
 
                                      Cytokinesisانقسام السايتوبالزم 

وبعد انقسام النواة يحدث انقسام السايتوبالزم، ويختلف ميعاد انقسام السايتوبالزم بالنسبة لميعاد انقسام النواة 
وفي الكائنات المختلفة توجد اختالفات كبيرة، ففي الخاليا النباتية يختلف عنه في الخاليا الحيوانية، حيث يالحظ 

في وسط الخلية المنقسمة  cell plateيبدأ بتكوين الصفيحة الخلوية في الخاليا النباتية ان انقسام السايتوبالزم 
 ثم تتوسع الى ان تصل الجدران الجانبية للخلية االم وبذلك يكون السايتوبالزم قد انقسم الى قسمين.
ذا اما في الخاليا الحيوانية فأن انقسام السايتوبالزم يبدأ بتخصر الغشاء البالزمي في منطقة االستواء ويأخذ ه

التخصر بالتعمق حتى تنفصل الخليتان الجديدتان عن بعضهما ثم تبدأ كل منهما بالنمو... وبهذا فأن انقسام 
الخلية خيطيًا ينتهي بتكوين خليتين جديدتين تحتوي كل منهما على عدد مساٍو ومشابه لكروموسومات الخلية االم 

                              و الى ان تصبح قريبة من حجم الخلية االموبعدها تبدأ الخاليا الشقيقة الناتجة من االنقسام بالنم
 
                                   Interphaseالدور البيني  -هـ

يقع هذا الدور بين االنقسامات والذي يعرف بدور الراحة وفيه تكون النواة غير واضحة التركيب البنائي وتظهر 
ة الكروماتينية، وتنمو الخلية ويزداد حجمها في هذا الدور، ويفترض انه يحدث خالله النوية واضحة وكذلك الشبك

ازدواج الكروموسومات والتي تكون مفردة في نهاية الدور النهائي ومزدوجة )مكونة من كروماتيدين( في أوائل 
الدور كما  في الخاليا الجسمية يحدث في هذا DNAالدور التمهيدي، وهناك اجماع على ان تضاعف الـ 

 .kinetochoresتتضاعف الهستونات ومراكز حركة الكروموسومات 
 

 
                      Nucleic acidsاالحماض النووية

تعرف االحماض النووية بانها عبارة عن جزيئات كبيرة تحمل المعلومات الوراثية وتكون مسؤولة عن نقل 
 .االحماض النووية على نوعين هماالمعلومات الخاصة ببناء البروتينات وتكون 



 
                                  :النوع االول

                         لذا يطلق عليه الحامض النووي الرايبوزي  Riboseيحتوي هذا النوع على سكر الرايبوز
(RNA) Ribonucleic acid .                          

                                  : النوع الثاني
ويتكون كالهما   Deoxyribonucleic acid (DNA)يحتوي هذا النوع على سكر الرايبوز منقوص االوكسجين

وهذه النيوكليوتيدات ترتبط مع   Nucleotidesبشكل بوليمرات خيطية مكونة من وحدات تعرف النيوكليوتيدات
حيث ترتبط مجموعة الفوسفات   Phosphodiesterة ثنائية االستربعضها البعض عن طريق اواصر فوسفاتي

للسكر المكون للنيوكليوتيد االول مع مجموعة الهيدروكسيل المرتبطة مع ذرة   (C5)5المرتبطة مع ذرة الكربون
 .للسكر المكون للنيوكليوتيد التالي له  (C3)3كربون رقم 

   AcidsComponents of Nucleicمكونات االحماض النووية



 ,Pyrimidine) (تتركب النيوكليوتيدة من ثالث وحدات بنائية هي القواعد النايتروجينية )بيورين وبايرميدين
Purine)  والتي ترتبط بجزيئة سكر خماسي قد يكون رايبوز او رايبوز منقوص االوكسجين باالضافة الى مجموعة

  .فوسفات ترتبط بجزئ السكر عند ذرة الكربون الخامسة
                                Pyrimidinesالقواعد البايريمدينية  -أ

عبارة عن مشتقات من المركب الحلقي غير متجانس والمعروف بأسم البايريميدين ذو الصفة الحلقية وتتضمن 
ويدخل   Thyamineوالثايمين  Cytocineوالسايتوسين  Uracilالقواعد البايريميدينية مركبات اليوراسيل

والسايتوسين في   Thyamineبينما يدخل الثايمين  RNAايتوسين واليوراسيل في تركيب الحامض النوويالس
 . وتتميز قواعد البايريميدين بقدرتها على التحوالت االيزوميرية  DNAتركيب الحامض النووي

                        Purinesالبيورينات -ب
البيورين التي تتكون من التحام البايريمدين سداسية الشكل بحلقة اخرى ان مصدر البيورينات يرجع الى مادة 

  (Guanine)والكوانين  (Adenine)مؤلفة من ذرتي نيتروجين وذره كربون ومن القواعد البيورينية االدنين
باضافة الى ذلك فهناك مشتقات اخرى للبيورين   (DNAو RNA )واللتان تتواجدان في نوعي االحماض النووية

 . وتعتبر اقل انتشارًا منها مثل البيورينات الميثيلية والهيدرانشين والزانفيسن وحامض االوليك
                    Sugarsالسكريات -ج

في صفته الحلقية الفيورانوزية بينما  ribose -Dعلى سكر خماسي  RNAيحتوي الحامض النووي الرايبوزي
             على سكر الرايبوز منقوص االوكسجين  DNAالوكسجينيحتوي الحامض النووي الرايبوزي منقوص ا

 .            
                     Nucleosidesالنيوكليوسيدات -د

النيوكليوسيد هو عبارة عن المركب الناتج عن اتحاد القواعد البيورينية او البايريميدينية مع السكر الخماسي 
مع الرايبوز تتكون مادة االدينوسين بينما   (A)فعندما تتحد قاعدة االدينينرايبوز او رايبوز منقوص االوكسجين 

مع الرايبوز فانه يعطي الكوانوسين وهكذا بالمثل عند اتحاد قواعد البايريميدين مثل   (G)عند اتحاد الكوانين
البيورين او اليايرميدين  اما النيوكليوسيدات المناظرة والتي تنتج من اتحاد قواعد  (U)واليوراسيل  (C)السايتوسين

 . مع سكر الرايبوز منقوص االوكسجين فانها يطلق عليها مثاًل ادينوسين منقوص االوكسجين
                                     Nucleotidesالنيوكليوتيدات  -هـ

ع حامض م  (Nucleosides)النيوكليوتيدات ما هي اال استرات تتكون من خالل اتحاد النيوكليوسيدات
من السكر  3الفوسفوريك وفيها يرتبط الرايبوز منقوص االوكسجين مع مجموعة الفوسفات عند ذرة الكاربون رقم 



وينشأ عن ذلك تكوين النيوكليوتيدة وكل نيوكليوتيدة ترتبط مع نيوكليوتيدة اخرى بواسطة االصرة الفوسفاتية ثنائية 
  .االستر لتكوين شريط الحامض النووي

 
 .واالصرة الفوسفاتية ثنائية االستر واالواصر الهيدروجينية  Neucleotideالنيوكليوتيدي التركيب

                          Types of RNAانواع الحامض النووي الرايبوزي
وتكون على هيئة خيط مفرد   Polynucleotideيتكون من سلسلة مفردة من متعدد النيوكلوتيد  RNAان جزئ

ويدخل في تركيبها القواعد النتروجينية   RNAوهناك عدة انواع من الحامض النووي الرايبوزي وملتف حول نفسه
تختلف عن بعضها   RNAوان هذه االنواع من الـ  . (U)واليوراسيل  (C)والسايتوسين (G)والكوانين  (A)االدنين

 :يؤديها ومن اهم هذه االنواع ما يليفي الترتيب النيوكليوتيدي والوزن الجزيئي وتختلف ايضًا في الوظيفة التي 
 

  Ribsomal RNAالحامض النووي الرايبوزي الرايبوسومي1- 
 من %85-80الكلي في الخلية ويمثل نسبة   RNAويمثل هذا النوع المكون الرئيسي للـ  rRNAيرمز له بالرمز

RNA اجسام كروية تقريبًا في  الكلي يوجد متحدًا مع البروتين القاعدي في الرايبوسوم حيث يكون في صورة
 .من الرايبوسوم %50اغلب الخاليا ويشكل نسبة 

 
                             Transfer RNAالحامض النووي الرايبوزي الناقل2- 

ويقوم بنقل االحماض االمينية المنشطة من السايتوبالزم الى الرايبوسومات حيث تحدث   tRNAويرمز له بالرمز
بنقل حامض اميني من   tRNAوتين ولذلك سمي الناقل ويكون وزنه الجزيئي صغير ويختص كلعملية بناء البر 

الكلية في الخلية   RNAمن كمية %20-10حوالي   tRNAاالحماض التي تدخل في تخليق البروتين ويشكل
 57 الف دالتون أي ان الوزن يحتوي على 30-25وهو خليط من عدة انواع يتراوح الوزن الجزيئي لها من 

 .نيوكليوتيدة
  Messenger RNAالحامض النووي الرايبوزي المرسال3- 

 ويوجد اساسًا في سايتوبالزم الخلية والنواة ويمثل نسبة ضئيلة من الكمية الكلية لـ  mRNAويرمز له بالرمز
RNA  الف الى عدة ماليين ويختلف الترتيب النيوكليوتيدي وعدد  30ويتراوح الوزن الجزيئي له من

باختالف نوع البروتين المراد تخليقه ومن الناحية النظرية فان عدد   mRNAنيوكليوتيدات في جزيءال
ال يقل عن ثالثة امثال عدد االحماض االمينية في سلسلة متعدد البيبتيد   mRNAالنيوكليوتيدات في جزء



يكون وجوده في صورة خيطية حاماًل للشفرة الوراثية لذلك   mRNA)البروتين( المراد تخليقه في الخلية. يعد
بوزن جزيئي   mRNAمستقيمة حيث يرتبط مع عدد من الرايبوسومات التي تمثل مصنع بناء البروتين ويكون

كبير وهو المسؤول عن نقل الشفرات الوراثية من نواة الخلية الى السايتوبالزم حيث تقوم الرايبوسومات بترجمة 
 . االمينيةالشفرة الوراثية الى تسلسل من االحماض 

  DNAفي النواة من النيوكليوتيدات الحرة حيث يكون احد خيطي  RNAويتم تخليق االنواع الثالثة السابقة من
وتتجمع النيوكليوتيدات حسب خاصية االزدواج القاعدي بحيث يقابل االدنيين قاعدة   (Templet)بمثابة قالب

  .RNA Polymeraseفي عملية البناء انزيماليوراسيل ويقابل الكوانين قاعدة السايتوسين ويشترك 

                         Reduction division or meiosisاالنقسام االختزالي 
هو طراز خاص من انقسام الخلية وتعتبر عملية مضادة لالخصاب حيث انها تختزل الكروموسومات وقد اظهرت 

حقائق من التغيرات في المظهر الطبيعي للكروموسومات وترتيبها الدراسات الخلوية الطوار االنقسام االختزالي عدة 
 داخل غالف النواة والتغيرات السيتوكيمياوية التي تحدث بالكروموسومات والمكونات الخلوية االخرى.

أساسا من انقسامين نووين يحدث الواحد منهما بعد االخر في تتابع سريع  Meiosisويتكون االنقسام الميوزي 
نقسام االول انفصال الكروموسومات بعد تزاوج كل كروموسوم مع شقيقه خالل الدور التمهيدي والتي ويشمل اال 

يكون احد الكروموسومين في كل زوج منها ابويًا واالخر اميًا ويؤدي هذا االنفصال الى تكوين نواتين احاديتي 
 .                        Haploidالمجموعة الكروموسومية 

قسام الثاني االنفصال الطولي لكروماتيدي كل كروموسوم في كل من هاتين النواتين االحاديتين مما ويشمل االن
بعد  gametes or meiosporesينتج عنه تكوين اربع انوية احادية المجموعة تكون الكاميتات الجنسية 

                                 الكثير من االنواع انقسام السايتوبالزم والتي قد يكون جزًء منها عاماًل او قد تكون كلها عاملة في
 

 
 ادوار االنقسام االختزالي

 



  
ان االنقسام االختزالي عملية طويلة حيث تستغرق الدورة الكاملة اياما او اسابيع ويكون الدور التمهيدي االول 

والتزاوجي والضام واالنفراجي معقدا ويستغرق فترة طويلة وهو يقسم الى خمس ادوار ثانوية وهي القالدي، 
والتشتتي ثم يتبع الدور التمهيدي االول الدور االستوائي االول ثم الدور االنفصالي االول والدور النهائي االول 
ويتبع هذه االدوار ادوار االنقسام الثاني التي تشمل الدور التمهيدي الثاني والدور االستوائي الثاني والدور 

  لدور النهائي الثاني وبين االنقسام االول والثاني يقع الدور البيني.االنفصالي الثاني وا
 
 الدور التمهيدي االول -1

    
                                   Leptoteneالطور القالدي  -أ

)فترة تصنيع الحامض  Sيؤشر حلول الدور القالدي نهاية الدور البيني قبل االنقسام االختزالي. وخالل فترة 
وهو تكرار يبدو للجميع بانه يماثل التكرار الذي يسبق االنقسام  -( يكتمل تكرار الكروموسوماتDNAالنووي 

المايتوزي. وفي الحقيقة يمكن من الناحية التجريبية تحوير بعض انواع من الخاليا التي تجري فيها عملية 
. في ان تتجه الى الخيطي )المايتوزي( بدال من االختزالي. ولكن بمجرد (Sاالنقسام االختزالي اعتياديا بعد مرحلة )

 .                        دخول الخلية الدور القالدي فأنها تلزم نفسها في االنقسام االختزالي
ويؤذن بحلول هذه المرحلة وجود كروموسومات  Slender threadالخيط االسطواني  Leptonemaتعني كلمة 
وفي الحقيقة يمثل كل خيط زوجا  meiotic coilingكل في الطور االبتدائي من التالفيف االختزالي خيطية الش

المتماثلة )كما في االنقسام المايتوزي( ويرتبطان معا بواسطة  Sister chromatidsمن الكروماتيدات االختية 
 Chromomericموميرات المرحلية قطعة مركزية مشتركة. كذلك ممكن ان تظهر على هذه الخيوط القالدية الكرو 



periodicity . 
عن وجود حزم من مادة تدعى بالمكون  Electron microscopeوقد كشف استخدام المجهر االلكتروني 

 او العنصر الجانبي Lateral componentالجانبي 
Lateral element الدي. يبلغ عرض بين او على طول كل زوج من ازواج الكروماتيدات االختية خالل الدور الق

والبروتين  DNAانكستروم(* ويظهر بانه معقد متكون من مادة A 500هذا المكون الجانبي ( ?
Ribonucleoprotein  ومترافقة مع الحامض النوويRNA  ويظهر ان تصنيع المكون الجانبي يكون نتيجة

من الكروماتيدين االختيين  NADنشاط الكروماتيدات االختية في زوج الكروماتيدات، ويعتقد وجود حامض نووي 
 .                                في معقد المكون الجانبي

ان تكاثف الكروموسوم وتكوين العنصر الجانبي فان الدور القالدي يؤذن بانتهاء المرافقة بين اطراف 
Telomeres من الغالف الى  الكروموسومات ومقاطع معينة من الغالف النووي. ومرارًا مايفتقر هذا المقطع

 Attachmentويمكن ان تظهر بشكل منطقة مثخنة تدعى بمواقع االلتصاق  Nuclear poresالثقوب النووية 
site  ويعتقد ان هذا المقطع المتميز من الغشاء النووي يعمل كموقع للتمركز حيث يبدأ عنده ترافق او تالصق

 .                                    الكروموسومات المتشابهة مع بعضها البعض
                                    Zygoteneالطور التزاوجي  -ب

بانه الدور الذي يكتمل فيه ترافق المجاميع المتشابهة من الكروماتيدات  Zygonemaيعرف الدور التزاوجي 
وتعني معا وكلمة  Syn)وهي كلمة من اإلغريقية  Synapsisاالختية جنبا الى جنب وهذا الترافق يدعى باالقتران 

Apsis  وتعني ربط( ويظهر ان االقتران يبدا من نقطة اتصال طرف الكروموسومTelomere  بالغشاء النووي
 Physical attachmentوالتي وضحت سابقا، وعلى نطاق واسع يفترض انها تبدأ من موضع اتصال طبيعي 

بية المتشابهة. ولم تؤيد هذه االتصاالت عند الفحص بالمجهر االلكتروني وبدال ولفترة قصيرة بين العناصر الجان
( عن بعضها البعض ومن nmنانومتر* ) 300-200من ذلك لوحظ تحرك العناصر الجانبية المقترنة الى مسافة 

من  يتالف هذا المعقد من اثنين Synaptinemal Complexثم تشترك في تكوين معقد يدعى بمعقد االقتران 
( في العرض تقريبا في حالة nmنانومتر ) 100تبلغ  Central regionالعناصر الجانبية مع منطقة مركزية 

 Central( من المكون المركزي nmنانومتر ) 20االكتمال والتي تكون مقطعة بحزم ضيقة بعرض 
componentتران الكروموسومات . ليس من الواضح تكوين المنطقة المركزية هل يكون نتيجة جهد مشترك الق

ومن ثم ادخلت بين اثنين من المكونات الجانبية  prefabricatedالمتشابهة ام انها مادة مركزية مصنعة مسبقا 
والموضوعة على مسافات متساوية، وان كال االفتراضين ورد في المصادر، ومن المتفق عليه بصورة عامة هو 

                       احتواء المكونات المركزية
central component  شأنها شأن المكونات الجانبية على حامضDNA  وبروتين. واذا وجد حامضDNA 

 .                            فانه يوجد بكميات صغيرة جدا



 
 معقد االقتران

 
(chr1 ،chr2  يمثل زوج الكروماتيدات وLE  العناصر الجانبية وCC  المكون المركزي وCE العنصر المركزي 

حادثة وراثية هامة جدا بسبب توسط هذه المعقدات عملية  Synaptinemal complexان تكوين معقد االقتران 
التبادل الوراثي خالل االنقسام االختزالي حيث يتم تبادل المعلومات الوراثية والتي تعرف بالعبور الوراثي 

crossing over  او االتحادات الجديدةionRecombinat  بين الكروموسومات المتشابهة. ويجب ان تكون
لتتوافق مع  Homologousالكروموسومات التي تشارك في تكوين االتحادات الجديدة متماثلة بدرجة كافية 

 DNAبعضها بانطباق جين على جين. ومن ثم تتبادل الكروموسومات المتماثلة قطعا من احماضها النووية 
ساب للمعلومات في أي من الكروموسومات. وللدقة ان رمزنا للكروموسومات بطريقة اليحصل فقدان او اكت

فانه يمكن ان يؤدي احد االتحادات الجديدة الى الحصول على كروموسومات بشكل  abcdو  ABCDالمقترنة بـ 
ABcd  اوabCD  ومن اتحاد اخر نحصل على كروموسوماتAbcd  وaBCD  وهكذا. ويجب ان يشمل تكوين

ران على عملية التعارف الذاتي بين ازواج الكروماتيدات االختية واقترانها الدقيق بنقطة بحيث اليحصل معقد االقت
                                  عن العبور الوراثي بين الكروموسومات انتقال معلومات وراثية كثيرة جدا وقليلة جدا والمطلوبة للنوع

. 
والعبور الوراثي بين الكروموسومات التي اليوجد بينها معقد االقتران  واليمكن التعارف الدقيق واالقتران

Synaptinemal complex  اذن لماذا توجد مثل هذه التراكيب المعقدة في جميع الخاليا التي يجري فيها اقتران
ا لم تبرهن وعبور وراثي? وما هو الدور )او االدوار( التي تقوم به? وان من احدى التوضيحات المعقولة ولو انه

يقع عليه مفتاح متوالية تعارف الحامض  Scaffoldلحد االن، وهو عمل المكونات الجانبية كمنصات او هياكل 
خالل الدور القالدي.وخالل الدور التزاوجي فان هذه المتواليات  Recognition sequences DNAالنووي 

ك الناتج عن كيفية اقتران الكروماتيدات المتشابهة تشارك في عملية التعريف واالصطفاف وبذلك تزيل مشكلة االربا
متر. وبمجرد حصول التعارف فيمكن اضافة  0.5حوالي  DNAعلى امتداد طولها الذي يبلغ طول محتواة من 

                                العناصر المركزية بين الكروموسومات المتشابهة مما يجعل حالة من االستقرار لالقتران
. 

ويمكن بوساطة المجهر االلكتروني فقط مالحظة معقدات االقتران والتعرف على نواة الدور التزاوجي وبطريقتين 
بالغشاء النووي وبذلك ستعطي شكل باقة  Telomersففي العديد من الكائنات تتصل النهايات الكروموسومومية 

ي الدور التزاوجي مقارنة مع شكلها في للكروموسومات. وتبدو الكروموسومات بشكل اسمك ف Bouquetالزهور 
الدور القالدي وان زيادة السمك هذه ناتجة من استمرار الكروموسوم في عملية التكاثف فبالرغم من ذلك فانه ناتج 
من التحام الكروماتيدات االختية مع بعضها البعض الى درجة يستحيل فيها التمييز بينهما، ولهذا السبب تبدو 



مات المتشابهة والمقترنة من اربع كروماتيدات في الحقيقة وكانها مؤلفة من كروموسومين مجموعة الكروموسو 
                                Bivalentفقط ولهذا يقال لمجموعة المتشابهات المقترنة بانها الوحدة الثنائية الكروموسومية 

. 
                        Pachyteneالطور الضام  -ج

وتعني استمرار قصر وتثخن الوحدة الثنائية  Strand Thick)الحبل السميك(  Pachynemaمة الضام معنى كل
والذي يحصل خالل هذه المرحلة من االنقسام االختزالي. ان تكوين معقد االقتران واقتران  Bivalentالكروموسوم 

ي الحقيقي والذي ينتج عنه العبور الكروموسومات المتشابهة يتم في بداية الدور الضام، وان التبادل الطبيع
يحدث خالل هذه المرحلة. ويصاحب اتمام عملية االقتران  Chromosomal crossing overالكروموسومي 

 تشتت االلياف الكروموسومية في باقة الزهور للدور التزاوجي
Zygoten bouquet                           . 

                                   Diplonemaالدور االنفراجي  -د
ان التنافر بين الكروماتيدات االربعة في الوحدة الثنائية الكروموسوم ُيعد من عالمات نهاية الطور الضام وبداية 
هذا الطور حيث يصبح واضحا )االنفراج( بين ازواج الكروماتيدات االختية وكذلك يظهر انفراج بين الكروموسومات 

عة وعند الفحص بواسطة المجهر يالحظ اندثار اغلب مادة معقدة االقتران خالل الطور المتشابهة في كل مجمو 
 .                                      االنفراجي. ويفترض ان التنافر يكون نتيجة هذا االندثار

ول هو استمرار وهناك اثنين من العوامل المحددة والتي تمنع الكروموسومات المتنافرة من االنفصال الكامل اال 
الكروماتيدات االختية باالتصال مع بعضها البعض عند منطقة القطعة المركزية والعامل الثاني هو اتصال 
الكروماتيدات غير االختية في الوحدة الثنائية الكروموسوم مع بعضها البعض في منطقة او عدة مناطق وعلى 

( تعني كلمة الكيازما Chiasma)المفرد  Chiasmateامتداد طولها بمناطق مالمسة ظاهرية تدعى بالكيازمات 
)تقاطع( او تصالب اما تحت المجهر االلكتروني فتظهر الكيازما وهي تحتوي على اطوال قصيرة من معقد االقتران 
                                   الذي لم يندثر بعد وتستمر في امساك الكروماتيدات غير االختية معا في مناطق متقابلة وعلى امتداد اطرافها

 الكيازما في الدور التشتتي
   

ويمكن ان تشارك في تكوين الكيازما اثنين او ثالثة او جميع الكروماتيدات االربع في الوحدة الثنائية الكروموسوم 
Bivalent وقد تكون في الكروماتيدة اكثر من كيازما واحدة. فمثال لو رمزنا للكروماتيدات االربع .B, A, B1, 

1A  فان كروماتيدةA يمكن ان تكون كيازما مع كروماتيدة `B في احد المواقع او بالتناوب مع كروماتيدةB1 ،
تحدث الكيازما دائمًا. ففي االنقسام االختزالي االعتيادي هناك كيازما واحدةعلى االقل في كل وحدة ثنائية 

النموذجية في االنسان والتي تحتوي على  Oocyteة كيازما في خلية البيضة االمي 52الكروموسوم. وقد يالحظ 
 وحدة ثنائية الكروموسوم واغلب التأكيد فان للكيازما عالقة بالعبور الوراثي. 23



وفي اغلب الكائنات يكون تتابع بقية ادوار االنقسام االختزالي بسرعة بعد الدور االنفراجي. ولكن في خلية البيضة 
ستغرق الدور االنفراجي فترة طويلة جدا. فمثال يمتلك جنين االنثى في االنسان حوالي االمية للعديد من الحيوانات ي

خلية بيضة امية في كل مبيض وتدخل هذه المراحل االولى من االنقسام خالل الفترة من الشهر  3.400.000
مرحلة الدور  الرابع الى الشهر السابع من حياة الجنين وبعدها تبقى خلية البيضة االمية ضمن المبيض في

سنة وعند البلوغ  50( والذي قد يستغرق فترة Dictyoteneاالنفراجي )يطلق عليها في بعض االحيان اسم 
 LH (Lenteinizing( وهرمون Follicle) Stimulating hormone -FSHبوجود هرمون منبه 

hormoneاالختزالي في قنوات  ( تخرج خلية بيضة امية واحدة في كل دورة شهرية وتذهب الكمال االنقسام
 .                      في حالة حدوث االخصاب Fallopian tubesفالوب 

                                 Diakinesisالطور التشتتي -و
تستمر الكروموسومات في التحلزن )االلتفاف( وتكون اقصى  -I-Prophaseخالل فترة الدور التمهيدي االول 
. وتظهر الكيازما تحت المجهر االلكتروني خالية من مادة معقد Diakinesisكثافة لها في الطور التشتتي 

االقتران وتحتوي بدال منها على خيوط كروماتينية ممتدة وغير معوقة ثم تدخل الكيازما خالل هذا الطور عملية 
، حيث يظهر انها تتحرك من خالل الكروماتيدات حتى تصل الى نهايات Terminalizationاالنزالق تعرف ب

. ترتبط الوحدات الثنائية الكروموسوم وبصورة مخصوصة بواحدة او اثنين Bivalentالوحدة الثنائية الكروموسوم 
. ان  Metaphaselائي االول من الكيازما الطرفية )او جزئيا طرفية( وهي في طريقها لتدخل الدور االستو 

 .                          ميكانيكية االنزالق وفعاليته غي معروفة بشكل واضح
                                             Metaphase-1الدور االستوائي االول  -2

ي الدور االستوائي المايتوزي كما هو الحال ف Spindleيتميز هذا الدور من االنقسام االختزالي بتكوين المغزل 
حيث ان كل وحدة ثنائية الكروموسوم تشمل على اثنين من القطع المركزية المتميزة وكل منها يمسك باثنين من 

 Metaphase plateالكروماتيدات معا. وتترتب القطع المركزية باتجاه المستوى الذي يناظر الصفيحة االستوائية 
يشمل اكثر من وحدة واحدة من الوحدة الثنائية الكروموسوم فيرى مظهر واضح للدور اما االنقسام االختزالي الذي 

االستوائي وذلك من معرفتنا المتالك كل وحدة ثنائية الكروموسوم على سنترومير من أالم وسنترومير من االب، 
ستواء وسنترومير االب ففي احد الوحدات الثنائية الكروموسوم فمن الممكن ان يقع سنترومير أالم فوق صحيفة اال

تحتها. ويمكن في وحدة ثنائية الكروموسوم ثانية ان نشاهد ان سنترومير أالم يقع فوق االستواء ايضا 
وسنترومير االب في االسفل هذا من ناحية ومن ناحية اخرى هناك احتمال مساو في حصول العكس أي سنترومير 

لالم واالب  Homologousرتيب السنتروميرات المتشابهة االب فوق وسنترومير أالم تحت وبعبارة اخرى فان ت
بالنسبة لموقعها من صفيحة االستواء مستقل بصورة كلية عن ترتيب المجموعات االخرى، ولذلك ممكن الحصول 
على جميع التوافقات الممكنة االخرى وبتكرار متساو عند دراسة عدد كبير من الخاليا في الدور االستوائي االول. 

 .                              ه الحقيقة نتائج وراثية مهمة جداان لهذ



  I-I and Telophase -Anaphaseالدور االنفصالي االول والدور النهائي االول  -3
معا بواسطة كيازما طرفية حتى الدور االنفصالي االول  Bivalentيستمر امساك الوحدة الثنائية الكروموسوم 

Anaphase 1  هذه االرتباطات وتتحرك سنترومرات الوحدة الثنائية الكروموسوم الى قطبي الخلية. حيث تقطع
ولغرض المقارنة مع الدور االنفصالي المايتوزي. فان االنفصال االختزالي يشمل فقط على انفصال السنتروميرات 

 .                                     المستقلة. واليحدث انقسام للسنتروميرات في الدور االنفصالي االول
وخالل هذين الدورين يتحلل الغشاء النووي. ويمكن ان يعاد تكوين النشاء النووي حول المجموعات المنفصلة من 
الكروموسومات المتشابهة )ويعتمد ذلك على نوع الكائن( خالل الدور النهائي االول. او تدخل الكروموسومات 

 . وبالمثل فقد تنقسم الخلية اوال تنقسم الى خليتين بنويتين بواسطة اخدود.مباشرة الى االنقسام االختزالي الثاني
 Asymmetric meioticوتمر الخاليا الجرثومية الغلب اناث الحيوانات في انقسامات اختزالية غير متناظرة 

division ل الدور ، وتعني وجود صفيحة الدور االستوائي قرب احد اطراف الخلية وليس عند خط استوائها وخال
االنفصالي االول، تتحرك احدى مجاميع الكروموسوم الى الطرف الضيق من السايتوبالزم، بينما تبقى المجموعة 

والتي تعرف في هذه المرحلة بخلية البيضة  enormons egg cellاالخرى على شكل خلية بيضة كبيرة الحجم 
وعند الدور الثنائي االول تنفصل المجموعة الكروموسومية الموجودة في الزاوية الصغيرة عن  Oocyteاالمية 

                                         First polar bodyالخلية بواسطة اخدود والناتج يكون خلية صغيرة تدعى بالجسم القطبي االول 
                                      Interphaseالدور البيني  -4

قد يكون الدور البيني الذي يفصل بين االنقسامين االختزاليين قصيرا. وفيه اليتضاعف الحامض النووي الرايبوزي 
( وهذا مايميزه عن الدور البيني في االنقسام المايتوزي او الدور البيني الذي يسبق DNAمنقوص الوكسجين )

 .                         االنقسام االختزالي االول
 االدوار )التمهيدي الثاني، االستوائي الثاني، االنفصالي الثاني النهائي الثاني(. -5

اليكون للخاليا التي تجتاز الدور التمهيدي االول وتدخل االنقسام االختزالي الثاني دور تمهيدي ثان حقيقي 
Trueprophase 11 ة المورفولوجية عن االنقسام المايتوزيفاالنقسام االختزالي الثاني اليتميز من الناحي   



 
                              . 

تتحرك السنتروميرات التي تربط ازواج الكروماتيدات الى صفيحة االستواء ثم تنقسم الى اثنين )وهو انقسام يجري 
الول مرة خالل عملية االنقسام االختزالي(. بعدها تتحرك الى االقطاب المضادة عند الدور االنفصالي. وبعد اكمال 

وهي  tetradتسمى بالرباعية  haplaidخاليا احادية نحصل على اربع  Telophase IIالدور النهائي الثاني 
 .                         مشتقة من الخلية الثنائية االصلية وتعود كل خلية احادية الى حالة الدور البيني

يكون كل من الدور االنفصالي الثاني والدور النهائي الثاني غير متناظرة مرة  Oocyteوفي خلية البيضة االمية 
وقد ينقسم الجسم القطبي االول ايضا انقساما  Second polar bodyويتكون بذلك الجسم القطبي الثاني اخرى 

وبديل عن هذا  Ovumاختزاليا ثانيا بحيث نحصل على اربعة نواتج احادية وهي ثالثة اجسام قطبية وبيضة 
الثة نواتج اختزالية احدها ثنائي االنقسام يمكن ان الينقسم الجسم القطبي االول في هذه الحالة سيكون هناك ث

Diploid  واثنين من االحادياتHaploid  وفي كلتا الحالتين تكون البيضة االحادية الكاميت الحي الوحيد مقارنة
في ذكر الحيوان والذي تكون فيه النواتج االختزالية االربعة  Spermatogenesisمع عملية تكوين الحيامن 

 حية.



 


