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 الجلسة العملية الثامنة 

 1بيولوجيا صيدالنية

 ( Mitosis ) االنقسام الخيطي أو الميتوزي

في أنه يساهم في نمو الكائنات الحية وتعويض   Mitosis تكمن أهمية االنقسام الميتوزي 

إحدى الظواهر البيولوجية المهمة في   Cell Divisionأنسجتها التالفة، ويشكل االنقسام الخلوي 

ية والكائن الحي ككل باستثناء بعض األنماط الخلوية مثل: الكريات الحمراء، والخاليا  حياة الخل

 العصبية، واأللياف العصبية التي ال تنقسم إطالقاً. 

وبالطبع فإن اإلنقسام غير المباشر يختلف في الخاليا النباتية عنه في الخلية الحيوانية، فالخلية  

حيث يلعب الجسم المركزي دوراً مهماً في انقسام الخلية  النباتية ال تحتوي على جسيم مركزي ) 

ي هذا الدور  الحيوانية، حيث ينقسم إلى قسمين ويهاجر كل قسم إلى إحدى قطبي الخلية، ويبدأ ف 

تكثف خيوط سيتوبالسمية بين الجسيمين المركزيين، وتبدو هذه الخيوط بالمغزل (، كما أنه ال  

ما تشكل انتفاخات غشائية من جهاز غولجي على الخط  يحدث اختناق في الخلية النباتية إن

االستوائي للخلية وتمتد هذه االنتفاخات حتى تشكل حاجزاً يسمى بالصفيحة الوسطى يقسم الخلية  

إلى خليتين، كما ويشكل اآللية الوراثية التي يتم بموجبها توزيع الذخيرة الوراثية على الخاليا  

،  Diploideافظ الخاليا على ثبات الصيغة الصبغية المضاعفة  البنات بالتساوي و اآللية التي تح 

وعلى هذا األساس تعد الصبغيات نواقل الذخيرة الوراثية من خلية إلى أخرى ومن جيل إلى  

 آخر. 

 أطوار الدورة الخلوية: 

 أو المرحلة من حياة الخلية وهي:   حسب شكل ومظهر الصبغيات في الخليةيمكن أن نميز  

 Interphase: المرحلة البينية

يعرف باسم الطور الوظيفي، أو المرحلة بين انقسامين   يشكل الطور البيني المرحلة األولى أو ما

خلويين، وفيه تجري العديد من التبدالت والتحوالت الخلوية، كما يتضاعف فيه كمية كل المواد  

شكل   خالل هذا الطور كخيوط رفيعة، وعلى  Chromosomesالخلوية، وتشاهد الصبغيات 

 شبكة. وتختلف مدة هذا الطور تبعاً لحالة الخلية والشروط الفيزيولوجية. 

 البينية إلى عدة أطوار:  وتقسم المرحلة

 ويعرف باسم الفضوة األولى أو طور االستراحة األولى :   Gap G1الطور  -

(، وتحتوي  DNA)فترة ماقبل اصطناع الـ  DNAخالل هذا الطور تتوقف عملية اصطناع الـ 

فيكون نشيطاً ونالحظ أن   RNA، أما اصطناع الـ 2nليتين على نسختين من الصبغيات أي الخ

 كل صبغي يكون مؤلف من صبيغي واحد. 
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 ( طور التضاعف: S-Synthesis phaseالطور ) -

، وتبصح رباعية الصيغة الصبغية ونالحظ  DNAتتضاعف خالل هذا الطور المادة الوراثية الـ 

 ضاعفها في عدة نقاط. أن الصبغيات تبدأ عملية ت 

، أو طور المرحلة الثانية، أو الفضوة  لالنقسامويعرف باسم طور التحضير : Gap G2الطور   -3

 الثانية، ومدته قصيرة ال يتجاوز بضع ساعات )هذا األمر يتعلق بنمط الخاليا(. 

 : Mitosis phase االنقسام طور  -4

الخليتين البنتين ، ويقسم إلى أربعة  يجري في هذا الطور توزيع متضمنات الخلية األم إلى 

 وهذه األدوار هي: رئيسية ، وقسمت اعتماداً على: شكل الصبغيات، وعلى سلوكها، 

 ( أو الدور الطليعي: prophaseالدور األول ) -4-1

نالحظ خالل هذا الدور التبدالت التالية على عضيات الخلية : تنتبج النواة ويكبر حجمها نظراً  

البالسما النووية. تكون الصبغيات مرئية بالمجهر الضوئي على شكل خيوط   الزدياد في حجم

وتنثني انثناءات قد تقل أو تكثر، ويكون كل صبغي مؤلفاً من خيطين ملتفين   حلزونية دقيقة،

ويتصالن   Chromatidعلى بعضهما التفافاً وثيقاً، ويطلق على كل واحد منهما اسم الصبيغي 

 ، ويتناقص طول الصبغيات وتزداد ثخانتها. Centromeresكزي معاً بواسطة الجزيء المر

تفترق النويات عن مناطقها الصبغية ) المنظمات النووية(، وتهاجر نحو الغالف النووي   -

 وتختفي، الغالف النووي يبدأ بالتالشي تدريجياً. 

  ويتألف من حزمة من لييفات  Diplosomeيبدأ المغزل بالتشكل في منطقة الجسم المضاعف  -

 دقيقة هي المغزل نفسه. 

) الناتجان عن انقسام الجسم المضاعف( هجرتهما إذ يتجه كل   Centriolesيبدأ المريكزان  -

منهما نحو أحد قطبي الخلية، ليصال في النهاية إلى القطبين المتقابلين، وفي هذه األثناء تصدر  

 أحدهما باآلخر. التي تربط    Fibres asteriensعنهما مايعرف باسم األشعة الكوكبية 

 (: Metaphaseالدور الثاني )  -4-2

الصبغيات تصل في هذا الدور إلى أشد مرحلة من التقاصر والثخانة، يختفي الغشاء النووي،  

وكذلك النويات. يمكن مشاهدة خيوط المغزل وهي تتجه باتجاه األجزاء المركزية للصبغيات.  

كز الخلية بحركة عشوائية في البدء، وبعد  يظهر تركيب جديد للمغازل . تتجه الصبغيات نحو مر

أن تتشكل خيوط المغزل تتجه في منطقة خط االستواء للخلية مشكلةً مايعرف باسم اللوحة  

( وتستمر الحركة العشوائية للصبغيات حتى الوصول إلى منطقة خط  Equatorialاالستوائية )

 (. 1االستواء للخلية كما في الشكل رقم )
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 وضح الدور الثاني من االنقسام الميتوزي( ي1الشكل رقم )

 (: Anaphaseالدور الثالث )  -4-3

يتميز هذا الدور بانشطار الصبغيات )الصبيغيات( وتشكل مجموعتين متماثلتين من الصبغيات،  

 أي انفصال كل صبغي عن قرينه وذلك بانشطار الجزيء المركزي الذي يجمع بينهما. 

فقوى التجاذب التي أدت إلى التوازن الميكانيكي في أثناء  ثم تهاجر الصبغيات نحو القطبين ، 

الدور الثاني، و أدت إلى توضع الصبغيات على اللوحة االستوائية، تختل في بداية هذا الدور  

لتنقلب إلى قوى تنافر وتنابذ تدفع بالصبغيات مؤدية إلى انقسام الجزيء المركزي للصبغي إلى  

مؤلفاً من صبيغيين منفصلين عن بعضهما البعض  جزأين مركزيين، إذ يصبح كل صبغي 

انفصاالً تاماً ويصبح كل شطر صبغي أو صبيغي جاهزاً ألن يبتعد عن قرينه، ويتم انقسام  

األجزاء الصبغية لجميع الصبغيات في آن واحد معاً، إذ يبتعد الجزءان المركزيان عن بعضهما،  

ة يتحول إلى صبغي عادي يتألف من  والصبيغي الناتج عن عملية انقسام األجزاء المركزي

لتبدأ عملية هجرة الصبغيات إلى األقطاب الموافقة، وما أن تصل   DNAالحلزون المضاعف الـ 

 (. 2هذه الصبغيات إلى القطبين حتى ينتهي الدور الثالث كما في الشكل )

 

 ( يوضح الدور الثالث ن االنقسام الميتوزي2الشكل رقم )
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، تمتد من أحد القطبين باتجاه خط  Polairesوجد ثالثة أشكال لتلك األشعة الكوكبية: القطبية 

االستواء: الطويلة تمتد بين القطبين، والقصيرة أو األشعة الحرة فتكون حول منطقة الجسمين  

 الكوكبين. 

تروني  تزداد لزوجة السيتوبالسما وتصبح أكثر كسراً للضوء، و أظهر الفحص المجهري االلك  -

 انحالل البنية الداخلية للسيتوبالسما و إعادة تجميع للمتقدرات على طول النواة. 

 مدة هذا الدور قصيرة جداً.  -

 (: Telophaseالدور الرابع )  -4-4

يبدأ هذا الدور من االنقسام الخلوي العادي حالما تصل الصبغيات األبناء إلى القطبين لتبدأ بعملية   -

فة، وغير مرئية بشكل واضح، كما تصبح أقل قابلية للتلون، وتفقد  االسترخاء، وتصبح غير كثي

 صفاتها الفردية المميزة. 

يعود ويتشكل الغالف النووي من جديد حول المجموعة الصبغية الجديدة التي وصلت إلى كل   -

قطب، والمعتقد بأن حويصالت أو قطعاً صغيرة من الشبكة السيتوبالسمية الداخلية تتجمع مع  

الصبغيات لتشكل الغالف النووي مع انضمام عناصر أخرى على هذا الغشاء   بعضها حول

اآلخذ بالتشكل. ليزداد أيضاً حجم النواة لتأخذ في النهاية الحجم الطبيعي في نهاية الدور الرابع،  

 ويزداد تبعاً لذلك سطح الغالف النووي. 

ق المنظمات النوية  تعود النويات إلى الظهور من جديد لتستأنف نشاطها وتظهر من مناط -

الموجودة على الصبغيات. يظهر تضيق في البطبقات العميقة من السيتوبالسما، ويكون  

 مصحوباً بتشكل مادة الغشاء السيتوبالسمي الذي سوف يفصل بين الخليتين البنتين. 

 يالحظ انخفاض في لزوجة السيتوبالسما.  -

بي وتتالشى خيوط المغزل وتنهي  الزوال التدريجي لفعالية كل من المريكز، والجسم الكوك -

 (. 3عملية تفككها الكامل كما في الشكل )
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 الرابع من االنقسام الميتوزي الثاني والثالث و  ( يوضح الدور3الشكل )

 المطلوب: -

 التعرف على مراحل االنقسام الميتوزي من خالل رؤية الشرائح المجهرية بالتكبير المناسب.  -
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 Meiosisالنقسام المنصف ا

يتشابه العديد من خطوات االنقسام المنصف مع الخطوات المقابلة لها في االنقسام الخيطي،  

فاالثنان مسبوقان بتضاعف الصبغيات، ومع ذلك فإن هذا التضاعف الوحيد يتبعه انقسامان  

ينتج عن هذه   خلويان متعاقبان، يدعيان االنقسام المنصف األول واالنقسام المنصف الثاني.

االنقسامات أربع خاليا بنات وليس خليتان بنتان كما في االنقسام الخيطي)تحوي كل منها نصف  

 عدد الصبغيات في الخلية األم( 

( كيف يتضاعف كال الصبغيين في زوج  1تظهر نظرة شاملة لالنقسام المنصف في الشكل )

ة. إن الكروماتيدين ) شقي  متماثل وحيد من الصبغيات لدى خلية مضاعفة الصيغة الصبغي

ً بالجسيم المركزي ويشكالن   الصبغي( المتآخيين هما نسختان من صبغي واحد متصلين معا

 صبغياً مضاعفاً واحداً. 
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( نظرة شاملة عن االنقسام المنصف وكيف يختزل العدد الصبغي، بعد تضاعف الصبغيات في الطور البيني 1الشكل )

ع خاليا بنات أحادية الصيغة الصبغية. إن هذا الشكل يوضح سير زوج واحد من الصبغيات  تنقسم الخلية مرتين فتثمر أرب 

 المتماثلة فقط. لقد جرت  وراثة الصبغي األحمر من األنثى، والصبغي األزرق من الذكر. 

وعلى العكس فإن الصبغيين في الزوج المتماثل هما صبغيان مفردان تم توارثهما من والدين  

.أ.ب( يصف بالتفصيل مرحلتي  2العادة ليسا متصلين ببعضهما. إن الشكل ) مختلفين وهما في

االنقسام المنصف في خلية حيوانية عددها الصبغي المضاعف هو . ينصف االنقسام المنصف  

إجمالي عدد الصبغيات بطريقة نوعية جداً مخفضاً عدد الطواقم الصبغية من اثنين إلى واحد،  

 مستقبلة  يذهب كل منهما إلى خلية بنت 

 

 أ(: استكشاف االنقسام المنصف األول في خلية حيوانية ) يفرق الصبغيات المتماثلة(.  -2الشكل )
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ب(: استكشاف االنقسام المنصف الثاني في خلية حيوانية )االنقسام المنصف الثاني يفرق الكروماتيدين -2الشكل )

 الشقيقين(.

 لمنصف مقارنة عامة بين االنقسام الخيطي واالنقسام ا

 (: مقارنة بين االنقسام الخيطي والمنصف 1جدول ) 

 االنقسام المنصف  االنقسام الخيطي  الصفة المميزة 

يحدث خالل الطور البيني قبل أن   DNAتضاعف الـ 

 يبدأ االنقسام الخيطي

يحدث خالل الطور البيني قبل أن  

 يبدأ االنقسام المنصف

 واحد ويتضمن الطور التمهيدي عدد االنقسامات

والطور التالي وطور الصعود  

 والطور النهائي

اثنان ويتضمن الطور التمهيدي 

والطور التالي وطور الصعود  

 والطور النهائي

يحدث خالل الطور األول من   ال يحدث تشابك الصبغيات المتماثلة

االنقسام المنصف األول معطياً 

رباعيات )مجموع من أربع 

كروماتيدات( تترافق مع مع العبور 

 ن الكروماتيدات غير المتآخية.بي

عدد الخاليا البنات والتركيب 

 الوراثي 

اثنان كل منهما ثنائي الصيغة 

( وتكونان متطابقين  2nالصبغية )

 تماماً مع الخلية األم

أربعة كل منهما أحادي  الصيغة  

( و تملك نصف عدد 1nالصبغية )

الصبغيات الموجودة في الخلية  

لخلية  األم، وتختلف وراثياً عن ا

 ها البعض. األم وعن بعض

تسمح بتكوين الفرد البالغ المتعدد  الوظيف في جسم الحيوان 

الخاليا انطالقاً من الالقحة  

(Zygote وتولد خاليا للنمو )

 وترميم األنسجة

تولد أعراساً حيث يختزل عدد  

الصبغيات إلى النصف ويدخل  

 تعبيراً وراثياً بين األعراس

 

 ن االنقسام الخيطي واالنقسام المنصف (: مقارنة بي 3الشكل )
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االنقسام المنصف حيث يتم  نقسام الخيطي و( يلخص الفروق األساسية بين اال 3إن الشكل )

العدد الصبغي إلى النصف، بينما ينتج عن االنقسام الخيطي خاليا بنات متماثلة وراثياً   االختزال 

لمنصف خاليا تختلف جينياً عن خاليا  مع بعضها البعض ومع الخلية األم، وينتج عن االنقسام ا

 أبويها وعن بعضها البعض. 

 المطلوب:

 دراسة محضرات جاهزة عن مراحل االنقسام المنصف 

 التعرف على المحضرات ورسمها


