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كل خلية على كوكبنا األرضي نشأت 1885عام  Virchowتعتمد استمرارية الحياة على مبدأ •

من خلية سبقتها 

.    كذاجاءت من خاليا في الخصى والمبايض وهنطفة و بويضة واألخيرة نشأت من البيضة الملقحة •

:مقدمة
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 Cell divisionاالنقسام الخلوييتضمن •

تين نواة الخلية إلى نواتين بنتين تحتويان على مجموعتين من الصبغيات متماثلتنقسم : Mitosisالخيطياالنقسام •

مباشرةذلك عادة ويتبع للمجموعة الصبغية في الخلية األم 

(  د النباتاتعن)والغشاء الخلوي والجدار الخلوي ( عند الحيوانات)فقط تشكيل الغشاء الخلوي إعادة : انقسام السيتوبالسما•

.وانفصال الخليتين البنتين 

:مقدمة
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و Boveriوصف 1879•

Flemming عمليات االنقسام

Mitosisالخيطي أو المباشر 

رأي عن Weismanعبر  1887•

مفاده تتشكل الخاليا الجنسية 

بواسطة االنقسامين الخيطي 

.والمنصف

ياً دورة حياة كل كائن يتكاثر جنس•

بيضة ملقحةتبدأ ب 

:مقدمة
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:Cell cycleالخلوية الدارة 
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.يدهي تتالي الحوادث التي تبدأ بخلية واحدة وتنتهي بخليتين أي الوصول إلى جيل جد•

الدارة الخلوية

Cell cycle

طور االنقسام

Cell division

الطور البيني 
Interphase



:Interphaseالطور البيني 

6/14/2021

7

:يقسم إلى ثاللث فترات•

(:  G1الفضوة )DNAـالفترة ما قبل تركيب •

ت طور النشاط االستقالبي وتركيب اإلنزيما

والبروتينات الضرورية

DNA(Synthesis:)الـتركيب فترة •

DNAالـ تركيب وتضاعف 

الفضوة )DNAالـما بعد تركيب فترة •

G2):امطور نمو الخلية استعدادا لالنقس



:Cell divisionطور االنقسام 
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:  Karyokinesisاالنقسام النووي مرحلة •

.النواة في نهايتها نواتانتعطي أدوار 4

Cytokinesis:السيتوبالسمي االنقسام مرحلة •

حتوي قسمان كل قسم يتنقسم السيتوبالسما إلى  

.عضيّات السيتوبالسما+ نواة 



:الدارة الخلوية تعتمد علىمدة 
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الخليةنمط •

.دقيقة20تنقسم كل الجراثيم •

.ساعات10–8الظهارية لألمعاء تنقسم كل الخاليا •

عوامل خارجية•

O2والغذاء و الـ كالحرارة •

:ساعة24–18تستغرق الدورة الخلوية في الخاليا الحيوانية •

•G1 :5ساعات

•S :10ساعات

•:G24ساعات

•M : واحدةساعة



:  تختلف الخاليا بقدرتها على االنقسام
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.الخاليا الجنينية وخاليا بشرة الجلد ما أن تخرج من انقسام حتى تدخل بانقسام آخر•

(تصبح متمايزةأي )G0الخاليا العصبية والعضلية والنطاف والبيوض تغادر الدورة الخلوية إلى •

وذلك  G0فيبعض الخاليا المتمايزة كالظهارية والضامة تعود إلى الدورة الخلوية بعد أن كانت •

.خالل الجروح والعمليات الجراحية واألذيات النسيجية



:Interphaseالطور البيني 
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لذلك )انها خاملة اعتقد  G1،S،G2يتكون من ثالثة فترات •

تبين أن الكثير من المركبات ،لكن ( سميت طور الراحة

ني الضرورية النقسام الخلية تصطنع في فترات الطور البي

إذ )Sأن بداية االنقسام الخلوي تحدث في الفترة ،حتى 

(.الصبغياتوبالتالي  DNAيتضاعف الـ

تغرق ويس. تنمو الخلية في هذه الفترات ، وتقوم بكل وظائفها•

.من زمن الدورة الخلوية% 90الطور البيني حوالي 



:G1الفترة 
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:تركيبيتم •

.الخلويةالعضيّات •

RNAأنماط الـ •

.بروتينات بنيوية ووظيفية•

.مركبات منشطة أو مثبطة للمراحل الالحقة من االنقسام•

.نشيط جداً االستقالب يكون •



:Sالفترة 
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.والهستوناتDNAتضاعف الـ •

(  كروماتيدين)كل صبغي يتكون من صبيغيين •

Chromatids بالجزء المركزي مرتبطين

Centromere.

عن األصل هو نسخة طبق (الكروماتيد)الصبيغي •

.الصبغي األبوي



:G2الفترة 
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زون يزداد المخو العمليات االستقالبية تستمر •

.من الطاقة الضرورية لالنقسام

تنقسم الجسيمات الكوندرية والصانعات •

.الخضراء

يتشكل منها التي Tubulinانتاج بروتينات الـ •

.مغزل االنقسام



:Mitosisالمتساوي أو الخيطي ماالنقسا
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نواة كل( انقسام نووي)تنقسم فيها النواة إلى نواتين عمليةهو •

.تحتوي نفس العدد الصبغي الموجود في الخلية األم

عطي ييتبع ذلك انقسام السيتوبالسما وتشكل الغشاء الخلوي •

.بنتانخليتان 

Cell divisionمجمل هذه العملية تسمى االنقسام الخلوي •

:يؤمن االنقسام الخلوي•

.زيادة عدد الخاليا خالل التشكل الجنيني•

.ترميم وتجديد الخاليا عند معظم المتعضيّات الحيوانية•

ر ال تكاث)تتكاثر وحيدات الخلية الحيوانية باالنقسام الخيطي •

(.جنسي
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ياالنقسام الخيط

االنقسام السيتوبالسمي االنقسام النووي

(  النهائي)الدور الرابع 
Telophase

(  الهجرة)الدور الثالث 
Anaphase

الدور الثاني 
(  االستوائي)

Metaphase

الدور األول 
( التمهيدي)

Prophase



:G1الخلية في الطور صبغيات 
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متضاعفصبغي غير وكل n2مضاعفة الصيغة الصبغية •

n2اإلنسان الجسدية تحتوي خلية • .صبغي غير متضاعفوكل 46 =

(.لألبن yلألبنة و x+ 22)صفها جاء من األب عن طريق النطفة ن•

(لألبنyلألبنة و  x+ 22)والنصف اآلخر جاء من األم عن طريق البيضة •

1n

1n

2n



:G1الخلية في الطور صبغيات 
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غي صبغي جسدي من األب قرين لصبلكل •

مماثل له من األم ، يتشابهان بالشكل 

والطول والحجم والقطر وموقع الجزء 

المركزي وعدد المورثات المتوزعة 

ان خطياً على الصبغي ، لكن قد يختلف

.بالمحتوى الوراثي

تماثلة الصبغيات الجسمية تشكل أشفاعاً م•

ابهة ، أما الجنسية فليست بالتأكيد متش

يحتوي  x)الحجم والطول والمحتوى 

(.مورثة100يحتوي  yمورثة و1500



:عامةقاعدة 
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فيصبح . الطور البينيمن Sفي الفترة ( 4n)كل خلية ستدخل إلى االنقسام الحقاً عليها أن تضاعف الصبغيات •

.الصبغي الواحد مكون من صبيغيين أو كروماتيدين

4n=12



:نواة خلية الطور البيني
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.بنية واضحة المعالم محاطة بغالف نووي•

.النويّة واضحة•

وط تكون بصورة خي( الكروماتين)المادة الصبغية •

التمدد واالسترخاء يمكنهذا متمددة ومسترخية و

خ التضاعف ، النس: المورثات من القيام بوظائفها

.، والترجمة



:Prophase( التمهيدي)الدور األول 
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من طولها األصلي % 4يتميز بقصر الصبغيات حتى األدوار، أطول •

.وثخانتها وذلك نتيجة حلزنتها وتكثفها وبالتالي تصبح واضحة

حيث يمكن رؤية الصبغي المتضاعف والمؤلف من صبيغيين •

.أخويين( كروماتيدين)

:الصبغي يرتزم متقلصاً عشرات المرات بفضل•

DNAللـ البنية الحلزونية •

DNAـبالالهستونات ارتباط •

:في الخاليا الحيوانية وبعض النباتات•

المريكزاتتتحرك إلى كل قطب شفع من •

(Aster)الجسم الكوكبي وتدعى النجم / حول كل شفع أنيبيبات يشع •

Aster
CentromereEarly mitotic

spindle

Chromosome, consisting
of two sister chromatids



:Prophase( التمهيدي)الدور األول 
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:بعد التمهيدي يأتي االستوائي•

.ديالنويّة تدريجياً من الدور التمهيتختفي •

يتحطم الغالف النووي في نهاية الدور •

.التمهيدي

.يبدأ ظهور مغزل االنقسام بين المريكزين•

Aster
CentromereEarly mitotic

spindle

Chromosome, consisting
of two sister chromatids



Metaphase( االستوائي)الدور الثاني 
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يسمح للصبغياتمما والنويةالغالف النووي يختفي •

.بالتحرك بحرية في أرجاء الخلية

ات األنيبيبيكتمل تشكل مغزل االنقسام ، حيث تتجمع •

.الخليةبين قطبيβو ∝من بروتين التيوبيولين والمكونة 

الجزء المركزي بعدد من بواسطة يرتبط كل صبغي •

46ن عند اإلنسا)األنيبيبات ثم تتحرك جميع الصبغيات 

ً لتستقر في مستوى يقع في وسط الخلية ت( صبغي .  ماما

 Metaphaseيسمى اللوحة أو الصفيحة االستوائية 

plate.

:محددتتوضع الصبغيات على اللوحة االستوائية بترتيب•

األجزاء المركزية تقع تماماً في مستوى واحد على خط •

.االستواء

• ً .أذرعها تتوضع عشوائيا

Metaphase

plate

Centrosome at

one spindle pole
Spindle



:Anaphase( الهجرة)الدور الثالث 
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بانشطار الجزء يبدأ .األدوارأسرع وأقصر •

.صبغي متضاعفالمركزي لكل 

لية، الختهاجر الصبغيات المستقلة نحو قطبي •

األجزاء المركزية ساحبة ورائها األذرع تجرها 

:الحرة ، وتتوضع في النهاية بحيث تكون

.األذرع باتجاه اللوحة•

.األجزاء المركزية باتجاه القطبين•

في نهاية دور الهجرة يصبح في كل قطب من•

عند اإلنسان )2nقطبي الخلية العدد الصبغي 

(.صبغي46

لية ولهذه الصبغيات نفس أشكال صبغيات الخ•

.ةاألم األصلية وتحمل نفس المعلومات الوراثي



:Telophase( النهائي)الدور الرابع 
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ين تصل الصبغيات إلى القطبالتمهيدي، عندما عكس •

.تأخذ في التمدد واالسترخاء وتزداد طوالً 

وتعود إلى المظهر المميز للشبكة الكروماتينية •

.المنتشرة والمميزة لنواة خلية الطور البيني

.مغزل االنقساميتفكك •

.تظهر النويّة•

.يتشكل حول كل مجموعة صبغية غالف نووي•



:االنقسام السيتوبالسمي
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.يعقب الدور النهائي•

يظهر شق أو أخدود انقسام على سطح الخلية في منطقة •

.اللوحة االستوائية

يقة ، إذ يتعمق شق االنقسام بفضل تقلص حزم من الخيوط الدق•

خلية تجذب الشق أو األخدود إلى الدخل ، وفي النهاية تنقسم ال

.إلى خليتين بنتين

:األدوار تنجز بساعة واحدة•

دقيقة تمهيدي40•

دقائق استوائي5•

دقيقة هجرة2•

دقائق نهائي10•

https://www.youtube.com/watch?v=DwAFZb8juMQ
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:التحكم بالدورة الخلوية في حقيقيات النوى
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يتم التحكم بالدورة الخلوية بواسطة بروتينات موجودة •

:السيتوبالسما فهي

تُراقب•

تُحرض أو تُثبِط االنقسام•

ى نقاط تشارك هذه البروتينات من خالل آليات شديدة التعقيد تدع•

Check pointsالتحقق 

ب، بين أطوار االنقسام بالترتياالنتقال وهي تراقب وتضمن •

الخلويةالدارة بدء أي من أطوار ومراحل وفترات وأدوار تمنعو

.إال بعد انتهاء المرحلة التي تسبقه



:التحكم بالدورة الخلوية في حقيقيات النوى

6/14/2021

29

:نقاط التحقق تعطي إشارات•

.خضراء للبدء في االنقسام•

.حمراء توقف االنقسام•

G2و G1تظهر أهم النقاط في الفترتين •

Mطور االنقسام وفي 



:G1نقطة التحقق 
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حدد لماذا؟ ألنها ت. أهم النقاط في الثدييات•

وية الخلبالدارة مصير الخلية باالستمرار 

(G0أي خروجها إلى الطور )أو التمايز 

الخلوية الدارة تخرج الخلية من عندما •

:G0إلى 

تتحول إما إلى خلية متمايزة تؤدي •

.وظيفة محددة

االستموات أو تدخل في الموت المبرمج •

Apoptosis))



:G2نقطة التحقق 
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تتأكد من جهوزية الخلية للدخول لطور•

:االنقسام وذلك من خالل

DNAالـ سالمة تضاعف •

ا تفعيل آلية تصحيح الخلل أثناء هذ•

.التضاعف

التأكد من مستوى البروتينات •

الضرورية لالنقسام وأهمها بروتينات

ل التوبيولين الضرورية لتشكل مغز

.االنقسام



:Mنقطة التحقق 
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.تسمى نقطة تجمع المغزل•

غيات تحدد التوضع الصحيح للصب•

.على مغزل االنقسام

في تشكل مغزل يؤدي الخلل •

ات االنقسام وعدم ارتباط الصبغي

إلىمع انيبيبات التوبيولين 

في حال عدم )شذوذات صبغية 

وقد تدفع الخلية إلى( اصالحها

Apoptosisاالستموات 



االنقسام الخلوي والسرطان
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:يرجع نشوء السرطان إلى خلل يتناول•

.سيرورات االنقسام الخلوي•

.سيرورات التخصص الخلوي•

.لى نحو دائمفتشرع باالنقسام العشوائي غير المبرمج ع( متمايزة أو غير متمايزة)فالسرطان يبدأ بخلية •

( الخ..... .تقلص، إفراز )التمايز يجبر الخلية على التوقف عن االنقسام ويجعلها تقوم بوظيفة محددة •

.ويحدد عمرها

محددلها عمر وليس يجبر الخلية على االنقسام المستمر، ال تقوم بوظيفة : السرطان•

(.انقسام مستمر)يعاكس السرطان ( االنقسام والتمايز المبرمجان)التشكل الجنيني بالتالي •

ة ، كيميائي: خلل في بنية مورثة أو عدة مورثات ألسباب: آلية نشوء جميع أنواع السرطانات واحدة•

.فيزيائية ، حيوية ، غذائية



االنقسام الخلوي والسرطان
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مورثة لها عالقة 40يوجد عند االنسان •

ة بنشوء السرطان، تعرف بالمورثات الورمي

.Proto-oncogenesالمبدئية 

ات السرطان يبدأ نتيجة خلل في نقل اإلشار•

.تنظم انقسام الخلية وتمايزهاالتي 

لي وبالتاتنبيه الخلية يسبب زيادة الخلل •

دأ في جهاز االستنساخ وبالتالي تبفوضى 

.الخلية باالنقسامات العشوائية



:في االنقسام والسرطانالقسيمات االنتهائية دور 
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لسالت تس)يوجد القسيم االنتهائي في نهاية الصبغي •

(.تكرارية عاليةذو DNAمن الـ 

القسيمات DNAالخلية تفقد أثر كل انقسام جزءاً من •

عد كل أي تصبح الصبغيات أكثر قصراً باالنتهائية، 

.انقسام

رشرة بعد االنقسام تصبح نهاية الصبغي لزجة و مش•

.هذا يعيق حركة الصبغيات على خيوط المغزل

لكن تغلق نهاية الصبغي بعد كل انقسام بواسطة أنزيم •

Telomerase والذي يتم 1998عام المكتشف

يم حيث يشكل هذا االنزالبيني، تركيبه في الطور 

بالدخول قلنسوة تغطي نهاية الصبغي تمهد للصبغيات

جديدإلى انقسام 



:في االنقسام والسرطانالقسيمات االنتهائية دور 
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الخلية المتمايزة تتوقف عن االنقسام ألنها ال •

.تستطيع أن تركب أنزيم التيلوميراز

الخاليا السرطانية ال تتوقف عن االنقسام ألنها•

 ً .تستطيع أن تركب أنزيم التيلوميراز دائما

عطي الخاليا السرطانية لن تعود إلى خاليا عادية بل ت•

لة دائماً خاليا سرطانية أي أن السرطان خاصية قاب

.للتوريث
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بل لوية، الخال تستجيب إلى اإلشارات الطبيعية التي تتحكم بالدورة •

.تنقسم بصورة مستمرة وعشوائية وتغزو نسجاً أخرى

وق الخاليا السرطانية عدداً من الطبقات الخلوية بعضها فتشكل •

التي )الطبيعية عكس (  (in vitroالزجاجاستنباتها في ىعند بعض

(.تتوقف عن االنقسام عند تشكل طبقة واحدة من الخاليا

نمو ، تستمر الخاليا السرطانية باالنقسام حتى في غياب عوامل ال•

:يعود السبب

.إما إلى كون هذه الخاليا تفرز عوامل النمو الخاصة بها•

.أو أن خلالً قد حصل في بنية مستقبالت عوامل النمو الخارجية•

(  Transformation)عندما يحصل تحّول في إحدى خاليا النسج •

.على الخلية السرطانيةللقضاء جهاز المناعة يسعى 

اثر إن استطاعت الخاليا السرطانية تجنب الخاليا المناعية فتتك•

( Tumor)الورم لتشكل 
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:أهم ميزة للخاليا السرطانية•

.تغيّرات تطرأ على سطحها مما يفقدها االلتصاق بخاليا النسيج وهذا يسهل هجرتها إلى نسج أخرى•

(  يةيدعى ذلك تولد أوعية دمو)وقد تفرز الخاليا السرطانية عوامل نمو مما يمكنها من تكوين أوعية دموية جديدة •

.الالزمين لالنقسام O2وهذا يعزز هجرتها وتزودها بالمواد الغذائية وال 

:يمكن القضاء على الخاليا السرطانية•

.الخاليا السرطانية DNAباألشعة التي تخرب •

.أو تفكك مغزل االنقسام في الخاليا السرطانية DNAبالمواد الكيميائية التي تثبط تضاعف ال •

https://www.youtube.com/watch?v=LEpTTolebqo
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الخاليا الطبيعيةالخاليا السرطانية

لتقوم بوظائف محددةخاليا جنينية تتمايز(ارتنقسم باستمر)تتمايز جنينية الخاليا 

أنوية طبيعيةأنوية غير طبيعية

(عضاءللخاليا ، لألنسجة ، لأل)نمو يحافظ على ترتيب محدد وعشوائينمو شاذ 

تخضع لعمليات االستمواتApoptosisاالستمواتال تخضع لعمليات 

ي تشكل عدة طبقات خلوية عند استنباتها ف

In vitroالزجاج 

 Inاج واحدة من الخاليا عند استنباتها في الزجطبقة تشكل 

vitro

ال تهاجر لتشكل النقائل وتولد أوعية دموية جديدةديدةتهاجر لتشكل النقائل وتولد أوعية دموية ج



:أنماط األورام 

6/14/2021

40

:Benign tumorالحميد الورم •

طراً يبقى في موقع محدد، وينحصر بغالف ليفي، ال يشكل خ

األنسجة علىعلى المريض إال عند تضخمه حيث يضغط 

.  واألعضاء مما يعطل بعض الوظائف الحيوية

:Malignant tumorالخبيث الورم •

Metastasisبوساطة النقائل أخرى، ينتشر يغزو نسجاً 

.هااستقر فيالتي ما يعطل وظائف األنسجة واألعضاء غالباً 

:يمكن تمييز ثالثة أنواع من السرطانات•

.الخاليا الظهاريةسرطان Carcinomaالكارسينوما ▪

.الخاليا الظهارية العضليةسرطان Sarcomaالساركوما ▪

.خاليا الدمسرطان Leukemiaاللوكيميا ▪
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س الخاليا الناتجة تحتوي على نفس عدد الصبغيات ، نفس عدد المورثات ، نفجميع : المورثيالثبات •

. الهستونات أي هي متطابقة من حيث المادة الوراثية

لى خاليا إفتتمايز الحقاً البيضة الملقحة الكائن الحي يتم باالنقسام الخيطي الذي يطرأ على نمو : النمو•

(.إلخ...عضلية ، عصبية ، غدية)

.    في وحيدات الخاليا الحيوانيةالتكاثر الالجنسي •

:التجدد والتعويض•

.الجروح تتجدد•

.يعوض عن موت الكثير من الخاليا•

ماليين الخالياالخاليا ويتشكل ماليين دقيقة تموت في كل •

.يبقى عدد الخاليا ثابت تقريباً بفضل االنقسام الخيطي•
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ائف مختلفة من حيث المادة الوراثية تتمايز الحقاً لتؤدي وظخاليا متطابقة ينجم عن االنقسام الخلوي الخيطي •

.في النسج التي تتبع لها

تترك جميع خاليا جسمنا تقبع في إحدى مراحل الدورة الخلوية، وإن معظم خاليانا تكون متمايزة، لكن قدإن •

.جديدالتمايز لتعود إلى االنقسام من 

نقسام فهم آليات االنقسام الخلوي هي الحجر األساسي لفهم آليات التسرطن وإيجاد المعالجات المثبطة الإن •

.الخلية السرطانية


