
 1الجلسة العملية التاسعة بيولوجيا صيدالنية

 :    Chromosomesالصبغيات 

ً للخاليا ولألنواع النباتية , فهي إما بشكل عصيات مستقيمة أو   تختلف أشكال الصبغيات تبعا

حبيبات أو خيوط ملتوية هي ذاتها في خاليا النوع الواحد . يتميز كل صبغي ببعض الصفات  

 مثل:  

 الطول الكلي ,   -1

    Centromereضع الجزيء المركزي تو -2

 الطول النسبي لألذرع   -3

 التواجد لعقد أو انخماصات   -4

 وجود اتساع أو انتفاخ صغير للصبغي في النهايتين .   -5

يلعب دوراً اساسياً في توزيع الصبغيات لمجموعات كل من : طول الصبغي ، و توضع الجزيء  

 ركزي إلى: , وتنقسم الصبغيات تبعاً لتوضع الجزيء الم المركزي 

ويتوضع الجزيء المركزي في الوسط    Metacentriqueصبغيات بينية أو وسطية المركز  -

 ويكون ذراعاً الصبغي متساويين. 

, يتوضع الجزيء المركزي في الطرف   Acentriqueصبغيات جانبية أو طرفية المركز   -

 ويكون ذراعا الصبغي غير متساويين .  

يتوضع الجزيء المركزي في نهاية أو قمة الصبغي    Telocentriqueصبغيات نهائية المركز  -

 أي ال توجد مادة وراثية على الجانب اآلخر للجزيء المركزي .  

تختلف أعداد الصبغيات  تبعاً لألنواع النباتية، لكنها  ثابتة ومميزة للنوع الواحد،  وتكون ثنائية  

ية الصيغة الصبغية في الخاليا األحادية  الصيغة الصبغية في الخاليا الثنائية المكونة للفرد،  وأحاد 

ثابتة في النوع الخلوي الواحد وتزداد كمية الـ  ADNوخاصة األعراس , كذلك تكون كمية ال 

ADN   ( بازدياد العدد الصبغي بما يتناسب ودرجة التضاعفn3   وn4  وn5    . ) الخ... 

. حيث تتمتع    Genome يمثل الطاقم الوراثي األحادي الصيغة الصبغية ما يسمى بالجينوم 

الصبغيات بذات البنية الكيميائية الدقيقة للكروماتين , كما يخضع الخيط النووي في الصبغي إلى  

 ( .  nm 25 – 30انثناءات بدرجة فائقة لتشكيل خيط صبغي قطره حوالي )  

 يوجد نموذجان رئيسيان حول تنظيم الخيط النووي هما :  



   Fibre Reployeeاو نموذج الخيط المنثني   Modrle Solenoideنموذج االلتفاف اللولبي  -1

- nm  25( وبقطر خارجي )  nm 11يلتف وينثني الخيط النووي بشدة في حلزون بثخانة ) 

 ( جسيمات نووية  8-6( , وتتضمن كل دورة من هذا اللولب )  30

 

 أو  نموذج التكدس البروتيني    Modele superboulesنموذج الكريات المكدسة  -2

Echafaudage Proteique    يتم تكديس أو تكويم البروتين على شكل كتل كروية تلعب دور :

الهيكل الصبغي مشكلة حلقات متتالية منثنية على نفسها , يتكون الخيط الصبغي الذي قطره)  

nm 25 – 30 ( من تجمع أجزاء من الخيط النووي تتضمن )جسيم نووي تنتظم في  12-10 )

 كتل كروية .  

 تحليل الصبغيات : 

يجري تحليل الصبغيات في العادة على بعض خالل الدم وذلك من أجل معرفة الزيادة أو  

النقصان في عدد الصبغيات , وهي الصبغيات الوراثية التي تكون على شكل عصيات بحجم  

 صغير الترى إال بالمجهر .  

( .  23( إلى )1ن )( شفع كل زوج له رقم معين م23( صبغي , )46تتكون الصبغيات من )

( في العادة ال يعطي رقم ألنه هو الذي يحدد الجنس في حال كان الصبغي بشكل )  23الزوج )

XX  ( متماثلين فإن الطفل أنثى أما في حال كانو متخالفين ) XYمتماثلين فإن الطفل ذكر ) 

 



ما يعني انه  يمكن إجراء تحليل على الصبغيات على أي عتبة من الجسم يوجد بها خلية ونواة م •

 يمكن إجراؤها على عينات من الدم أو السائل األمينوسي أو من المشيمة 

 

عينات الدم سهلة التحليل من خالل كريات الدم البيضاء فهي تحتوي نواة , اما كريات الدم   •

 الحمراء الفائدة من إجراء ألنها مجردة من النواة  

 ها مانع تخثر .  يجب نقل العينة إلى المختبر باسرع وقت , وتضاف ل •

بعد وصول العينة إلى المخبر نضيف لها مواد مغذية ومنشطة للتكاثر واالنقسام وبعد أيام بحيث   •

ايام توضع العينة على شريحة زجاجية ويتم تلوينها بصبغات خاصة ودراستها تحت  3التقل عن 

 شهر .   –المجهر قد يستغرق التحليل من اسبوع 

   دواعي إجراء تحليل الصبغيات :

(  46يتطلب تحليل الصبغيات عندما يكون اشتباه في مشكلة داخل الصبغي من حيث العدد من  )

 (، وقد  وتكون بثالث نسخ بدل نسختين .  47إلى ) 

وفي حال االشتباه بمتالزمة )) إدوارد (( , باالضافة لمتالزمة )) باتاوا(( بحيث تكون زيادة   •

( في متالزمة  13متالزمة ) إدوارد ( , ورقم  )( في 18بالصبغيات وخاصة الكروموسوم رقم )

 ))باتاوا(( . 

( مع  47يتم إجراء الفحص في متالزمة ) تيرنر ومتالزمة كلينماتر ( بحيث يكون العدد بها )  •

 (   Y( ونسخه من الكروموسوم ) Xوجود نسختين من الكروموسوم ) 

 يتم إجراء تحليل الصبغيات في حال وجود تشوهات خلقية .   •

 وب:المطل



التعرف على الصبغيات عند الرجل والمرأة من خالل دراسة المحضرات وتصويرها، ونسخها  

 و إعادة ترتيبها بشكل أشفاع على الدفتر 

 


