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 اش  علاالتدريب المعملي 
ي خاليا اإلنسان

 
 Sex Check in Human Cells اختبار الجنس ف

 
ترام  ي عام  Barr and Bertramشاهد باروبير

 
 للنوية أو الغشاء النووي  1949ف

ً
 مجاورا

ً
ا  صغير

ً
 كروماتينا

ً
جسما

ي الخاليا 
 
ترام أن هذا الجسم يمير   خاليا اإلناث وال يوجد ف ي الخاليا العصبية للقطط . وقد الحظ باروبير

 
ف

 Barr Bodyالمشابهة لذكور القطط . وقد أثبتت الدراسات الالحقة ان كروماتير  الجنس هذا ) أو جسم بار ( 
ي خاليا معظم األنسجة المأخوذة من الثدييات . وقد وجد أن كروماتير  الجنس )جسم بار( ناتج من 

 
يوجد ف

ي النواة ، فاألنثر الفائقة الثالثية لكرومسوم  Xوجود اكير من كروموسوم 
 
يوجد بها جسمان من كروماتير   Xف

ي يكون كرومسوم 
ي الحاالت النادرة الث 

 
  Xالجنس وف

ً
فإن خاليا األنثر تحتوى عىل ثالثة أجسام كروماتينية  رباعيا

 عىل أن كروماتير  الجنس هو كرومسوم 
ً
 كافيا

ً
ي كل نواة وقد اعتير هذا دليال

 
ي  Xف

 
الغير نشط . وسوف تدرس ف

ي وصفها لدوي    ج وكلينجر )
ي الخاليا الطالئية لإلنسان بالطريقة الث 

 
( 1958هذا العمىلي كروماتير  الجنس ف

Ludwig & Klinger  . 
 

 االحتياجات : 
كير     10 -

 .  100% ،  95،  %70% ،  59كحول إيثىل بي 
 ع ( .  6 –ع 5)  HCLحامض هيدروكلوريك   -
ي من صبغة الثيونيو .  1  -

 % من محلول مائ 
 مجهر مزوج بعدسة شيئية زيتية .   -

 
 الطريقة : 

ي كحول إثيىل  -1
 
ي ماء مقطر ثم ف

 
ائح بمادة منظفة وتشطف ف عىل اللهب )  وتجفف %70تغسل الشر

ائح غير نظيفة ( .   تفقد الخاليا الطالئية أثناء الصبغ إن كانت الشر
يا المشكلة   -2 يا ) وتعتير البكي 

 بالماء إلزالة الخاليا الطالئية غير الالصقة وكذلك البكي 
ً
ينظف الفم جيدا

 إذ أنها تصبغ بسهولة بالثيونير  وقد تشخص خطأ عىل إنها جسم بار ( . 
لداخل بلطف وذلك بعد إبعاد اللسان إىل أسفل ، وتوضع الخاليا الطالئية يحك الخد من ا  -3

ي الهواء لمدة دقيقة . 
 
يحة نظيفة وتجفف ف ي شر

 
 المتحصل عليها ف

ي كحول إيثىل لمدة دقيقتير  لكل تركير    -4
 
يحة عىل التواىلي ف

 .  %50،  %70،  %95توضع الشر
ي ماء مقطر لمدة دقيقتير    -5

 
يحة ف  توضع الشر

ي  -6 ي ) هذه الخطوة تمثل الجزء الحرج لتمهيد  5-4حة لحمض الهيدروكلوريك لمدة تنقل الشر
ثوائ 
ي الخاليا ، واألجزاء الغنية بال   RNAلعملية الصبغ ذلك ألن حمض الهيدروكلوريك يحلل 

 
 RNAف

 تظهر 
ً
ك مثل هذه األجزاء كالنوية مثال . فالتحليل غير التام من الممكن أن يي   بالثيونير 

ً
 تصبغ هي أيضا

ي نفس الوقت فإن التحليل الزائد يعوق كل من ال  
 
 . DNAوال   RNAوف

يحة من الحمض إىل الماء المقطر لمدة   -7  دقيقة ثانية لمعادلة الحمض .  15 – 10تنقل الشر
ي لمدة   -8

يحة بالثونير  المائ   دقيقة ثم تغسل مرة أخرى بالماء المقطر .  15 – 10تصبغ الشر
ي كح  -9

 
يحة ف % ، مطلق  95،  %70،  %50ثانية لكل تركير   30ول إثيىل لمدة يزال الماء بوضع الشر

 . 
يحة إىل الزايلير  لمدة دقيقة .   -10  تنقل الشر
يحة   -11 يحة من الزايلير  توضع قطرة من بنية التحميل فوق الخاليا ويوضع عليها غطاء شر بعد رفع الشر

 نظيفة . 
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يحة بقوة شيئية صغرى . يجب أن يظهر سيتوبالزم الخال   -12 يا عديم اللون بينما تظهر أفحص الشر
النواة زرقاء باهتة . تحقق من كروماتير  الجنس باستخدام العدسة الزيتية . الحظ أن كروماتير  

 للغشاء النووى . 
ً
 الجنس يأخذ اللون األسود المزرق الداكن مجاورا

 التمرين : 
ي المجموعة . كم منها يحتوى عىل كروماتير  الج 50أفحص  -1

 
 نس ؟خلية طالئية من أنثر ف

 خلية طالئية من ذكر . كم منها يحتوى عىل كروماتير  الجنس؟ 50أفحص   -2
 هل وجدت خاليا تحتوى عىل أكير من جسم كروماتيث  واحد ؟  -3
ي المجموعة وأكتب   -4

 
استخدم الجدول التاىلي لتبير  كروموسومات الجنس المحتملة والمدرجة ف
ض وجود  ي الخاليا الجسمية للفرد ) افي 

 
كرومسوم جسمي   44العدد الكىل المتوقع للكروموسومات ف

 عادى ( . 
نر  (أ ) ي هذا الجدول يعائ  من عرض تير

 
 ؟ Turnerأي من األفراد ف

ي من عرض الكينفلي    (ب)
 ؟ Klinefelterأي منهم يعائ 

 أي من األفراد أنثر فائقة األنوثة ؟ (ج)
 

كروموسومات الجنس  المظهر الجنسي للفرد عدد أجسام بار
 المحتملة والمدرجة 

ي المجموعة
 ف 

 العدد الكىل للكروموسومات
ي الخاليا الجسمية 
 ف 

   ذكر عادى 5

   أنثر شاذة الكروموسومات  5

   ذكر شاذ الكروموسومات 1

   أنثر عادية 1

   ذكر شاذ الكروموسومات 2

   أنثر شاذة الكروموسومات 2

   ذكر شاذ الكرومسومات 3

   أنثر شاذة الكروموسومات 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


