتاج الوالدات الفردية
والتوأمية والثالثية  ١٧و ٣٢و ٣على الترتيب ،ومن األمات
بقرون وبدون قرون  ١٤و ٣٨على الترتيب.
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تطابق النتائج ) (٢٢،١٢،٨فيما يتعلق باألثر السلبي إلنتشار
األليل  Pفي أفراد ساللة السانين ) (١٢،١١،٩والماعز االلبي
) (٨على الماعز الشامي ) .(٢٨فقد انخفض عدد اإلناث وارتفعت
مكررات الخنث وصاحب ذلك اختالل النسبة الجنسية لصالح
الجنس الذكري وذلك نتيجة لتصنيف الخناث المتأثرة كثيراً
بمورث انعدام بصورة متماثلة  (PP) homozygousذكوراً )(٩
حتى لو اعتبرت الخناث اناثا ً ) .(٢٤كما اتفق مع ) (٢٨الذي
حصل على نسبة  %٦خناث ونسبة ذكور قدرھا  %٥٣,١في
الماعز الشامي في قبرص يمكن االستنتاج بأن شكل التزاوج في
محطة حميمة بين ذكور واناث بدون قرون ھو من التركيب
الوراثي  .Pp X Ppكما أتضح األصل الوراثي األبوي لحالة
الخنث في الماعز الشامي من خالل الدور المھم الذي يلعبه ذكور
التلقيح في نشوء حاالت الخنث من خالل تكرار عدد المواليد
الخناث لعدد محدود من اآلباء والتي تعود لتركيب وراثي متماثل
لجين الخنوثة  Pphh) hأو  (PPhhالذي يؤثر في اإلناث في حالة
تماثل وراثي بخالف الذكور ويؤدي تماما ً مثل مورث انعدام
القرون إلى خنوثة .ذكر ) (١أن االناث عديمة القرون PpHh
تعطي بتزاوجھا مع تيوس عديمة القرون  Pphhخناثا ً عديمة
القرون من النمط  PPHhو ) Pphhباالضافة إلى مواليد بقرون
طبيعية .(ppHhأما إذا تزاوجت مع تيوس عديمة القرون من
النمط  PpHhفإنھا تعطي افراداً عديمة القرون مخنثة PPhh
)باالضافة إلى افراد عديمي القرون  PpHhو أفراد بقرون
 .(ppHhكما ذكر أن االناث عديمة القرون  PpHhوبقرون ppHh
بتزاوجھا مع تيوس عديمة القرون  Pphhو  PpHhتنتج خناثا ً
بقرون وبدون قرون .وبخالف ما أورده ) (٢٢لم يتضح دور
االمھات في توريث حاالت الخنوثة إذ لم يتكرر انجاب الخناث
سوى مرتين لثالثة أمھات من أصل ثمان وأربعين عنـزة .ولقد
تبين أن نسبة الخنوثة المرتبطة بصفة انعدام القرون )في حالة
تماثل وراثي لمورث انعدام القرون( ھي  .%٤٢,٣أما الخنوثة
المختلطة )المرتبطة بصفة انعدام القرون أو/و مع حالة األنثى
الخنثى في حاالت التوائم الثنائية والثالثية( فھي  .%٣٠,٨أما
الخنوثة المرتبطة بنمط كروموسومي شاذ مثل موزايكية الجنس
 (١٦،١٥)61,XXY/XYأو بعوامل ھرمونية( وھي من أم أصيلة
لصفة وجود القرون  pمن غير الممكن أن تعطي بتزاوجھا مع
ذكر  Ppأو  PPحاالت خنوثة مرتبطة بانعدام القرون( فبلغت
نسبتھا .%٢٦,٩
والحقيقة أن ھناك تداخالً بين نوعي الخنوثة غير اصيلة أو
نقية لجين انعدام القرون  Pالسائد )نمط  ٢و  ٣في الجدول (٣
والمتصفة بمظھر متدرج من االنثوثة إلى الذكورة ألعضاء
التناسل :الخنوثة المختلطة والخنوثة غير المرتبطة بانعدام القرون
وانما بتركيب وراثي شاذ أو بعوامل ھرمونية .فالخميرية
 Chimeraأو اخت الذكر  freemartinھي خنوثة ناجمة عن تعدد
المواليد في البطن الواحدة وانتقال الخاليا الجذعية من التوأم
الذكر ،كما تتصف بتركيب وراثي شاذ ) XX/XYنسب مختلفة
من خاليا XYباالضافة لخاليا  ،(XXوھي نادرة بحسب )(٢٥

 ٩٠٣٥نتاج نموذج والدة أحادي من أم Pp

 ٩٢٨٩نتاج نموذج والدة أحادي من أم Pp

 ٩٠٤٩نتاج نموذج والدة أحادي من أم Pp

شكل ) (1مظھر األعضاء التناسلية لبعض حاالت الخنوثة
المرتبطة بصفة انعدام القرون.
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في الوالدات الثنائية والثالثية التوأمية فيبدو أنه مرتبط بانتقال
العوامل الھرمونية من التوأم الذكر من التوأم الذكر كالھرمون
الخصوي المحدد  testicular determining factorوالتستسترون
 testosteroneوالعامل الموالريني المثبط Müllerian inhibition
 factorفي مرحلة جنينية مبكرة ) .(٢٧،١٦أما زيادة عدد الخناث
من األمھات بدون قرون فھو أمر بديھي وھو يعود للوراثة
المندلية وانتقال الألليالت االصيلة السائدة النعدام القرون من كل
من اآلباء واألمھات.

وال تشكل سوى نسبة ضئيلة من حاالت الخنوثة )(٩،١٦،٢١،٢٥
خصوصا ً وأن ) (٩قد اكتشف في دراسته الخلوية الوراثية
 cytogeneticsلسبعة عشر خنثى في الماعز السانين لم يظھر أيا ً
منھا أثراً لنسيج مبيضي حالة اخت ذكر نموذجية typical
 (chimaera XX/XY) freemartinواحدة ،وتركيبا ً وراثيا ً XX
لباقي الخناث )نسبة  .(%٩٤والحقيقة أن تأثير الجنس وتعدد
المواليد في البطن الواحدة في ظھور صفة الخنوثة وتسببه في
تكرار حاالت الخنوثة عند المواليد أمر يصعب تفسيره ،أما تأثيره

 ٩٠٣٧نتاج نموذج والدة ثالثي ٢ /أخوة ذكور من أم Pp

 ٩٠٤٢نتاج نموذج والدة ثنائي /أخ ذكر من أم Pp

 ٩٠٢٥نتاج نموذج والدة ثنائي /أخ ذكر من أم pp

 ٩٣٢١نتاج نموذج والدة ثنائي /أخ ذكر من أم pp

 ٩١٦٤نتاج نموذج والدة أحادي من أم pp

 ٩٣٢٣نتاج نموذج والدة أحادي من أم pp

شكل ) (٢مظھر األعضاء التناسلية لبعض حاالت الخنوثة المرتبطة بنمط صبغي شاذ أو عوامل ھرمونية.
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يستنتج من البحث إن لتيوس التلقيح دوراً مھما ً في نشوء
حاالت الخنوثة المرتبطة بصفة انعدام القرون أي تماثل زوجي
الجينات أو االليالت المسؤولة عن صفة انعدام القرون للوالدات
الفردية في الماعز الشامي والذي ال يفسر إال بتركيب وراثي
 خصوصا ً لدى التيوس األكثرPP متماثل لمورث انعدام القرون
 وإن لمورثة القرون المرتبطة بالجنس في.إحداثا ً لحاالت الخنوثة
حالة الوالدات التوءمية الثنائية والثالثية دور ھام في ظھور
 وإن شكل.وتكرار حاالت الخنوثة في مواليد الماعز الشامي
٢٠٠٩-٢٠٠٧ التزاوج المتبع في المحطة خالل الفترة الزمنية
 ونسبة.Pp  مع إناث بتركيب وراثيPp ھو ذكور بتركيب وراثي
 وھي%٤٢,٣  ھيP الخنوثة في حالة التماثل الوراثي لألليل
 ونسبة.تتصف بمظھر شبه ذكري لألعضاء التناسلية الخارجية
أو مع حالة/الخنوثة المختلطة )المرتبطة بصفة انعدام القرون و
.%٧٣,١ االنثى الخنثى في حاالت التوائم الثنائية والثالثية( ھي
أما الخنوثة غير مرتبطة بانعدام القرون )من أم أصيلة لمورث
 اتصف نوعي الخنوثة.%٢٦,٩  ( فبلغت نسبتھاp القرون
األخيرين بمظھر شبه مختلط لألعضاء التناسلية الخارجية
.()متدرج من االنوثة إلى الذكورة
وتوصي الدراسة بضرورة تتبع حاالت الخنوثة آلباء التربية
من أجل استبعاد ذكور التلقيح مرتفعة النسل المخنث منعا ً من
 والتخلص من التيوس التي،زيادة حاالت الخنوثة في القطيع
تحمل المورثات المتماثلة لصفة انعدام القرون وذلك خالل
 االصيلة، واستبعاد التيوس منخفضة الخصوبة.موسمي الوالدة
( بتركيب وراثي اصيل سائد الحتمالPP) لألليل انعدام القرون
إصابتھا بانسداد جزئي أو كلي للوعاءين الناقلين للنطف في
 واالحتفاظ باإلناث ذوات القرون بتركيب.أجھزتھا التناسلية
 وتحديد العنـزات.pp وراثي نقي متنحي لألليل انعدام القرون
 في حالة اختالف وراثي لألليلPolled goats عديمة القرون
( آلنھا أكثر نسالً منPp انعدام القرون )تركيب وراثي خليط
 وتجنب ظھور الخناث.horned goats العنزات ذات القرون
 من، عديمة القرون متماثلة التركيب الوراثي،ًالمؤنثة وراثيا
 أو إناث،( خليطة المورثPp) خالل تلقيح إناث عديمة القرون
.(pp) ( من ذكور ذات قرونpp) ذات قرون
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