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 Cell Division االنقسام اخللوي
  

و تلعب دورا اساسيا فيه يكون اقسام الخاليا  يعتبر الخطوه االساسيه في التكاثر والنمو
 ( يحدث في الخاليا الجسميه ) Mitosis رعلى نوعيه االنقسام االعتيادي المباش

 .(ةيحدث في الخاليا الجنسي) Meiosisواالنقسام غير المباشر االختزالي 
 

 :نقسام النوويالا 
 

الدور  وتلعب النواة  يعتبر االنقسام النووي من الخطوات االساسيه في النمو والتكاثر 
االساسي في هذه العمليه و هناك نوعين من االنقسام الخلوي كل منها متخصص نوع 

 هما  خاص من الخاليا
 Mitosis االنقسام المباشر - أ

  Meiosis  االنقسام غير المباشر االختزالي - ب
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  Mitosisاالنقسام املباشر
تحمل نفس العدد  ه الحصول على خاليا جديدهتن نتيجوتكو ةيتم في الخاليا الجسمي     

وهذا بالتالي  الخلية قبل انقسامها في  امن الكروموسومات الذي كان متواجد االصلي
هذا ويمر , سيؤدي الى تواجد نفس التركيب الوراثي للخليه االم في الخاليا الجديده 

في الشكل التالي ويسبق هذه االطوار  حةكما هي موض ةاالنقسام باربعه مراحل رئيسي
 :تبدا اطوار االنقسام على الشكل التاليبعد ذلك   interphase طور الراحه

 

 Prophase الطور التمهيدي -1
كثيفه ملتويه غير متميزه  ةتظهر الكروموسومات في هذا الطور على شكل كتل     

ويبدا تكثيف الماده البروتينيه عليها و يظهر على شكل حلزون وتستمر عمليه التكثيف 
هذا الطور ينشطر  حتى مرحله الظهور وهنا تتميز الى خيوط رفيعه وفي النهايه
لى هذه التسميه مادام الكروموسوم الى شطرين كل شطر يسمى بل كروماتيد ويبقى ع

روماتيد االخر وفي نهايه هذا الطور تختفي النويه ويتحطم الغشاء النووي مرتبط بالك
 .وتظهر الكروموسومات وكانها سابحه في سايتو بالزم

 

  Metaphase الطور االستوائي - 2

و قصر طولها وتبدا بالتحرك نحو الكروموسومات بسمكها  وتتميزتزداد كميه التكثيف  
منتصف الخليه بعد ان يكون الغشاء النووي قد تحطم وترتبط الكروماتيدات مع اجسام 

 لكل  تكون الكروماتيدات. في اقطاب الخليه بواسطه خيوط تسمى الخيوط المغزليه 
كروموسوم سنترومير ثم تاخذ شكلها في منتصف الخليه و كل كروموسوم ملتصقه بال

 vله حافه في الجهه المقابله للقطب و على شكل حرف 
 

  Anaphase الطور االنفصايل -2
تماما عن شقيقه وتبدا الخيوط  داالنشطار وينفصل كل كروماتيمير بيبدا السنترو 

البنيويه  الى اقطاب الخليه ثم   اتالمغزليه الكروماتيدات او يطلق عليها الكروموسوم
 .يبدا الطور االخر

  

  Telophase ر النهائيالطو - 4

التي  و ةيطاب الخليه و تبدا الصفيحه الوسطتظهر الكروموسومات الحديثه في اق   
تكون والتي تكون بعد ذلك الجدار الخلوي و يتكون التين بتين الجديدتفصل بين الخلي

تميزها بعد ذلك النها كونت ماده ووي حول الكروموسومات التي يصعب الغالف الن
في نهايه هذا الطور تتكون خليتين كاملتين كل . صل السيتوبالزمالنواه للخليه كما ينف
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خليه مشابهه تماما لالخرى من حيث عدد الكروموسومات حيث ال يوجد اختالف في 
عدد الكروموسومات بين الخليه االم و الخليه الجديده ويسمى هذا االنقسام باالنقسام 

 .لجسمي او المتساوي و كما في الشكل التالي
 
 :تمييز االنقسام المباشر بالمراحل التاليه يمكن 

 اثنان من الكروماتيدات تضاعف الطولي لكل كروموسوم مكونامرحله ال -1
 مرحله اختفاء الغالف النووي و تكوين الخيوط المغزليه -2
 مرحله حركه الكروماتيدات الى االقطاب المختلفه في الخليه -3
 مرحله انقسام السيتوبالزم -4
 تكوين اغلفه جداريه الخليتين الجديدتينمرحله  -5
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  Meiosis( اجلنسي)االنقسام غري املباشر  
 
يعمل هذا االنقسام على توزيع الكروموسومات بانتظام في الخاليا الجسميه حيث ان    

كل و من الكروموسومات  على عدد ثابت كل خليه جسميه في اي كائن حي تحتوي
بائها وسبب هذا يعود الى الخليه تحتوي على العدد االصلي من الكروموسومات 

 تيد اتحادهما خالل عمليالنصف وعنالى اختزال عدد الكروموسومات في البيضه 
التلقيح واالخصاب يؤدي ذلك الى رجوع العدد االصلي للكروموسومات في الجيل 

عدم حدوث االنقسام . الناتج ويختص هذا االنقسام في الكائنات التي تتكاثر جنسيا
االختزالي يؤدي الى تضاعف عدد الكروموسومات في االجيال و بصوره غير محدوده 

 .ن الطبيعهوهذا مخالف لقواني
االول يعمل على  االنقساممين متتاليين فنقسام االختزالي عباره عن انقسااال ان   

النقسام الثاني الى توزيع اختزال عدد الكروموسومات الى النصف بينما يؤدي ا
شابه االنقسام يكل كروموسوم الى خليه جديده و هذا االنقسام اي الثاني ويدي كرومات
 االنقسام  اختزال العدد االصلي من الكروموسومات في هذااضافه  mitosisالمباشر

 :نقسام االختزالي باالدوار التاليهالا يمر 
 
 

    I prophase    الطور التمهيدي االول -أ
 :ةويشمل االطوار التالي 

 Leptoteneالطور القالدي  -1
جنسيه حيث يمكن تمييز خاليا الطور في الخاليا المتخصصه الى يبدا هذا     

الكروموسومات على شكل خيوط رفيعه وتظهر عليها بقع بلون غامق وتكون متساويه 
 .ميرات ولكل كروموسوم وتدعى بالكروم

 

  zygotene الطور االزدواجي   -2

ملتصق بالكروموسوم انه خالل هذا الطور يظهر الكروموسوم المتماثل المتناظر وك  
و هذا الطور يعتبر من اهم اطوار االنقسام الميوزي حيث يبدا كل  له االخر المماثل

 كل ما جنبا الى جنب ويكون على شكروموسومين متماثلين في االقتراب من بعضه
وهي عمليه   synapsis سحابه المستعمله في المالبس ويطلق على هذه العمليهال

 . وموسومات المتماثلهمتخصصه تحت بين الكر
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  pachytene  امظالالطور  -2
 هيبدا هذا الطور عند انتهاء اقتران زوجي الكروموسومات المتماثله وتزداد في      

كروموسومات قصرا باالضافه الى زياده في عمليه اللف الحلزوني وعندما تتم عمليه ال
مات االزدواج تظهر الكروماتيدات لكل كروموسوم و نتيجه االزدواج الكروموسو

حيث  bivalentالمتماثله تظهر اربع كروماتيدات يطلق على هذه المجموعه الرباعيه
دين ول بعضهما وكل كروماتح التفاحده ثنائيه قد مين في كل ويالحظ ان كل كروموسو

متصلين مع بعضهما بال سنترومير وقد يحدث في هذا الطور تبادل الماده الوراثيه بين 
ان نتبادل  crossing overه يطلق على هذه المظاهر العبورالكروماتيدات المختلف

ب حصول اختالفات وراثيه جديده في بيستدين مختلفين سااجزاء متساويه بين كروم
 .الى اخر لم تكن موجوده عليه سابقا دبسبب انتقال الجينات من كروماتي الجيل الناتج

 

 diplotene  : االنفراجي الطور - 4

لثنائيه وال عد الكروموسومات المتماثله في الوحده ابعد حصول عمليه العبور تبت   
اما بل تبقى الكروموسومات متصله في المناطق التي حصلت فيها يكون هذا االبتعاد ت

 Xوتكون على شكل حرف اكس  chiasmataظاهره العبور و هذه المناطق تسمى
حيان قد وحتى الطور االستوائي وفي الكثير من اال  Bivalent وهذه هي التي تمسك

 .وموقعها ثابت الكيازما يكون عدد
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 sdiakinesi  : الطور التشتتي - 5

التخصر للكروموسومات حتى تظهر بانها و coiling  يتميز هذا الطور بزياده   
الى  الكيازماسميكه كما ان هناك زياده في سمك الوحدات الثنائيه وانتقال مناطق 

 .ام بين الكروموسوماتاطراف كل كروموسوم وينتهي هذا الطور باالنفصال الت
 

 
 

 metaphase I : الطور االستوائي االول -ب

في هذا الطور تترتب الكروموسومات بصوره متقابله مع بعضها في وسط الخليه    
ويالحظ ان كل كروموسوم قد حصل على قطعه من كروموسوم اخر في المناطق التي 

 .حصل فيها العبور
 

  Anaphase I : الطور االنفصايل االول -ج
لظهور الخيوط المغزليه في نهايه الطور السابق وعند بدايه هذا الطور تبدا   اتبد   

جه في هذه الحاله يتوالكروماتيدات النظيره باالنفصال عن بعضها الى اقطاب الخليه 
 .خليهكل  نصف عدد الكروموسومات الى قطب

 

 Telophase I  : النهائي االولالطور  -د

ل سمكها وتتكون صفيحه خلويه في هذا الطور باالستطاله ويق تبدا الكروموسومات   
الذي يحيط بالكروموسومات خليتين الجديدتين ثم يظهر الغالف النووي الفصل بين ت

 .النواه  التي ستكون في ما بعد
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 PROPHASE II  بتدائي الثانيالطور األ - ه
يا للحفاظ على نصف في هذا الطور واالطوار التي تليه يحصل انقسام مباشر الخال    

عدد الكروموسومات في كل خليه ويحصل هذا االنقسام فقط لزياده عدد الخاليا التي 
هذا الطور الطور الثاني او  يليتكون نتيجه االنقسام االختزالي الغير مباشر حيث 

االستوائي ثم الطور االنفصالي الثاني واخيرا الطور النهائي الثاني والذي يؤدي الى 
لى اربع خاليا كل خليه حاويه على نصف العدد االصلي من حصول عال

 :ةالنقسام الميوزي بالمراحل التاليالكروموسومات ويمكن تمييز مراحل ا
 
 اثنين من الكروماتيدات  امكون مكونامرحله تضاعف كل كروموسوم طوليا  - 1
مع بقاء الكروماتيدات متصله  الكروموسومات المتناظره الى المركز انتقال مرحله - 2

 مع بعضها البعض في المناطق المسمى ب سنترومير
 مرحله انفصال الكروموسومات المتناظره بحيث ان كل كروموسوم من - 3

 .ينتقل الى القطب المواجه مع بقاء الكروماتيدات متصله الكروموسومات المزدوجة
في اقطاب الخليه ثم ترتب مره ثانيه  ية جديدةمغزل مرحله تكوين خيوط - 4
 .روماتيدات المتحده على الخط المركزي للخليهالك
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مرحله انقسام السنترومير وانتقال الكروماتيدات الى االقطاب ويمكن ربط هذه  -5
الحقائق عن عمليه انقسام الخاليا بالقوانين المنزلي يمكن توضيح مراحل هذا االنقسام 

 :المختلفه في الشكل التالي

 


