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 الجمسة العممية التاسعة                     
 انقسام الخمية                                   

   االنقسام غير المباشر                               
 ام: ــــــــــــــــــــأهمية االنقس

 نمو الكائن الحي  -1
 تعويض األنسجة التالفة -2
 يساىم في نقل الجينات من الخمية األصمية إلى الخميتين الجديدتين  -3

التكاثر في الكائنات الحية أن تكون لخالياىا كميا أو بعضيا القدرة عمى االنقسام . و من الضروري لحدوث النمو 
 فخالل االنقسام تنتقل العوامل الوراثية أو الجينات من الخاليا المنقسمة إلى الخاليا الناتجة عن االنقسام . 

 االنقسام في الخمية لو ثالثة أنواع:
 اشر        االنقسام المبAmitosis       
  االنقسام غير المباشرMitosis   
        االنقسام االختزاليMeiosis    

                                                                                                        االنقسام االختزالي: -أواًل 
ل الكرموسومات عن بعضيا دون انفصال السنترومير . في االنقسام االختزالي في االنقسام االختزالي األول تنفص

 عن بعضيا مع انفصال في منطقة السنترومير.الثاني تنفصل الكروماتيدات 
                االنقسام المباشر:                                                                                                 -ثانياً 

يعرف باالنقسام البسيط ويحدث في بعض الكائنات الدنيا وحيدة الخمية كالبكتريا والخمائر , وفيو تنحصر النواة من 
وسطيا إلى ان تنقسم لقسمين كما ينقسم السيتوبالزم وباقي مكونات الخمية إلى جزأين مع حدوث تخصر في جدار 

حتى يفصل الخمية األم إلى خميتين بنواتين منفصمتين . تحتوي كل خمية عمى  الخمية األم عند وسطيا ويزداد التخصر
جزء من السيتوبالسم المنقسم ومحتوياتو إلى جانب نصف النواة األم التي انقسمت سابقا وىذا االنقسام يطمق عميو 

 االنشطار الثنائي .
يعرف ىذا االنقسام باالنقسام العادي أو الميتوزي حيث تنقسم الخمية لخميتين شبييتين االنقسام غير المباشر:  –ثالثًا 

 بالخمية األم ىذا االنقسام بعدة أطوار: 
 الطور البيني  -1
 الطور التمييدي -2
 الطور االستوائي  -3
 الطور االنفصالي ) اليجرة ( -4
 الطور النيائي  -5
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                                                                           Interphase    :الطور البيني -1
, تمأل النواة مادة الكروماتين التي تعتبر سم محاطة بالششاء النووي وبيا نوية أو أكثرالتظير النواة التي تتوسط السيتوب

الصورة التي توجد عمييا الكروموزومات في ىذا الطور وىي عبارة عن خيوط رفيعة ويعرف كل خيط بالكرومونيما 
ويأخذ الطور البيني وقتًا أطول بكثر من بقية األطوار ألن الخمية تمر بنشاط بيوكيميائي ممحوظ ويمكن تقسيم الطور 

 الث فترا بالنسبة لمنشاط البيوكيميائي الذي تقوم بو الخمية: البيني لث
                                                                                                            الفترة الفاصمة األولى:  -أ

 . اج إلييا الخمية( التي تحتRNAيتم خالليا تكوين معظم أنواع البروتين وجميع أنواع )
                                                                                                             فترة التكوين : -ب

( لمخمية لعممية انقسام الكروموزومات في األطوار التالية , كما يتم خالل ىذه الفترة تكوين    DNAفييا يتم مضاعفة )
 البروتينات الداخمة في تكوين الكروموزومات في الخاليا حقيقية النواة .

                                                                                         الفترة الفاصمة الثانية:          -ج
يتم خالل ىذه الفترة التمييد لعممية انقسام الخمية في األطوار التالية وذلك بترتيب الخمية لجزيئاتيا الداخمة في تكون 

 .أجزائيا 
  :  Prophaseالطور التمهيدي  -2

إلى كروماتيدين يتصالن  تظير الكروموزومات تدريجيًا إلى أن تأخذ شكميا النيائي ويظير كل كروموزوم منشقاً 
 بالسنترومير في منطقة معينة تأخذ الكروموزومات في القصر وتزداد سمكًا وتتالشى الششاء النووي يتم تكون المشزل 

 : Metaphaseالطور االستوائي  -3
عند  وموزماتتصطف سنتروميرات الكروموزومات في المستوى االستوائي لمخمية كما تظير خيوط المشزل متصمة بالكر 

 منطقة السنتروميرات وتمتد ىذه الخيوط بين قطبي الخمية .
 : Anaphaseالطور االنفصالي  -4

كل كروموزوم في اتجاىين متعاكسين نحو القطب المقابل منيما . ات دينقسم كل سنترومير إلى قسمين وتتحرك كروماتي
كروماتيدة اآلن كروموزومًا قائمًا بذاتو وىكذا يصبح تستمر حركة الكروماتيدات حتى تصل إلى قطبي الخمية تعتبر كل 

 عدد الكروموزومات عند كل قطب مساو لعدد الكروموزومات األصمي .
 :  Telophaseالطور النهائي -5
 تأخذ الكروموزومات في االختفاء لتتحول إلى كروماتين -أ

 يأخذ الششاء النووي في الظيور وتظير النوية  -ب
سم وذلك بتكوين الصفيحة الخموية في مركز المستوى االستوائي لمخمية . ثم يستمر تكوينيا في جميع ينقسم السيتوبال -ج

االتجاىات نحو سطح الخمية حتى تصل الصفيحة إلى جدار الخمية ويتم بذلك انقسام الخمية لخميتين متساويتين وتسمى 
 ىذه العممية باالنقسام السيتوبالزمي .

 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نهاية الجمسات                                                                                 
 


