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الدارة الخموية

Cell Cycle

بأنيا :مجموعة األحداث المنظمة التي يتحقق من خالليا زيادة عدد الخاليا ونمو
ويمكن تعريفيا ّ
الحي وتطوره.
المتعضية أو الكائن
ّ
 مراحل الدورة الخموية
يسمى الطور ما بين انقسامين متتالين بالطَّور الب ِ
ين ّي ( )interphaseوالذي يبدأ بالطور  ،)GAP 1( G1إذ
ُ َ
تكون الصبغيات في أعمى حد من االرتخاء والتطاول وتأخذ شكالً حمزونياً متعرجاً .تكون الخمية في أثناء
الطور البيني نشيطة استقالبياً ،إذ تبدأ بتركيب جميع ما يمزميا من أنزيمات وبروتينات ومركبات ميمة
مثال ،متوقفة
ً
استعداداً لمدخول في مرحمة االنقسام .تكون الخاليا المتوقفة عن االنقسام كالخاليا العصبية
عند ىذا الطور وتدخل فيما ُيعرف بالطور ، G0ويمكن أن تبقى الخاليا في ىذا الطور لفترة غير محددة من
الوقت ،وذلك عندما ال تكون ىناك حاجة لخاليا جديدة .إالّ ّأنو في ظل ظروف محددة من الممكن إعادة
إدخاليا في الطور  G1و عندىا تبدأ باالنقسام مرة أخرى .يمي الطور  G1طور التركيب )(synthesis phase

 Sإذ يتم فيو تضاعف الـ DNAوبالتالي يصبح كروماتين كل صبغي من الصبغيات متضاعفاً ،األمر الذي
يؤدي إلى تشكيل كروماتيدين اثنين .ينتيي الطور البيني بالطور  )GAP 2.( G2القصير حيث تبدأ
الصبغيات بالتكثف استعداداً لدخول مرحمة االنقسام أو ما يدعى بالطور M
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رسم تخطيطي يبين المراحل المختمفة لمدارة الخموية
جدير بالذكر أن الزمن الذي تستغرقو الخمية الستكمال دارتيا الخموية يختمف باختالف الخمية نفسيا.
فالخاليا الجنينية تكمل دارتيا الخموية في أقل من  02دقيقة .وتُ َع ُّد الدارة الخموية في الخاليا الجنينية لذبابة
الفاكية األقصر زمناً إذ تبمغ  8دقائق فقط! أما الخاليا الناضجة أو المكتممة فيي تتطمب وقتاً أطول لتنمو.
أن بعض الخاليا كخاليا معينة في
تستغرق الدارة الخموية لدى خاليا الثدييات عادة قرابة  02ساعة غير ّ
الكبد تدوم دارتيا الخموية أكثر من سنة تقريباً!

تضاعف جزيء الـ DNA
يتميز الـ  DNAبقابمية التضاعف الذاتي ،والذي يؤمن انتقال المعمومات الوراثية من جيل آلخر ،وبالتالي
يجب أن تكون عممية التضاعف كاممة ودقيقة لممحافظة عمى الثبات الوراثي داخل الخمية وداخل العضوية
بأن تتالي األسس في إحدى
وحتى داخل النوع الواحد .كما يمتاز جزيء الـ  DNAمضاعف السمسمة ّ
سمسمتي الجزيء يتمم تتالي األسس في السمسمة األخرى المقابمة ليا؛ إذ ترتبط األسس اآلزوتية المتقابمة
وفق مبدأ التتامية ،وبالتالي يتحكم تتالي أسس إحدى السمسمتين في تتالي السمسمة األخرى ،فاألدنين ()A
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فإنو لدى االنتياء من
ال يرتبط إال مع التايمين ( )Tو السيتوزين ( )Cال يرتبط إال مع الغوانين ( .)Gلذلك ّ
عممية التضاعف تتشكل سمسمة مضاعفة جديدة مماثمة لألصل و عندما تنقسم الخمية تصان المعمومات
الوراثية ويحافظ عمييا وتنقل من دون تغيير إلى الخاليا البنات المتشكمة.
يتضاعف جزيء الـ  DNAبطريقة التضاعف نصف المحافظ؛ أي تقوم كمتا سمسمتي جزيء DNA

بالعمل كمرصاف (قالب) لبناء سمسمة مقابمة ليا .وبذلك يكون نصف جزيء الـ  DNAمكوناً من الجزيء
األبوي الموروث والنصف اآلخر مركباً حديثاً .وىذا يعني أن سمسمة واحدة تبقى محافظة في كل حمزون
مضاعف جديد إذ يتم تشكل جزيئتين جديدتين من الـ  DNAتحوي كل واحدة منيما عمى سمسمة مرصافية
آتية من الجزيء األب وسمسمة متممة ليا وفقاً لمبدأ التتامية .وبذلك يتحقق نقل المعمومات الوراثية المخزنة
في جزيء الـ  DNAاألصمي إلى الجزيئتين الوليدتين بحيث تممك كل خمية وليدة نفس المعمومات الوراثية
لمخمية األم .يجب أن تكون عممية التضاعف كاممة ودقيقة لممحافظة عمى الثبات الوراثي داخل الخمية
وداخل العضوية وحتى داخل النوع الواحد
ىناك العديد من األنزيمات التي تساىم في عممية التضاعف ويعد أنزيم الـ  DNAبوليميراز أىميا حيث يقوم
الحرة من السمسمة الجديدة المتشكمة ويقوم أيضاً بما يدعى بتدقيق
بإضافة نكميوتيدات جديدة إلى النياية 'ّ 3
ومراجعة القراءة  proofreadingوتصحيحيا حيث يقوم بتدقيق النكميوتيدات المضافة حديثاً وفحصيا لمتأكد
من كونيا متتامة مع األساس المرصاف  templateفإذا كانت غير متطابقة يقوم باستبداليا وىكذا يتبين
دور األنزيم في تحقيق الضمان األكيد والدقة المتناىية والتصحيح المستمر في تركيب سمسمة الـ DNA

مكممة لمسمسمة المرصاف وفقاً لممعمومات المحمولة عمى السمسمة المرصافية
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التضاعف نصف المحافظ لجزيء الـ DNA
أهمية عممية تضاعف الـ DNA

يعد الـ  DNAمخزناً لممعمومات الوراثية الضرورية لبناء عضوية من نوع أبوييا ،فيو يحوي المخطط
( )blueprintلبناء العضوية ومن خالل عممية التضاعف يتم نسخ وانتقال كامل الجينوم إلى كل خمية
جديدة ناتجة فالتضاعف ىواآللية الوراثية التي من خالليا تنتقل المعمومات الوراثية من اآلباء إلى األبناء
حيث تتيح تدفق ونقل المعمومات الوراثية من جيل آلخر .يتميز جزيء الـ  DNAبقابمية التضاعف الذاتي
وبقابمية نسخ الـ  RNAعنو حيث يؤمن بذلك السيطرة الوراثية عمى تركيب البروتين وبالتالي كافة األفعال
الحيوية داخل الخمية ولممتعضية ككل.
يتضاعف  DNAالفيروسات داخل جسم الخمية المضيفة
ويتضاعف الـ  DNAفي طميعيات النوى داخل المنطقة النووية (النكميوئيد)
وداخل النواة في الكائنات حقيقيات النوى
االنقسام المتساوي أو الخيطيmitosis ،
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تبدأ الكائنات متعددة الخاليا ومضاعفة الصيغة الصبغية حياتيا ابتداء من خمية واحدة ىي البيضة
إن انقسام البيضة الممقحة والخاليا الناتجة عنيا انقسامات متساوية ُي َع ُّد أساس التنامي
الممقحة  .zygoteو ّ
و نمو الكائن الحي .وفي الكائن البالغ ُي َع ُّد االنقسام الخموي ضرورياً لعممية التئام الجروح وتعويض الخاليا
والنسج التالفة وكذلك في الخاليا الشبكية  reticulocytesلتكوين كريات الدم الحمراء الناضجة.
بأنو :انقسام يحصل لمخاليا الجسمية ويؤدي إلى إنتاج خميتين بنتين
ويمكن تعريف االنقسام المتساوي ّ
ٍ
متساو بين الخاليا الناتجة
متماثمتين ومماثمتين لمخمية األم ،حيث يتحقق من خاللو توزيع الصبغيات بشكل
صبيغيين اثنين وتوزع ىذه الصبغيات عمى الخاليا الناتجة.
بفضل انقسام كل صبغي إلى ُ
فإن االنقسام الخموي يتكون من عمميتين متميزتين تحدثان بشكل متواصل ىما :
وكما ذكرنا سابقاً ّ

االنقسام النووي و االنقسام السيتوبالسمي .cytokinesis
 االنقسام النووي  :وفيو يمكن تمييز  5أطوار واضحة ىي:
َّ
ور األ ََّول  :Prophaseوفيو يبدأ الكروماتين بالتكثف إذ يصبح باإلمكان مالحظتو عمى شكل
 -1الط ُ
صبغيات قابمة لممشاىدة العينية بالمجير الضوئي ،كما تختفي النوية  ، nucleolusويتحرك المريكزان باتجاه
قطبي الخمية و يبدأ مغزل االنقسام بالتشكل.
ميعةُ الطَّ ِ
ور التَّالِي  :Prometaphaseيبدأ الغشاء النووي باالنحالل ،وتتشكل حول الجزء المركزي من
 -0طَ َ
الح َرِك ّي أو التخصر األولي ( ،)kinetochoreوالذي من خاللو يسمح بارتباط
بالحي ُِّز َ
كل صبغي بنية تدعى َ
كل صبغي إلى أنيبيبات مغزل االنقسام.
َّ
ور التَّالِي  :Metaphaseوفيو تصطف الصبغيات عمى طول ما يدعى بالصفيحة
 -3الط ُ
االستوائية( )metaphase plateوتكون الصبغيات في ىذا الطور أكثر تكثفاً ووضوحاً ويمكن مشاىدتيا بشكل
إن ترتيب الصبغيات بيذه الطريقة يسمح بحصول الخاليا الناتجة
مرئي وواضح باستخدام المجير الضوئيّ .
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في المرحمة التالية عمى العدد نفسو من الصبغيات ،حيث يكون كل صبغي من الصبغيات مؤلف من
كروماتيدين أخوين منفصمين بشكل طولي و متصمين بالجزء المركزي.
ُّعود  : Anaphaseوفيو ينفصل الجزء المركزي لكل صبغي من الصبغيات بشكل طولي،
ور الص ُ
 -2طَ ُ
مؤدياً إلى انفصال الكروماتيدين األخوين عن بعضيما بعضاً و تحركيما باالتجاه المعاكس نحو قطبي
الح َرِك ّي( )kinetochoreالذي يساعد عمى ىجرة الصبغيات و حركتيا
الحي ُِّز َ
الخمية .وتتم ىذه الحركة بفضل َ
عمى طول أنيبيبات المغزل.
َّ
االنتِيائِ ّي  :Telophaseتكون الكروماتيدات (الصبغيات) قد انفصمت بشكل كامل في ىذا الطور
ور ْ
 -5الط ُ
وتمركزت حول قطبي الخمية ،عندىا يبدأ الغشاء النووي بالتشكل حول كل مجموعة من تمك الصبغيات.
وتكون الصبغيات في ىذا الطور غير مرئية بالمجير الضوئي ،وتختفي خيوط المغزل وتنحل تماماً كما
يبدأ انقسام السيتوبالسما اعتبا اًر من ىذا الطور و يؤدي ذلك إلى إنتاج خميتين بنتين كل واحدة منيما تحوي
العدد ذاتو من الصبغيات( المجموعة مضاعفة الصيغة الصبغية .)diploid
 االنقسام السيتوبالسمي :
يحدث االنقسام السيتوبالسمي في الخاليا الحيوانية ،من خالل عممية تعرف باسم
االنشطار( .)cleavageوتكون أول بادرة لو ظيور ثمم االنقسام أو االنشطار ( ،)cleavage furrowوىو
أخدود سطحي يظير بالقرب من سطح الخمية .ويبدو عمى الجانب السيتوبالسمي من األخدود حمقة قابمة
إن تآثر
لالنقباض مكونة من خييطات دقيقة من األكتين المرتبطة مع جزيئات من بروتين الميوزينّ .
الخييطات الدقيقة مع جزيئات الميوزين يؤدي إلى تقمص الحمقة .يرافق التقمص انخماص األخدود تدريجياً
نحو الداخل حتى انفصال الخمية إلى خميتين بنتين منفصمتين تماماً تحوي كل واحدة منيما نواتيا وعضياتيا
وعصارتيا الخموية الخاصة.
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أما في الخاليا النباتية حيث يوجد الجدار الخموي ،فيختمف االنقسام السيتوبالسمي بشكل ممحوظ .إذ
ال يظير ثمم االنقسام ،بالمقابل تتحرك حويصالت ناشئة عن جياز غولجي عمى طول األنيبيبات الدقيقة
نحو منتصف الخمية حيث تتجمع و تمتحم معاً لتشكيل الصفيحة الخموية( .)cell plateتتجمع مكونات
الجدار الخموي المحمولة في الحويصالت ضمن الصفيحة الخموية في أثناء نموىا .تكبر الصفيحة الخموية
إلى أن تندمج أغشيتيا المحيطة مع الغشاء السيتوبالسمي عمى طول محيط الخمية .وتكون النتيجة تشكل
خميتين بنتين تممك كل واحدة منيا غشاءىا السيتوبالسمي ،وفي الوقت نفسو تكون جدار خموي جديد بين
الخميتين البنتين من مكونات الصفيحة الخموية.

الحيوانية

مراحل االنقسام المتساوي والتبدالت التي تط أر عمى الخمية
أثناؤه لمزيد من الشرح يرجع إلى النص

8

 Aصورة بالمجهر اإللكتروني الماسح النقسام الخمية الحيوانية :B .رسم تخطيطي يوضح آلية انقسام الخمية الحيوانية

االنقسام السيتوبالسمي في الخاليا النباتية :A .صورة بالمجهر اإللكتروني النافذ لتشكل الصفيحة الخموية :B .رسم
تخطيطي يوضح مراحل تشكل الصفيحة الخموية :C .صورة بالمجهر اإللكتروني النافذ مكبرة عن  Aو  :Dرسم تخطيطي
تفصيمي يبين التحام الحويصالت الغشائية لتشكيل الصفيحة الخموية.
الفروق بين انقسام الخمية النباتية و الخمية الحيوانية:

ىناك ثالثة فروق رئيسة بين انقسام خاليا النبات و انقسام خاليا الحيوان المتساوي:
 -1في المرحمة التمييدية :يظير لدى الخمية الحيوانية كوكبان ( )Asterفي مستوى القطبين (يتشكالن من
الجسيم المركزي) لتتشكل المغازل ،أما عند الخمية النباتية فال يظير الكوكبان وانما تتشكل قمنسوة قطبية
عند كل قطب (يتشكالن نتيجة تكاثف السيتوبالسما) وتتشكل المغازل في السيتوبالسما بعد ذلك.
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 -0في المرحمة النيائية :يظير في منتصف الخمية الحيوانية اختناق يقسم الخمية األم إلى خميتين بنتين،
أما عند الخمية النباتية فيتم ذلك عن طريق الصفيحة الخموية التي تصل ثم تندمج مع السيتوبالسما مشكمة
جدا اًر خموياً جديداً يفصل الخميتين البنتين.
 -3يحدث االنقسام المتساوي في جميع النسج عند الخاليا الحيوانية أما لدى النبات فيالحظ فقط في خاليا
الميرستيم.

نظام هراقبت و التحكن بالدارة الخلويت
عممية االنقسام الخموي عممية دقيقة جداً ومنضبطة بشدة ،إذ ىناك نقاط مراقبة( )checkpointsيضمن
بأن تحدث عممية االنقسام بدقة متناىية جداً ،ويتم التأكد من جاىزية الخمية لمدخول في االنقسام و ضبط
تضاعف الجينوم وانتقالو إلى الخاليا البنات ،ويتم التأكد من حصول عممية التضاعف واصالح الخمل (إن
وجد) قبل االنتقال إلى المرحمة التالية ،وبذلك يضمن حصول الخاليا البنات عمى نفس العدد الصبغي
وتكون الخاليا البنات الناتجة متماثمة وراثياً مع الخمية األم األصل .وفي حال حدث أي خمل في نظام
المراقبة ىذا فإن ذلك قد يؤدي إلى نشوء السرطان.
ويتم التحكم بالدارة الخموية من خالل وجود بعض البروتينات في سيتوبالسما الخمية تشارك في
آليات معقدة تعطي اشارات سماح او توقف عن االنقسام
يتكون نظام المراقبة من ثالث نقاط تدعى نقاط التفتيش عندىا يمكن لمخمية أن توقف أو تؤخر دارتيا
الخموية ،تستخدم الخمية ىذه النقاط لتقييم حالتيا الداخمية ،ىذه النقاط ىي :نقطة التفتيش  G1/Sو نقطة
التفتيش  G2/Mوأخي اًر نقطة تفتيش تشكل مغزل االنقسام التي تؤكد عمى ارتباط جميع الصبغيات إلى خيوط
المغزل و ّأنيا جاىزة لمدخول في طور الصعود.

11

رسم تخطيطي ألماكن وجود نقاط المراقبة والتفتيش عمى سيرورة عممية االنقسام والدارة الخموية بشكل عام

أىم نقطة من نقاط التحكم  G1إذ تتحكم بقرار مصير الخمية إما االستمرار في الدارة الخموية (تكاثر ونمو )
أو التمايز (الخروج من الدارة الخموية) تؤدي وظائفيا المنوطة بيا أو أن تدخل في الموت الخموي المبرمج
(االستموات  . ) apoptosisأىم بروتين في تمك النقطة ىو  p53الذي ترمز لو مورثة تابعة لزمرة المورثات
الكابحة لمورم tumor suppressor

النقطة  G2تتحقق من جيوزية الخمية لمدخول في االنقسام و تضاعف الـ DNAو قد تدفع الخمية باتجاه
االستموات في حال خمل في اثناء تضاعف الـ  DNAاو عدم قابمية الخمية لمدخول في االنقسام أىم
بروتينات ىذه النقطة بروتينات التوبولين الالزمة لتشكيل مغزل االنقسام و بروتينات التكثف condensins

الضرورية لتكثف الصبغيات
تتحقق عند النقطة  Mالتوضع الصحيح لمصبغيات عمى المغزل إذ يمكن أن يؤدي الخمل إلى شذوذات
صبغية تدفع الخمية إلى االستموات .أىم بروتينات ىذه النقطة بروتينات الكينازات و السيكمينات
يؤدي فقدان السيطرة عمى الدارة الخموية إلى حدوث السرطان إذ تنقسم الخاليا بصورة مستمرة
تتكاثر الخاليا السرطانية لتشكل كتمة ورمية  tumorوىي كتمة من الخاليا غير سوية توجد ضمن النسيج
الطبيعي السوي  ,ونميز نمطين لمورم :
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ورم حميد  Benignال تشكل خطورة بالغة عمى الفرد إال إذا كبر حجميا و أصبحت تضغط عمى النسج
واالعضاء األخرى المختمفة وبالتالي يتطمب األمر استئصاليا جراحياً .تبقى تمك الخاليا في مكانيا محصورة
ضمن غالف ليفي
ورم خبيث  Malignantعندما تغزو الخاليا الورمية نسجاً أخرى وتنتشر يصبح الورم خبيثاً .تدعى الخاليا
السرطانية التي تنتقل من مكانيا االصمي الى نسج أخرى بالنقائل حيث تقوم بتعطيل وظائف النسج التي
انتقمت الييا
الخصائص و الفروق بين االورام الحميدة و الخبيثة

تسمى السرطانات وفقا لنوع الخاليا التي شرعت باالنقسام والخروج عن السيطرة ،
فمثالً:
الكارسينوما

carcinoma

سرطان الخاليا الظهارية  ،الساركوما

الضامة أو العضمية ،ابيضاض الدم

leukemia

sarcoma

سرطان النسج

سرطان خاليا الدم

االنقسام الونصف ،اال ْنتِصافي meiosis،
الحي .ولبقاء
كل خصائص الكائن
إن المعمومات الوراثية الموجودة والمخزنة في الـ  DNAضرورية لتكوين ّ
ّ
ّ
النوع واستم ارره ،ولمحفاظ عمى المعمومات الوراثية مصانة يجب أن يحدث اإللقاح بحيث يتم نقل المعمومات الوراثية
المحمولة عمى الصبغيات عن طريق األعراس المتشكمة نتيجة لالنقسام المنصف  meiosisمن اآلباء إلى األبناء.
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بأنيا عممية انقسام تحدث في المراحل األخيرة من تشكل األعراس والتي
و يمكن تعريف عممية االنقسام المنصف ّ
تنتج عنيا أربع خاليا أحادية الصيغة الصبغية  haploidاعتبا اًر من خمية أصل مضاعفة الصيغة الصبغية

 . diploidوعند االلقاح يتم اندماج العروس األنثوية (أحادية الصيغة الصبغية) مع العروس الذكرية (أحادية الصيغة
الصبغية) وتتشكل بذلك البيضة الممقحة التي توصف بأنيا مضاعفة الصيغة الصبغية.
يتألف االنقسام المنصف من انقسامين خمويين اثنين يعرفان باالنقسام المنصف األول  meiosis Iواالنقسام

المنصف الثاني ، meiosis IIويتألف كل واحد منيما من األطوار األربعة المالحظة في االنقسام المتساوي والتي
َّ
َّ
طميعةُ الطَّ ِ َّ ِ
ور
ور التَّ ِالي َ ، Metaphase
ور األ ََّول Prophaseو َ َ
طُ
ور التالي  ، Prometaphaseالط ُ
ىي :الط ُ
َّ
االنتِيائِ ّي  .Telophaseسنقوم بإيجاز كل مرحمة وذكر أبرز المالحظات فييا.
ُّ
ور ْ
الص ُعود  Anaphaseوالط ُ
االنقسام املنصف األول  ( meiosis Iأو االنقسام االختزايل )
َّ
ور األ ََّول  :Prophaseوفيو يكون كل صبغي من الصبغيات مؤلف من كروماتيدين أخوين مرتبطين معاً
 الط ُالمتَماثِمة أو الصنوة ( )Homologous chromosomesبالتزاوج بعضيا مع بعض،
بالجزء المركزي .تبدأ الصبغيات ُ
مشكمة المشابك  synapsesويتزاوج الصبغي  Xمع الصبغي  Yعن طريق المنطقة الجسمية الذاتية الكاذبة
 pseudoautosomal regionفقط .تدعى الصبغيات المتزاوجة بالثنائيات الصبغية ( bivalentsحيث تتألف كل
ثنائية من صبغيين وأربعة كروماتيدات ويكون كل صبغي قادم من أب) ،تالحظ حادثة العبور الصبغي crossing

 overفي ىذا الطور.
َّ
ور التَّالِي  :Metaphaseتصطف الصبغيات عمى طول الصفيحة االستوائية.
 الط ُالص ُعود  :Anaphaseتنفصل الصبغيات الصنوة عن بعضيا بعضاً (كل صبغي مؤلف من كروماتيدين
ور ُّ
 -طَ ُ

اثنين) وتتحرك باتجاه معاكس إلى أحد قطبي الخمية.
 الطَّور اال ْن ِت ِهائ ّي  :Telophaseتصبح كل مجموعة من الصبغيات أحادية الصيغة الصبغية و منفصمة تماماً
ُ
عن المجموعة األخرى ،و تتشكل بذلك خميتان بنتان أحاديتا الصيغة الصبغية اعتبا اًر من الخمية األم مضاعفة

الصيغة الصبغية.

أن الخاليا تتابع مباشرة االنقسام وتدخل في االنقسام
قد يتشكل الغشاء النووي حول كل مجموعة صبغية أو ّ
المنصف الثاني.
االنقسام املنصف الثاني meiosis II
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يشابو ىذا االنقسام إلى حد كبير االنقسام المتساوي ،باستثناء عدم وجود الطور ،Sحيث يصطف كل صبغي
(والمؤلف من كروماتيدين أخوين ،الكروماتيدين األخوين في كل صبغي ىنا غير متماثمين بفضل ظاىرة العبور)

عمى طول الصفيحة االستوائية ،ينفصل بعدىا الكروماتيدين األخوين عن بعضيما بعضاً و يتحركان باالتجاه

ا لمعاكس نحو قطبي الخمية .وبيذا تتشكل في نياية االنقسام المنصف أربع أعراس أحادية الصيغة الصبغية ،ولدى
اإللقاح تتحد مع العروس المقابمة لتشكل البيضة الممقحة .

الشكل (رسم تخطيطي لالنقسام المنصف األول

رسم تخطيطي يوضح االنقسام المنصف الثاني

أهمية االنقسام المنصف:
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 -1يحقق االنقسام المنصف اختزال الصيغة الصبغية المضاعفة إلى الصيغة األحادية وبالتالي فإن الفرد الناتج
تكون نصف ذخيرتو الوراثية قادمة من األم والنصف الثاني قادمة من األب.
 -2يحقق االنقسام المنصف قابمية استثنائية لمتنوع الوراثي إذ يتحقق ذلك من خالل كون الثنائيات الصبغية

 bivalentsتنفصل في أثناء الطور األول من االنقسام المنصف األول بشكل مستقل عن بعضيا بعضاً وبالتالي

فإن كل عروس تحصل عمى تشكيمة مختمفة من الصبغيات األبوية ،وبذلك فإن احتمال حصول عروسين مختمفتين

عمى نفس الصبغيات من الفرد ذاتو يساوي  1إلى  223وىو ما يقارب احتمال  1إلى  8مميون وىذا يجعل احتمال
مجيء تركيب وراثي مماثل لتركيب سابق (أو مجيء طفل مماثل ألخيو) أم اًر بعيد التحقيق إن لم يكن مستحيالً.
 -3تزيد ظاىرة العبور الصبغي التي تحدث في أثناء الطور األول من االنقسام المنصف األول أيضاً من التنوع

الوراثي.

إن ىذا المدى من التغير الكبير لممورثات يجعل لكل فرد شخصية معينة وفريدة ال تتكرر إطالقاً .وليذا ال نجد
ّ
إنساناً يماثل إنساناً آخر (ما خال التوائم الحقيقية) ،وال بصمة إبيام تماثل بصمة إبيام شخص آخر .
اح أساسية هي:
يختمف االنقسام المنصف عن االنقسام المتساوي بثالث نو ٍ
 -1يؤدي االنقسام المتساوي إلى إنتاج خميتين بنتين متماثمتين ومماثمتين لمخمية األم ،إذ يحوي كالىما العدد
الصبغي المضاعف ،بينما يتم في أثناء االنقسام المنصف اختزال الصيغة الصبغية إلى الصيغة األحادية وبالتالي

كل عروس تحصل عمى نصف المجموع الصبغي.

 -2يحصل االنقسام المتساوي في الخاليا الجسمية وفي أثناء المراحل األولى من انقسام وتشكل األعراس (مرحمة
التكثير الخموي قبل االنقسام) بينما يحدث االنقسام المنصف فقط في األعراس.
 -3يتم االنقسام المتساوي كعممية واحدة بينما يتضمن االنقسام المنصف انقسامين اثنين
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