
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تشكل األمشاج 

  المناسل الذكرية تتمثل في الخصيتين اللتين تنتجان األمشاج
 الذكرية ) النطاف ( .

  المناسل األنثوية تتمثل في المبيضين اللذين ينتجان األمشاج
 وية ) البويضات ( .األنث

  من مجموعة فصوص ، تحتوي هذه الفصوص  الخصيةتتكون
حول نفسها ، يتم على عدد هائل من األنابيب المنوية الملتفة 

تشكل النطاف بداخل األنابيب المنوية  ابتداءا من الخاليا الجدارية 
 على حافة األنبوب. الموجود

 تكون من ( سم ، ي2*3*4شكله حبة اللوز أبعاده ) المبيض
هي الجريبات  مجموعة من الكتل بعضها ممتلئ وبعضها مجوف

 ويتكون المبيض من الخارج إلى الداخل من : 

 التي تتكون من الجريبات في                     قشرة المبيض :
 .مراحل مختلفة من التطور 

 الداخلية وهي غنية باألوعية الدموية تنعدم  منطقة اللب :
  .فيها الجريبات 

 و تمر األنثوية ل الخاليا التناسلية الجريبات هي تشكيالت تحم
بعدة مراحل من التطور حتى تصبح جريبات الجريبات الفتية 

 ناضجة .

  المحتوى األساسي للجريب الناضج  هو البويضات التي ينطلق
تشكلها في المرحلة الجنينية ، وعند نضج البويضات ينفجر 

البطن ليلتقطها الصيوان ومنه  الجريب ملقيا بالبويضة في تجويف

 . ( ) عملية اإلباضة إلى القناة الناقلة للبويضات

 

 (  مراحل تشكل األمشاج الذكرية ) النطاف

تمثل مراحل  نالحظ من جدار األنبوب المنوي إلى لمعته خاليا مرتبة 
 تشكل النطاف وهي :

 للطبقة ن( المكونة2: تنقسم الخاليا األصلية ) مرحلة التكاثر 
الخارجية لجدار األنبوب المنوي انقسامات متساوية معطية 

 ن(2المنسليات المنوية التي بها )
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   حجم وتصبح : تنمو المنسليات المنوية وتكبر في المرحلة النمــو 
 ن( 2األولى بها ) خاليا منوية من الدرجة

   تزالي ، :تنقسم كل خلية منوية انقساما أولي اخمرحلة النضـج 
فتتشكل خليتان تعرف كل منهما زل العدد الصبغي إلى النصف )ن( يخت
هذه األخيرة انقسام ثان  ثم تنقسمخلية المنوية من الدرجة الثانية)ن(بال

 ( المنويات الحديثة ) ن ()خاليا  4فتعطي متساوي 

   كلية تحدث للمنويات الحديثة تغيرات بنيوية و ش:مرحلة التمــايز 
األنبوب  بالغ ينزلق إلى لمعةتمايزها إلى نطاف  تؤدي إلى

المنوي

 

 مراحل تشكل األمشاج األنثوية ) البويضات ( 

 يبدأ تكاثر الخاليا األصلية في المرحلة الجنينية   مرحلة التكاثر : 

  المنسليات( وتصبح :  تنمو الخاليا المنسلية مرحلة النمــو(
اط كل خلية بيضية ن( و تح2خاليا بيضية من الدرجة األولى )

 في المرحلة جريبية مشكلة الجريبات األوليةبعدد من الخاليا ال
االنقسام  وقف النمو ووتبدأ في االنقسام المنصف ثم يتالجنينية 
 بعد البلوغ الجنسي  في حالة سبات إلى ما لية البيضيةلتدخل الخ

  بعد البلوغ الجنسي حيث تكمل الخلية مرحلة النضـج و التمايز :
ية بيضية لبيضية من الدرجة األولى انقسامها المنصف لتعطي خلا

)ن( و الثانية صغيرة لفقرها من الهيولى تدعى من المرتبة الثانية
الكرية القطبية األولى )ن( ، ثم تنقسم الخلية البيضية من الدرجة 
الثانية لتعطي بويضة )ن صبغي ( و كرية قطبية ثانية )ن( ، و 

ناضج من جدار المبيض الذي يرق وينفجر هنا يقترب الجريب ال
 . ) اإلباضة (الصيوان  في ضة ملقيا بالبوي
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النووي خللية جسمية  النمط

 (xyلذكر)  

النووي خللية جسمية  النمط

 (xxألنثى) 
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 الصبغيات  و النمط النووي 
  الصبغيات هي خيوط رفيعة توجد في أنوية الخاليا و

هي قابلة للتلوين لذا تدعى الصبغيات ، و لكل نوع من 
) عند اإلنسان الكائنات الحية عدد ثابت من الصبغيات 

 صبغي ( . 44
  تكون الصبغيات في النواة بشكل أزواج ويرمز لها

صبغي ، ألن الصبغيات تكون  44ن= 2بالرمز 
 متشابهة مثنى مثنى .

  الصبغيات عند الذكر و األنثى تكون متشابهة ، ما عدا
حيث ين الجنسي ينالذي يدعى الصبغي الزوج األخير

 و الشكل نف  الحجميكونا عند األنثى متشابهين لهما 
، أما عند الذكر فإن الصبغيان  XXويرمز لهما بالرمز 

الجنسيان يختلفان في الشكل و الحجم ، فالكبير يرمز 
 . Yو الصغير بالرمز  Xله بالرمز 

  يطلق على ترتيب الصبغيات على شكل أزواج متماثلة
في الطول و الشكل من اليسار إلى اليمين النمط 

ن ) حيث ن 2نووي( ويعبر عنه ب : النووي )الطابع ال
 عدد الصبغيات غير متماثلة ( .
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 -المشيج الذكري-النطفة 

 نألالنمط النووي لخلية جسمية لذكر 

 غير متماثالن الصبغيان الجنسيان
النمط النووي لخلية جسمية ألنثى 

 لتماثل الصبغيان الجنسيان



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سلوك الصبغيات أثناء تشكل األمشاج
  الخلية األم المشكلة لألمشاج الذكرية و األنثوية تحمل

ن صبغي ، لكن أثناء تشكل األمشاج و بعد االنقسامات 2
 المتتالية نحصل في النهاية على :

صبغي  23بالنسبة لألنثى نحصل على بويضات تحمل ن= -
 ( . Xصبغي +  22أي )

صبغي ، لكن  23ل على نطاف يحمل ن=عند الذكر نحص -
( أو  Xصبغي + 22أي ) y أوXي الجنسي قد يكون غالصب

 ( . Yصبغي =  22)
 الصبغيات  ثنائية الصيغة الصبغية الخلية الجسمية تكون 

تكون  -المشيجية-ن ( أما الخلية الجنسية2بشكل ثنائي ) 
 . الصبغيات بشكل أحادي )ن(

 

           2                                                                

 االلقــــــاح عند اإلنسان:
  ول من القناة الناقلة األ جزءفي العند اإلنسان  اإللقاحيتم

(ويمكن تلخيص هذه الظاهرة للبويضات )قناة فالوب
 الهامة في حياة اإلنسان فيما يلي :

  البويضات ، ثم تخترق إحدى ينجذب النطاف نحو
أغلفة البويضة و تدخلها تاركة السوط خلفها النطاف 

 يضة .تقترب نواة النطفة من نواة البو
  و تتشكل نواة البويضة  المشجيينتندمج نواتا

 صبغي . 44التي تحمل  الملقحة
  تكمن أهمية اإللقاح في إعادة تجميع الصبغيات التي

 انفصلت أثناء تشكل األمشاج .

 الدعامة الوراثية النتقال الصفات الوراثية :
  تنتقل الصفات من األجداد إلى األبناء و تدعى الصفات 

و هناك صفات نوعية تخص أفراد النوع الواحد  الوراثية ،
،      (ف ..شكل األطرا)القامة المنتصبة،قلة الشعر على الجسم،

  وصفات فردية تختلف من فرد آلخر) لون الشعر ، الزمر 
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  من األبوين أو  إليهمتظهر على األبناء صفات جسمية تنتقل
 هذه الصفات النمط الظاهري . أحدهما ، يشكل مجموع

  الصفة التي تظهر على الفرد هي صفة سائدة و الصفة التي
 .متنحية  ال تظهر هي صفة

  تتواجد الدعامة الوراثية لنقل الصفات الوراثية على مستوى 
و مقر البرنامج الوراثي هو الصبغيات المتواجدة على النواة .

 مستوى النواة .
  مثلما تنتقل الصفات الجسمية فهناك صفات مرضية هي

األخرى تنقلها الصبغيات من جيل آلخر تدعى باألمراض 
 وان ، الهيموفيليا ) الناعور( ...الوراثية كمرض عمى األل

  الشذوذ الصبغي هو خطأ في عدد 
 الصبغيات على مستوى النمط النووي 

  22 أو ثالثيةمثل النمط المنغولي 
 بغي زائد على مستوى ألنه يوجد ص

 الثالثية الجنسية ألنه،و 22الزوج 
 يوجد صبغي زائد على مستوى  

 ( .23الصبغي الجنسي ) الزوج 
 
 
 األلوان ، و مرض الهيموفيليا أمراض متنحية  مرض عمى 

، و المرأة قد تحمله دون أن يظهر  Xمرتبطة بالصبغي الجنسي 
الحامل للمرض يوجد الصبغي المماثل  Xعليها ألن وجود الصبغي

بينما الذكر الحامل   له ال يحمل المرض فيخفي ظهور المرض
ما الحامل للمرض يظهر عليه المرض لعدم وجود Xللصبغي 

 . Yيخفيه على الصبغي 
  األمراض الوراثية مرتبط بعوامل خارجية منها :إن حدوث 
 حيث أن التعرض لإلشعاعات كاإلشعاع النووي  اإلشعاعات :

و تشوهات على مستوى حدوث اختالالت وراثية  يؤدي إلى
 عنها أمراض خطيرة تنتقل وراثيا  تنجرالصبغيات 

 الوراثية عند الزواج : ترتفع نسبة األمراض  زواج األقارب
 ذوي قرابة دموية قوية . ناألقارب خصوصا الزواج بي

 . تأثير بعض المواد الكيميائية التي قد تخل بالصبغيات 
  : و لتفادي ظهور األمراض الوراثية البد من 
 ة .االبتعاد و إبعاد المفاعالت النووية عن التجمعات السكاني - 
 القرابة الدموية .تجنب زواج األقارب و خصوصا ذوي  - 
 عند اإلقبال على الزواج يجب التعرف على شجرة النسب  -
   للقرين ، حتى ال يظهر أبناء مرضى في نسلهم .  
 تجنب اإلنجاب المتأخر -
 عدم التعرض المرأة الحامل لألشعة في بداية حملها . -
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