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 جـامعـة الشـام الخاصـة

 كليـة الطب البشري   

 

فاالنقسام 
ِّ
 Meiosis املنص

في  Gametesالذي يحدث خالل تشاااكاأل ااس ا   Meiosis المنصااا  يتكون االنقسااا   

سبقهم  تض س   –سند معظم النب ت ت  Sporesالحاوان ت، وتكوين اابواغ  من انقس مان متت لان ي

  أربع خالي المنصاا  من الطور الباني(، ويتشااكأل في نه يا االنقساا    Sواحد للصااباا ت يفي الرت   

، تحتوي كأل خلاا منه  سلى نصاا  العدا الصااباي الممال لكأل نو ، Gametesجنساااا أو أس ا  

سند اإلنس ن تحتوي  فمثالا . (1n)، وي مل له  بـاااااا Haploid أي تصبح أح ايا المجموسا الصبااا

=  n1يوفي الباضااااا  (Y=32أو n1 =33+ Xصااااباي، فري النطرا ي 32سلى كأل خلاا جنساااااا 

33+X =32.) 

يحتوي سلى نمطان أسااا سااااان  Metazoaلخالي  نعلم أن جسااام الحاوان ت كثا ات ا ونحن

، تتخصااااق للقا   بو ارا م  محدا  وتموت Samotic cellsمختلران من الخالي ، خالي  جسااااديا 

يا بموت الك ئن الحي ق ا بط يقا االنقسااااااا   الخاطي ي ا   ،في النه  وهي تتكون كم  ذك ن  سااااااا ب

تتوضااااع في ااسضاااا    والتي Germinal cellsويمثأل النمط اآلخ  الخالي  المنشاااا ا  .المب شاااا (

اا يالخصااااااى ن ت المنويا والباوض(، وتميالوالمب يض( والتي تعطي ااس ا   الجنساااااا   رحاوا

الوحاد  لنقأل ( من جاأل إلى آخ  أثن   التك ث ، وهي الوساااالا Genesث ت يالجان ت رااس ا  المو

 .  المنص  الصر ت من اآلب   إلى اابن  . وتتشكأل ااس ا  بعد الم ور ب النقس مان الخاطي و

 IIف ( وانقسااام م  اا  Meiosis I)الميوز  Iف انقسااام م  اا  إلى  المنصاا  يقساام االنقساا          

أربعا أاوار: الدور ااول أو  سلى IIو Iويشااااااتمأل كأل من االنقساااااا مان  (.Meiosis II)الميوز 

، الاادور الثاا لاال أو الهج   Metaphase، والاادور الثاا ني أو االسااااااتوائي Prophaseتمهااادي ال

Anaphase الدور ال ابع أو النه ئي ،Telophaseب كأل اور ال قم . ويوضااااااع بج نI  في الماوز

I وال قم ،II  في الماوزII  مثال  الذي يساابا المنصاا  الذي يساابا االنقساا    الطور البي ي. ويشااب 

االنقساا   الخاطي. إذ تكون الخلاا التي سااتصاابح خلاا جنساااا يحاوان منوي أو باضااا( ثن ئاا العدا 

يتأل  من  -من الطور الباني  (S)في الرت     ، وكأل صااااباي، وسلى أث  تضاااا سر(2n)الصااااباي 

 . Centromereااان يك وم تادين( ي تبط ن مع ا ب لجل  الم كلي اصب

  

 العاشرةرة المحاض

 د.آدم متوج.أ
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فاالنقسام   (:Meiosis I)الميوز  I الم   

 :األدوار هيو. يلا  انقس   ساتوبالسمي أاوار( 4انقس   نووي ييتضمن      

 .I ، الدور النه ئي  I، اور الهج    I، الدور االستوائي I الدور التمهادي 

 :Iالدور التمهيدي 

، م حلا Leptoteneإلى خمس م احأل: م حلا الخاوط ال فاعا  Iيقساااااام الدور التمهادي 

، م حلا الخاوط المتض سرا Pachytene، م حلا الخاوط المتكثرا Zygoteneالخاوط المتلاوجا 

Diplotene  م حلا الخاوط المتب سد ،Diakinesis . 

يا مرحلة الخيوط الرفيعة تتمال  بدا الصااااااباا ت، وقصاااااا ه ، وتكثره ، وتظه  تحللن ب

كت اكاب مسااتقلا له  ذاتاته ، وتتالشااى بذلب البناا الشاابكاا لنوا  الطور الباني. وتبدو صااباا ت هذ  

ا، انه  تشااااااب  القالا ، إذ يالم حلا كخاط الخ ز، ومن هن  ج  ت تسااااااماته  أحا ن ا ب لم حلا القالا

 وم تاناا.  كالسلى الخاط الحباب ت تظه  

 

 Iالدور التمهيدي  من مرحلة الخيوط الرفيعة                         

 

 بها ب واا  والمتشلصباا ت المتض سرا اآلتاا من ااتقت ن االمتزاوجة  الخيوطوفي م حلا 

من حال الطول، والشكأل والحجم والقط  وموقع الجل  الم كلي وسدا المورث ت المتوزسا خطا ا 

 Bivalentكأل صاابااان متق بلان ب لصااباي الملاو   . ويدعىالمتماثلة الصااباا تسلى طول هذ  

باا ت وين هذ  الصالمكون من أربع ك وم تادات يصبااا ت(. وينر ا االنقس   المنص   ااول بتك

هذا ويبدأ اقت ان الصااااباا ت المتم ثلا أوالا في سد  نق ط، ثم يتحدان سلى طولهم ، وكم  الملاوجا. 

كأل خلاا من خالي  اإلنساااا ن تحوي مجموستان ونحن نعلم أن  .المالبسيحدث أثن   إ الق سااااح ب 

ساا الصباا ت الشرع من الصباا ت الجسماا وشرع من  33في الذك  يمن الصباا ت،  ، XY)جن

ف لصااباا ت  (.XXوشاارع من الصااباا ت الجنساااا  الجسااماامن الصااباا ت شاارع  33ياانثى وفي 

، أم  الصااباا ت الجنساااا Homologous pairsتشااكأل أشاار س ا متم ثلا  Autosomesالجسااماا 

Sex chromosomes ا  الذك  سند فهي  ،والمحتوى طولفلاساااا ب لتأكاد متسااا ويا الحجم وال 

أي أن لكأل صااااااباي من ااب مثال  من  المماثلة،وتعد  (.XXومتم ثلا سند اانثىي (XYيمتم ثلا

مورثي لحدوث العبور ا  الر اي، إذ يتم برضااااأل المم ثلا الحق ا اا  أساااا   التك ث  الجنسااااي والتنو  
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Genetic crossing over  وهااذا باادايااا (للمورثاا تأثناا   تكون ااس ا  يأي يحاادث خلط ،

اراا أس ا  و  المنص  ، حال يتشكأل في نه يا االنقس   ااخو  في ااس   الواحد بان االختالف 

 متب ينا الت كاب. 

 

      

 Iالدور التمهيدي  من المتزاوجةمرحلة الخيوط  

 

 

عطي باالا يخرا في إنتااا   ي (2n=60)والر    (2n = 66)إن التهجان بان الحمااا ر 

 اراا، لذلب هو سقام. ويعوا ذلب إلى سد  وجوا المم ثلا المذكور  أسال . أس ا  و 

الصباا ت الملاوجا، مم  يؤاي إلى  وثخ نا قص ب زاي ا  الخيوط المتكثفةوتتمال م حلا 

 وضوحه  أكث . 

الصااااباا ت الملاوجا سن بعضااااه  بعض في تب سد  الخيوط المتضااااا فةويبدأ في م حلا 

ه  امنطقاا ااجلا  الم كلياا، وتظاأل الك وما تاادات يالصااااااب ااا ت( ااربعاا م تبطاا مع بعضاااااا

ااخويااا بوسااااااا طااا ااجلا  الم كليااا، والثاا ناااا ت بط بوسااااااالتان: ااولى ت بط الك وماا تااادات 

  نق ط تساااااامى التصاااااا لب ت الك وم تادات  ا  ااخويا يك وم تادات ااب واا ( في نقطا أو سد

Chiasmata  يمر اهاا  تصاااااااا لاابChiasma تصاااااااا لااب تباا ال القطع يحاادث سنااد كااأل (، حااال

الك وم تاناا  ا  ااخويا، وب لت لي المورث ت ويسااامى هذا التب ال ب لعبور المورثي هذا ويتن ساااب 

 ط ااا مع طول الصباي.   تسدا التص لب

 

 

 

 

 

 Iالدور التمهيدي من  المتضا فةرحلة الخيوط م                        نتائج ظاهرة العبور في نهاية االنقسام الم  ف لشفع  

 (Chiasmaلت الب )ا                                           (Bivalentمن ال بغيات القري ة )            
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إلى أقصااااااى ارجا له  من االرتلا ،  المتبا دةمرحلة الخيوط وتصااااااأل الصااااااباا ت في 

والثخ نا والقص . وسلى ال  م من ازاي ا التب سد بان الك وم تادات فإن االرتب ط بان الك وم تادات 

 ااخويا و ا  ااخويا يبقى ك لس با. 

يا،  Iوفي نها ياا م حلاا الخاوط المتبا ساد ، وبا لتا لي نها ياا الادور التمهاادي  تتخ ب النو

مع الاالف النووي، ويه ج  شرع من الجسام ت الم كليا إلى كأل قطب من قطبي الخلاا،  وتختري

 ويتشكأل مالل االنقس  . 

 : Iالدور االستوائي 

 Bivalentsبتوضع الصباا ت المتم ثلا، والتي تشكأل صباا ت ملاوجا يتمال هذا الدور 

بشكأل  الصباا ت في االنقس   الخاطي في حان تتوضع. مق بأل بعضه  بعض سلى اللوحا االستوائاا

مساااتقأل سلى اللوحا. ويكون موقع الجل  الم كلي احد الصااابااان المتق بلان فوق خط االساااتوا ، 

 .سلى اللوحا االستوائااولآلخ  تحا خط االستوا ، بحال تكون الصباا ت ككأل 

 

                                          

  Iالدور االستوائي     

 

 : Iدور الهجرة 

  إلى خصاااباي واحد من الصااابااان المقت نان إلى أحد قطبي الخلاا والصاااباي اآليه ج  

إذ يج  كأل جل  م كلي ورا   شاااااارع ا من الك وم تادات. وب لت لي يختل  هذا القطب المع كس، 

 فقد حدث انرصاا ل الصااباا ت. ليكالدور سن مثال  في االنقساا   الخاطي بعد  انشااط ر الجل  الم 

صاااباي من ك وم تادين  ا  متشااا بهان وراثا ا بسااابب كأل المتم ثلا سن بعضاااه  بعض، لكن يتأل  

اا العبور المورثي  م ل سمل ط ر الجل  اكت عد  انشاااااا م ت أخ ى، ونتاجا ل ق ا. بكل مذكور  سااااااا ب ال

ا يوجد في ب لنتاج .اا ت إلى قطبي الماللاالم كلي في هذا الدور تتح ك الصباا ت، ولاس الصب

ب في كأل قطكأل قطب من قطبي الخلاا نصاا  العدا الصااباي الموجوا في الخلاا اا  يأي أصاابح 

 . المنص  (، وهذا هو أس   االنقس   1nالعدا الصباي 
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 Iدور الهجرة 

 

 : Iالدور ال هائي 

 (1n)يتشااكأل بعد اكتم ل وصااول الصااباا ت إلى قطبي الخلاا حول كأل مجموسا صاابااا 

 . الف نووي، ثم تظه  النويا، ويختري مالل االنقس  

لدور ويالحظ  هذا ا ه ، أن الصااااااباا ت خالل  تدريجا ا حللنت قد  تر

االنقساااااااام وتتمدا وتساااااات خي لتصاااااابح طويلا. ويلي االنقسااااااا   النووي 

ت ن، تحتوي كأل منهم  سلى  ،Iالساااااايتو  ساااااامي  ت ن بن فتتكون بذلب خلا

ت نان، واللذين تب اال القطع الك وم تاديا، صاااباي واحد من الصااابااان المق

 وب لت لي المعلوم ت الوراثاا. 

ني، الذي يقع بان افي الطور الب I المنصاااا  الن تجت ن سن االنقساااا   تدخأل الخلات ن البنت ن 

راالنقس مان  . ويالحظ هذا الطور في الخالي  الحاواناا فقط، لكن يكون قصا اا أو ال IIو  Iان المنص 

ا ب الرت    ح ل وجوا  با هذا الطور في  ت لي ال يتم تضااااااا س  للـ Sيوجد إطالق ا. ويتمال  ب ل ، و

DNA  المنص  الموجوا قبأل االنقس   الخاطي و، وهذا سكس مثال I . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل االنقسام الم  ف األول



6 

 

فسام االنق  (: Meiosis II)الميوز  II الم   

متضاااا سرا، إذ يتأل  كأل صااااباي من  II المنصاااا  الصااااباا ت في بدايا االنقساااا   تكون 

ك وم تادين ي تبط ن بوساااااا طا جل  م كلي مشاااااات ك، لكن تحتوي كأل خلاا سلى صااااااباااان أو 

  المنصاا  كم  هو الح ل في بدايا االنقساا مان الخاطي و (2n)ولاس  (1n)مجموسا صاابااا أح ايا 

I . 

 : IIالدور التمهيدي 

الذي يساااااتا ق زمن ا طويالا، ويتخ ب  Iيم  بسااااا سا كبا  ، وهذا سكس الدور التمهادي 

الاالف النووي والنويا، وتصبح الصباا ت قصا   و لاظا، وتبدأ خاوط  IIخالل الدور التمهادي 

 مالل االنقس   ب لتشكأل. 

 :IIالدور االستوائي 

ب تج   اللوحا االسااتوائاا، ويختل  هذا الدور سن مثال   IIتتح ك الصااباا ت في الدور االسااتوائي 

واحد من الصاابااان المتم ثلان يالمقت نان الساا بقان( سلى اللوحا  توضااعب I المنصاا  في االنقساا   

تتوضع الصباا ت المتم ثلا مق بأل بعضه  بعض سلى بانم   ،االستوائاا

 .Iاللوحا المذكور  في الدور االستوائي 

 

 

 

 :IIدور الهجرة 

سم في بدايا اور الهج   ين الجل  الم كلي لكأل صباي يوذلب للم   ااولى وااخا    IIق

اا ت اهذ  الصاااور  تصااابح الصااابوب .شاااط  الصاااباي طولا ا (، وب لت لي ينالمنصااا  خالل االنقسااا   

ا  ا صاااباي من صاااباا ت الخلاا يالك وم تادات( صاااباا ت مساااتقلا، فكأل منه  يشاااب  مورفولوجا ا 

. وتقو  خاوط المالل الوراثي(، لكنه  تختل  سنه  وراثا ا بساااااابب حدوث العبور G1يصااااااباا ت 

 بسحب الصباا ت نحو قطبي الخلاا وذلب برضأل تقلق ااناباب ت الدقاقا لخاوط المالل. 

  

 IIالدور االستوائي     
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 :IIالدور ال هائي 

–وتست خي وتصبح أكث  طوالا، وفي النه يا  IIتلول حللنا الصباا ت في الدور النه ئي 

 ا  ممال ،  تصاااااابح الصااااااباا ت -وكم  هو الح ل في جماع اااوار النه ئاا لالنقساااااا م ت النوويا

  .ا الف نووي، وتتكون النوي   (1n)حول كأل مجموسا صبااا وتختري خاوط المالل، ويتشكأل 

 

 

 

 IIدور الهجرة               IIالدور ال هائي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل االنقسام الم  ف الثاني
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 :IIاالنقسام الستو  سمي 

خلات ن  II  المنص  االنقس   النووي انقس   الساتوبالسم ، فاتشكأل في نه يا االنقس   يعقب 

، وب لت لي نحصاااااأل سلى أربع خالي ، تكون كأل منه  I المنصااااا  من كأل خلاا ن تجا سن االنقسااااا   

، أي نصااااا  العدا الصاااااباي الموجوا في الخلاا اا  ااصااااالاا (1n)أح ايا المجموسا الصااااابااا 

ضاا س  ، إذ تتالمنصاا  ال ئاساااا لالنقساا   الم احأل المبين أدناه يخت اار الشااكل يالشااكأل الساا با(. 

 ، وتنقسم النوا  والستوبالسم  م تان. الصباا ت م   واحد  قبأل الدخول بهذا االنقس  

 

 

 

 

 

 

    

  

المراحل الرئيسية ل نقسام الم  ف )تتضا ف ال بغيات مرة واحدة وت قسم 

 ال واة والستو  سما مرتين(

C كمية الـDNA  ،  n 2 ،العدد ال بغي األحاديn .العدد ال بغي الث ائي 

 االنقسام الم  ف األول والثانينتائج 

في االنقسااااااام الم  ااااااف األول ي ف اااااال  ن 

 عضهما ال بغيان القري ان،  ي ما ي ف ل في 

االنقساااااااام الم  ااااااف الثاااني ال اااااابيغييااان 

 األخويان.
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 والجدول التالي يوضح مقارنة  ين االنقسامين الخيطي والم  ف:

 Mitosisاالنقسام الخيطي  Meiosis االنقسام الم ّ ف
من Sفي الرت    DNA يحادث تضااااااا س  ال -1

 .  Iالباني قبأل االنقس   المنص   

من  Sفي الرت    DNAيحدث تضااااااا س  ال  -1

 الطور الباني.      

 تنقسم النوا  م   واحد .                             -3 تنقسم النوا  م ت ن.     -3

تحل التصااااا لب ت والتي تت افا مع العبور بان  -2

 .Bivalents ا  ااخويا  الك وم تادات

ال تحدث التصااااااا لب ت وب لت لي ال توجد سملاا -2

 .                             Crossing overالعبور 

خالي   ا  متشااا بها فام  بانه  ومع  4ينتج سن   -4

 صباي(.n1الخلاا اا ، وفي كأل منه  ي

ينتج سن  خلات ن بنت ن متشاااااا بهت ن فام  بانهم   -4

 صباي(         n3اا اا ، وفي كأل منهم  يومع الخل

 تتوضع الصباا ت المتم ثلا مق بأل بعض   -5

 .Iسلى اللوحا االستوائاا في الدور االستوائي

لى ستتوضااع ك فا الصااباا ت بصااور  مسااتقلا  -5

 اللوحا االستوائاا في الدور االستوائي.      

يحدث في ااسضاا   الجنساااا ويؤاي إلى انت    -6

 .Gametes الخالي  الجنساا الو اراايااس ا (

يحدث في الخالي  الجساااماا ويؤاي إلى انقسااا    -6

الخاليااا  ونمو الكااا ئن الحي وتجااادياااد وتعويض 

 خالي  .                                                          
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 مراحل تشكل الخ يا الج سية )األ راس(   د اإلنسان: 

 تشااااكله ااس ا  الخطو  ااولى من ت ريخ تشااااكأل الر ا. وتم  ااس ا  خالل ن يُعد تكو  

، م حلااا النضااااااج Growth، م حلااا النمو Proliferationبثالث م احااأل هي: م حلااا التكثا  

Maturationن أان   وب ختص ر هذ  الم احأل. نبا   ، وسوف 

 : Proliferation مرحلة التكثير

يتم في م حلا التكثا  وسن ط يا االنقسااااا   الخاطي ازاي ا سدا الخالي  الجنسااااااا ااولى 

ا ، وتساامى ب لخالي  الظه ريا المنشاا ذ  الخالي  في الخصاااا وفي المباضازاي ااا كبا اا وتتوضااع ه

(. تتع ض الخالي  الظه ريا       لصااااباي متضاااا س  يا لكن  (،2n=46وفاه  العدا الصااااباي ي

 Spermatogonia (2n = 44 + xy) المنويا ساالا تنإلى انقساا م ت خاطاا وتعطي الم الساا بقا

  .(ي مر ا ي   لكن الصبا Oogonia (2n=44+xx) والمنسلا ت الباضاا

 : Crowth مرحلة ال مو

يلااا حجم المنساالا ت المنويا والمنساالا ت الباضاااا الساا بقا وتتحول إلى خالي  منويا أولاا 

 (. 2n = 44 + xxوخالي  باضاا أولاا ي( 2n = 44 + xyي

 :Maturationمرحلة ال ضج 

 ف وتشااااااكأل الباوض ب ل  م من تمالهم  في هذ  تختل  هذ  الم حلا بان تشااااااكأل النط

(  2nي Diploidالم حلا بتنصااا  العدا الصااباي إلى النصاا ، أي أن الصااااا الصاابااا الثن ئاا 

 . المنص  وذلب سن ط يا االنقس   ( 1nي Haploidتتحول إلى صااا أح ايا 

ااول تتضاااااا س   المنصاااااا  ولاا إلى االنقساااااا   وقبأل اخول الخلاا المنويا اا الرجلفري 

في كأل منه  خلات ن منويت ن ث نويت ن،  I المنصاا  ( وتعطي بعد االنته   من االنقساا   الصااباا ت ي  

(. تدخأل الخلات ن والصاااااباي يكون متضااااا سر ا ي   1n=22+ x)أو  yي  العدا الصاااااباي ااح اي

، ويصبح 1n=22+ x)أو  yفتعطا ن أربع منوي ت، في كأل منه  ي  II المنص  ااخا ت ن االنقس   

 71(. تتم يل المنوي ت إلى أربع نط ف و اراا. هذا ويسااااتا ق تشااااكأل النطرا الصااااباي مر ااا ي   

ا س باع في أقنانطرا في كأل   ا  من الخصاا. وتعاش النطرا سد  أ 711يوم ا، وفي كأل يو  بتشكأل 

 س سا في أقناا اانثى التن سلاا.  48و الذك  التن سلاا  
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تتضاااا س   I المنصاااا  وقبأل اخول الخلاا الباضاااااا ااولاا إلى االنقساااا    المرأة أم  في

س    I المنصا  (. وتعطي بعد االنته   من االنقسا   صاباا ته  ي   ك يا قطباا يتموت أو تدخأل االنق

فتعطي ك يت ن قطبات ن جديدت ن مصا هم  الموت( وخلاا باضاا ث نويا فاه  الصااا  II المنص  

(. وتدخأل الخلاا الباضااااا ااخا   والصاااباي يكون متضااا سر ا ي   (1n=22+x)الصااابااا ااح ايا 

 . IIاالستوائي خالل اإلب ضا وتتوق  في الدور  II المنص  االنقس   

وإكم ل  فقط بحدوث اإلخص ب. فبعد اإلخص ب تكمأل  المنص   ويقت ن استم ار االنقس  

وك يا قطباا  Ovumباضاااا  –وتعطي خلاا كبا    II المنصااا  الخلاا الباضااااا الث نويا االنقسااا   

. وب لت لي (( ويكون الصااباي مر ااا ي  1n=22+xث ناا، كأل منهم  يحتوي صااااا صاابااا أح ايا ي

اراا وثالث ك ي ت قطباا يسند باضااااا واحد  و سند الم أ   المنصاااا  يتشااااكأل في نه يا االنقساااا   

 الذكور يتكون أربع نط ف و اراا(. 

هذا ويبدأ إنت   النط ف سند الذكور فقط سند النضاااو  الجنساااي، أم  مب يض الجنان اانثى 

ضااااا، ينضاااج منه  سدا محدوا جداا خالل حا    ت تحتوي جماع المنسااالا ت البااسند الطاور والثدي

من النو  لألف اا ضااهم ب لتنو  الباولوجي نطرا مخطط تشااكأل الجنان، لكنه  تساااانثى. وال تملب ال

  الحاوي لألف اا تحتوي وهي ال تلال في الواحد، أم  الباضاااا فب إلضااا فا إلى اشااات اكه  في التنو  

 المباض مخطط تشكأل الجنان بكأل تر صال . 

فأهمية االنقسام   : الم   

تصبح  (2n) االثن ئا الصبااا أي الصاااإلى النص ،  العدا الصباي المنص  يختلل االنقس    -1

، مم  يسمح ب ندم   الخالي  الجنساا في ح اثا اإلخص ب. وب لت لي  (1n) اح ايأ اصبااصااا 

 الواحد.  Speciesفي ااجا ل المتت لاا للنو   الصباي إلى ثب ت العدا المنص  يؤاي االنقس   

في نشو  ت اكاب وراثاا جديد  برضأل ح اثا العبور المورثي التي تتم  المنص  هم االنقس   يُس -2

. وهذا يؤاي إلى التب ين في الخالي  الجنساااااا الن تجا، وب لت لي تنو  النمط Iفي الدور التمهادي 

 الوراثي والظ ه ي للنسأل الن تج. 

تتن ساااب ط ااا مع سدا  Gametesإلى تشاااكاأل أنم ط من ااس ا   المنصااا  ؤاي االنقسااا   ي -3

ااشر   الصبااا، والتي تتوز  توزس ا مستقالا إلى ااس ا  المتشكلا. ويحدا سدا االحتم الت 

ـ  ي تملب الت ااشر   الصبااا(. فمثالا يكون سدا االحتم الت الممكنا في المتعض  سدا اا nي n2ب

نمط ا، وسند اإلنساااااا ن  2=416با الخأل أنم ط، وسند ذب  2=38أشاااااار   صاااااابااا متم ثلا  اثالث

نمط مختل  من ااس ا . وب لت لي لاس مسااااااتا ب ا أن ينعد  وجوا ف اين  2=238.388.608
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  التوزوالمورثي  متشااااا بهان تم م ا ياالساااااتثن   الوحاد هو ح لا التوائم الحقاقاا( نتاجا العبور

سلى ذلب، وسندم  يحدث اإلخصااا ب تمتل  المعلوم ت الوراثاا العشاااوائي للصاااباا ت، سالو  

 لمنص  الألبوين والتي تكون مختلرا جداا في الباضا المخصبا. بكلم ت أخ ى، يؤاي االنقس   

واإلخصاااا ب إلى زي ا  في تنو  النمط الجاني اف اا النو  الواحد، وب لت لي تب ين في صاااار ت 

 لنمط الظ ه ي(. اق ااف اا من حال البناا والو ارا يوخص ئ

 ملخص المحاضرة

فس  له آليات ومراحل ه ا االنقساااااام ال ي يحد  في  تعرف ا في محاضااااارة ساالنقساااااام الم  اااااّ

  1nإله  n 2األ ضاا  الج ساية )الخى اه والمباي (، حيت يتم خ لن ت  ايف العدد ال ابغي من

  عد اإلخ اب. n 2ليعود مرة أخرى

ف  ن االنقسااام الخيطي، وكيف يقسااهم االنقسااام  وتعرف ا أيضاااع  له مراحل تميّز االنقسااام الم  ااّ

 الم ّ ف في الت ّوع الوراثي ألفراد األسرة الواحدة والمجتمع ككل.

 

 

 العاشرة المحاضرةنهاية 

 أ.د.آدم متوج


