دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل ششم :کروموزوم ها و ميتوز (بجز تست)

توليد مثل در جانداران:
توليد مثل يکي از ويژگي هاي بارز

در همه جاندارن:

جاندار از تقسيم يک سلول (زيگوت) بوجود مي آيد
فرزندان کم و بيش مشابه والد يا والدين هستند ←علت درون سلول و مولکول DNA
سلول دختر شباهت فراواني به سلول مادر دارد
تقسيم سلول در سراسر زندگي جاندار رخ مي دهد (مثال در زخم سلولهاي جديد با ميتوز)
رشد و نمو در انسان تا سن بلوغ ادامه دارد و بعد متوقف مي شود (فقط ترميم و جايگزيني در صورت لزوم)
رشد و نمو در گياهان با جانوران متفاوت است -در گياهان نمو پيوسته ← به علت وجود مريستم

انواع تقسيم:
 -1دوتايي:


در پروکاريوت ها مثل باکتريها جهت توليد مثل غير جنسي



ساده ترين



حضور يک والد



توليد زادگان يکسان و کامال شبيه به والد



جداشدن دو سلول دختري :با اضافه شدن غشا جديد به نقطه اي از غشا که بين دو مولکول  DNAقرار دارد.
بعد از ساخته شدن غشا ،فرو رفتن غشا از وسط به درون سلول



در باکتري هاي حاوي ديواره :همزمان با فرورفتگي غشا ديواره در محل فرورفتگي تشکيل مي شود



غشاسازي تا قبل از سيتوکينز انجام مي شود اما ديواره سازي هم قبل از سيتوکينز و هم همزمان با آن انجام
مي گيرد.



کلمه فرو رفتن را فقط براي غشا به کار مي بريم و براي ديواره به کار نمي بريم



در هنگام تقسيم سلول باکتري چون دراز شده است پس نسبت سطح به حجم در آن کاهش يافت است.



در بيشتر باکتري ها (نه همه) همزمان با فرورفتگي غشا ديواره سلولي درمحل تشکيل مي شود



تنها عامل تنوع در باکتري ها (چون توليد مثل جنسي ندارند) از طريق جهش و هم يوغي است

 -2ميتوز:


در يوکاريوت ها



در رشد و نمو ،ترميم ،توليد مثل غير جنسي



سلولهاي دختري معموال از نظر اندازه يکسان



کروموزومهاي سلولهاي دختري درست مثل سلول مادري و در نتيجه محتواي ژنتيکي يکسان و مساوي با
سلول مادري



سلولهاي دختري حاوي نيمي از سيتوپالسم و اندامک هاي سيتوپالسمي سلول مادر
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 -3ميوز:


در يوکاريوت ها



در توليد مثل جنسي ،توليد گامت ،هاگ ،سلول جنسي



جانداراني مثل آميب با وجود يوکاريوتيک بودن توليد مثل جنسي و در نتيجه ميوز ندارند

در برخي جانداراني که گامت از طريق ميتوز توليد مي شود شامل:
 -1جانداراني که چرخه زندگي آنها از طريق تناوب نسل است مثل گياهان و جلبک سبز کاهوي دريايي
تناوب نسل :اسپيروفيت (ديپلوئيد)← تقسيم ميوز ← هاگ← گامتوفيت (هاپلوئيد) ← تقسيم ميتوز ← گامت
 -2جانداراني که چرخه زندگي هاپلوئدي دارند مثل زنبور نر
۞ گامت ها هميشه هاپلوئيد نيستند .مثال گامت گياهان  2nو  4nاست و  2و  4مجموعه کروموزوم دارد .پس هميشه تعداد کروموزوم
هاي گامت عدد هاپلوئيد را نشان نمي دهد.
در انواع تقسيم:
سلول در حال تقسيم← سلول مادري
سلول هاي حاصل شده← سلول هاي دختري ← شباهت فراوان به سلول مادري

کروموزوم هاي يوکاريوتي:
هسته:

ماده ژنتيک توسط پوشش هسته از سيتوپالسم جدا مي شود .و عموما يک هسته در سلولهاي يوکاريوتي وجود دارد
بعضي از سلولهاي يوکاريوتي هسته ندارند:
-

گلبولهاي قرمز بالغ (اريتروسيت) هسته و هيچ اندامک ديگري ندارند

-

سلولهاي مرده گياهي مثل تراکئيد و عناصر آوندي ،سلولهاي فيبر و اسکلرئيد .اين سلولها پروتوپالسم
(سيتوپالسم+هسته) خود را از دست داده اند و کارکرد آوندي و استحکامي دارند
بعضي از سلولهاي يوکاريوتي چند هسته دارند:

ژن:

ميون ها (سلولهاي ماهيچه مخطط و ارادي)

قسمتي از کروموزوم که اطالعات ژنتيکي مربوط به ساخت يک پروتئين يا  RNAرا در خود دارد
شبيه به واگن هاي قطار در کنار يکديگر قرار گرفته اند (بين ژن ها توالي هاي بدون رونويسي به نام اينترون وجود
دارد)
ژن ها براي ساخت پروتين ها و  RNAها مي باشند که پروتئين ها ساخت ديگر ترکيبات را به عهده دارند .بنابراين
براي ساخت چربي ها و کربوهيدارت ها ژن وجود ندارد.

ژنوم:

به محتواي ژنتيکي يا  DNAيک جاندار گفته مي شود که در يوکاريوتها ژنوم شامل  DNAهسته اي (خطي) و DNA
موجود در ميتوکندري و کلروپالست (حلقوي) مي باشد.
طول  DNAهر سلول  3کيلومتر و طول کل  DNAهمه سلولهاي يک انسان بالغ  140برابر فاصله زمين تا خورشيد

کروموزوم :رشته هاي  DNAبه صورت فشرده ،کوتاه و ضخيم و قابل رويت با ميکروسکوپ نوري
وقتي با ميکروسکوپ نوري نگاه مي کنيم کروموزوم به شکل رشته باريک و مبهم و نامشخص مي باشد
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حاوي  DNAو پروتئين هاي هسيتون و ديگر پروتئين هاي تاثير گذار در فشردگي
ساختار نوکلئوپروتئيني
در تمامي مراحل سلولي (بجز آنافاز و تلوفاز) تعداد کروموزوم ثابت است و فقط حالت آن تغيير مي کند.
در تمامي افراد يک گونه خاص تعداد کروموزوم ثابت است (استثنا در خصوص ملخ ماده و نر)
انواع :تک کروماتيدي-دو کروماتيدي (مضائف شده)
کروماتيد:

هرنيمه يک کروموزوم مضائف شده يا هر کروموزوم مضائف نشده يا هر کروموزوم جداشده از آنافاز به بعد

کروماتين:

غيرفشرده ،بلند ،نازگ و فاقد قابليت رويت با ميکروسکوپ نوري (در حالت عادي و بدون رنگ آميزي)
در سلول هاي در حالت غير تقسيم (در مرحله تقسيم سلولي ديده نمي شوند)
رشته هاي باريک و دراز و نامشخص و در هم تنيده به نام توده کروماتيني
هر رشته را يک رشته کروماتين گويند
فرم فعال  DNAاز نظر عمليات همانندسازي ،نسخه برداي و پروتئين سازي

سانترومر:

محل اتصال دو کروماتيد خواهري

هيستون:

ساختار پروتئيني با  8مونومر (هپتامر)
نقش در فشرده سازي  DNAيوکاريوت ها (در پروکاريوت ها پروتئين ديگري است)
اولين مرحله فشرده سازي
عالوه بر هسيتون پروتئين هاي ديگري هم در فشرده سازي نقش دارند

نوکلئوزوم :ساختار تسبيه مانند
نوکلئوپروتئيني-از اسيد نوکلئيک و اسيد آمينه -حداکثر  )20+4( 24نوع مونومر دارد.
مولکول  DNAدر حدود  2دور به دور هپتامر هيستوني مي چرخد که به آن نوکلوزوم گويند
بين نوکلئوزوم ها  DNAخالص وجود دارد (يعني از طريق مولکول هاي  DNAبه هم متصل مي شوند)
در ساختار آن وجود هر  3نوع پيوند پپتيدي ،فسفودي استر و هيدروژني وجود دارد (پيوندهاي ديگري هم وجود دارد)
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کروموزم هاي پروکاريوتي (باکتري ها):
کروموزوم اصلي (حلقوي)

←

پالزميدها (حلقوي)

←

همانند سازي فقط در زمان تقسيم سلولي و از نوع تقسيم دوتايي
چسبيده به غشا پالسمايي
هم در زمان تقسيم سلولي و هم در شرايط بدون تقسيم ،تقسيم مي شوند.

۞ کلروپالست و ميتوکندري هم تقسيم دوتايي دارند← در يوکاريوتها هم تقسيم دوتايي وجود دارد.
۞ قسمت اعظم  DNAسلولهاي يوکاريوتي در هسته و قسمت کمي در ميتوکندري و کلروپالست وجود دارد.

تعداد و ساختار کروموزوم ها:
مجموعه کروموزومي:

به کروموزم هايي گفته مي شود که نسبت به هم غيرهمتا مي باشند.

تعداد مجموعه کروموزومي :تعداد کروموزوم هاي همتا مي باشد.
فرمول بدست آوردن تعداد مجموعه کروموزومي:
an=b
=a

تعداد کروموزم هاي همتا يا شبيه به هم (به استثناي انواع  XYکه فقط آتوزوم ها همتا مي باشند)
تعداد کروموزم هاي جنسي (به استثناي ملخ نر که يک کروموزوم جنسي دارد)
تعداد الل يک صفت خاص

=n

تعداد کروموزوم در هر مجموعه کروموزومي که نسبت به هم غير همتا مي باشند

=b

تعداد کل کروموزوم ها

مثال :در حالت  3 ، 3n=12مجموعه کروموزومي وجود دارد که هر مجموعه شامل  4کروموزوم غيرهمتا مي باشد و کل کروموزوم ها 12
عدد مي باشد.
۞ تک کروماتيدي يا دو کروماتيدي بودن کروموزوم ها تاثيري در اين فرمول ندارد.
سلول هاپلوئيد:

يک مجموعه کروموزومي

سلول ديپلوئيد:

دو مجموعه کروموزومي

سلول هاي جنسي

گامت انسان n=23

n

قارچ ها ،کالميدوموناس ،اسپيروژير
سلول پلي پلوئيد :چند مجموعه کروموزومي

سلول هاي پيکري جانواران

2n

سلولهاي پيکري انسان 2n=46

سلولهاي گندم زراعي

Xn

سلولهاي گندم زراعي 6n

۞ با تغيير در ضريب  nهمه چيز تغيير مي کند و فقط تعداد کروموزوم مجموعه کروموزومي ثابت است.
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تعداد کروموزوم در جانداران مختلف:
نام جاندار

نوع سلول ها

تعداد کروموزوم

آتوزوم

جنسي

انسان

ديپلوئيد

46

 22جفت

XX XY

آلو ،سيب زميني ،شامپانزه

ديپلوئيد

48

 23جفت

مرغ

ديپلوئيد

78

 38جفت

ZW

خروس

ديپلوئيد

78

 38جفت

ZZ

سگ

ديپلوئيد

78

 38جفت

XX XY

ملخ ماده

ديپلوئيد

24

 11جفت

XX

ملخ نر

ديپلوئيد

23

 11جفت

X0

مگس سرکه

ديپلوئيد

8

 3جفت

قارچ پني سيليوم

هاپلوئيد

2

توليد مثل جنسي ندارد -زيگوت ندارد-
ميوز ندارد -کروموزوم همتا ندارد
جزو دئوتروميست ها

بعضي از سرخس ها

>1000

گل مغربي

2n=14
4n=28

تفاوت کروموزم تک کروماتيدي و دو کروماتيدي:
تعداد کروموزوم

سانترومر

رشته پلي نوکلئوتيدي

کروموزوم تک کروماتيدي

1

2

1

کروموزوم دو کروماتيدي

1

4

1

در يک سلول هميشه:
تعداد سانترومر=تعداد کروموزوم
رشته هاي پلي نوکلئوتيدي  2برابر تعداد کروماتيد
کروماتيدها=تعداد مولکول هاي DNA
مولکول ≠DNAتعداد کروموزوم
کروموزوم هاي همتا
(همولوگ يا شبيه):

کروموزوم هاي با اندازه ،شکل و محتواي ژنتيکي مشابه (استثنا  Xو  Yدر مردها)
در سلول هاي ديپلوئيد و پلي پلوئيد ديده مي شود
هر کدام از کروموزوم هاي همتا از يک والد مي باشد
کروموزم هاي همتا ربطي به داشتن توليد مثل جنسي ندارد
در کروموزوم هاي همتا لزوما توالي  DNAو دستورالعمل يکسان و مشابه نيست
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کروموزوم هاي همتا مي توانند تک کروماتيدي و يا دوکروماتيدي باشند(بسته به مرحله و نوع تقسيم سلولي)
هرچه تعداد کرموزوم بيشتر باشد← تعداد انواع گامت بيشتر
تفاوت آنها در نوع الل هاي آن هاست
الگوي هاي تعيين جنسيت:
نوع جاندار

نر

ماده

تعداد آتوزوم

الگوي جنسيت

جنس تعيين کننده

انسان

XY

XX

44

XY

نر

پرندگان و پروانه ها

ZZ

ZW

76

ZW

ماده

ملخ

XO

XX

22

XO

نر

۞ کروموزوم هاي جنسي به صورت مستقيم و آتوزوم ها به شکل غير مستقيم در تعيين جنسيت نقش دارند.
۞ در افراد پلي پلوئيد در گامت آنها کروموزوم همتا ديده مي شود ولي در افراد ديپلوئيد در گامت فقط يکي از همتاها وجود دارد.

جهش ها:
جهش ها در همه مراحل سلول از جمله در اينترفاز (در مرحله  ،)Sدر مراحل ميتوزي و در مراحل ميوزي مي تواند رخ دهد.
به صورت کلي دو نوع جهش وجود دارد:
-

جهش هاي نقطه اي يا ژني :يک يا چند نوکلئوتيد تغيير مي کند.

-

جهش هاي کروموزومي:
 -1حذف:

در بسياري موارد مرگ در سلول تخم يا زيگوت (اگر در سلولهاي پيکري باشد مثل پوست مرگ نمي دهد)
اثرش را بعد از ميتوز در سلولهاي دختري نشان مي دهد چون در سلول مادر قطعه شکسته شده هنوز وجود
دارد بنابراين جهش حذف اثرش را در نسل بعد نشان مي دهد.

 -2مضائف شدگي :جداشدن يک قطعه از يک کروموزوم و اتصال به کروموزوم همتا
در واقع اول حذف و سپس مضائف شدگي اتفاق مي افتد
دو کروموزوم همتا در گير مي باشند
 2الل يک ژن خاص روي يک کروموزوم قرار مي گيرد
در سلول هاپلوئيد مثل قارچ نمي تواند رخ دهد (کروموزوم هاي همتا ندارند-در واقع مضائف شدگي
کروموزوم رخ مي دهد ولي جهش مضائف شدگي اتفاق نمي افتد).
در سلولهاي  ZW ،XYو  XOروي کروموزوم هاي جنسي نمي تواند رخ دهد
احتمال مضائف شدگي در سلول هاي ماده ( )XXبيش از نر ( ) XYمي باشد.
استثاي قانون اول مندل (تفکيک ژنها) -اصل جدا شدن الل ژنها در ميوز روي نمي دهد
 -3واژگوني:

يک قطعه جدا شده و سپس به صورت معکوس سرجاي خود مي نشيند
يک کروموزوم در گير بوده و تمام اتفاقات در يک کروموزوم مي باشد
کمترين تغيير نسبت به بقيه جهش هاي کروموزومي
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تغيير در اندازه و محتواي ژنتيکي کروموزوم نمي دهد
الل هاي يک ژن خاص در کروموزوم هاي همتا بعد از واژگوني در يکي از آنها ممکن است ديگر روبروي
هم نباشند.
 -4جابجايي:

اتصال يک قطعه از يک کروموزوم به کروموزوم غيرهمتا
اول حذف و سپس جابجايي
دو کروموزوم غيرهمتا در گير مي باشند
مي تواند يکطرفه يا دوطرفته باشد
در سلولهاي  2n ،nو  Xnمي تواند اتفاق افتد.
در سلولهاي  XYبيش از  XXاتفاق مي افتد.
در کروموزوم هاي جنسي  XXو  ZZنمي تواند رخ دهد
برعکس مضائف شدگي در قارچها ميتواند رخ دهد (چون نياز به کروموزوم هاي غيرهمتا دارد و نه همتا)

۞ در جهش جابجايي در سلول  XYو  ZWيک کروموزوم مثال جنسي با همه کروموزوم هاي آتوزوم به عالوه يک کروموزوم جنسي مي
تواند جابجايي داشته باشد و در سلول  XXو  ZZو  XOفقط با کروموزوم هاي آتوزوم .ضمنا در لفظ هاي تعداد کروموزم و نوع کروموزوم
دقت شود.
۞ اگر منظور از جهش جابجايي ،جابجايي يک کروموزوم با چند نوع کروموزوم ديگر بود مثال با چند نوع کروموزوم آتوزوم ،بايد تعداد
کل آنها را نصف کرد ( 2تا  2تا با هم همتا و از يک نوع مي باشند)
اثرات جهش هاي کروموزومي بر سلول مادر و سلول هاي دختري:
o

تمامي انواع جهش باعث تغيير در ساختار  DNAمي شود.

o

در تمامي انواع جهش هاي کروموزومي تعداد کروموزوم ها تغيير نمي کند

o

هيچکدام از جهش هاي کروموزومي باعث تغيير در محتواي ژنتيکي سلول مادر نمي شوند.

o

در  3نوع مضائف شدگي ،واژگوني و جابجايي← سلول هاي دختري(حاصل شده بعد از جهش در سلول مادري) از نظر
محتواي ژنتيکي تغييري ايجاد نمي شود

o

در نوع حذف شدگي← تغيير محتواي ژنومي در سلولهاي دختري ايجاد مي شود.

o

در تقسيم ميوز و توليد گامت← بجز واژگوني بقيه جهش هاي کروموزومي باعث توليد گامت هايي فاقد الل بعضي از
ژنها مي شود (محتوي ژنتيکي گامت نسبت به گامت طبيعي تغيير مي کند)
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Telegram: @Drhosseinghanavati

7

دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل ششم :کروموزوم ها و ميتوز (بجز تست)

چرخه سلول:
از پايان يک تقسيم سلول تا پايان تقسيم بعدي که شامل  5مرحله مي باشد.
به مراحل  S ،G1و  G2اينترفاز مي گويند که حدود  90درصد زمان چرخه سلول را به خود اختصاص مي دهد.
مرحله ميتوز تقريبا  10درصد را به خود اختصاص مي دهد.
مرحله G1

سلول به سرعت رشد مي کند و بزرگ مي شود
بعضي از سلولها در مرحله اينترفاز و در مرحله  G1باقي مي مانند و تقسيم سلولي براي هميشه
متوقف مي شود ()G0
کروموزوم ها به شکل تک کروماتيدي
افزايش سوخت و ساز
فعاليت پروتئين سازي ،فعاليت ريبوزوم ،فعاليت  RNAپليمراز
ساخت پروتئين هايي مثل  DNAپلي مراز و هليکاز

مرحله S

همانند سازي DNA
در پايان اين مرحله کرموزومها به شکل مضائف شده که توسط  1سانترومر به هم متصل هستند
(در واقع تعداد کروماتيدها  2برابر شده است و تعداد کروموزم ها ثابت است)
کرموزوم ها به شکل غير فشرده و کروماتيني

مرحله G2

تمهيدات الزم براي تقسيم هسته
همانند سازي ميتوکندري و کلروپالست و سانتريول ها (يک جفت تبديل به  2جفت يا  4عدد)
کروموزوم ها به شکل مضائف شده و غير فشرده کروماتيني
فعاليت نمو ،پروتئين سازي ،فعاليت ريبوزوم ،فعاليت  RNAپليمراز

مرحله ميتوز يا تقسيم

هسته سلول تقسيم مي شود و  2تا مي شود (خود سلول هنوز تقسيم نشده است)
کوتاهترين مرحله

مرحله سيتوکينز

سيتوپالسم تقسيم مي شود

۞ ميتوز و سيتوکينز در مجموع سلولهاي جديد پديد مي آورند.
۞ فعاليت DNAپليمراز در دو مرحله  Sو  G2وجود دارد
۞ يک نقطه وارسي در پايان  G2فعاليت  DNAپليمراز را کنترل مي کند.
۞ آلبومن اندوخته دانه يک گياه  2nکروموزومي  3nاست ولي آلبومن يک گياه  4nکروموزومي  6nاست.
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دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل ششم :کروموزوم ها و ميتوز (بجز تست)

نقاط وارسي (:)check points
زمان هاي حساسي که کنترل عبور سلول از يک مرحله به مرحله بعد در چرخه سلول را کنترل مي کنند.
توسط پروتئين هاي خاص و متعددي انجام مي گيرد که دو نوع مي باشند يا محرک رشد هستند و يا متوقف کننده چرخه سلولي
نقاط وارسي شامل:
 G1 -1به S

در مورد شروع همانند سازي  DNAتصميم گيري مي شود

 G2 -2به ميتوز

در مورد شروع تقسيم هسته تصميم گيري مي شود

 -3ميتوز به سيتوکينز

در مورد شروع تقسيم سيتوپالسم تصميم گيري مي شود

۞ در آخر  G2 ،G1و تلوفاز نقاط وارسي وجود دارد.
۞ در انتهاي دو مرحله شروع شونده با سين (سنتز و سيتوکينز) نقاط وارسي وجود ندارد (پس ورود به G1و  G2نقاط وارسي ندارند)
سرطان:



اختالل در تنظيم چرخه سلولي←تقسيم و رشد غيرعادي سلولها



در اثر فعال يا غير فعال شدن پروتئين هاي تنظيم کننده چرخه سلولي در اثر جهش در ژنهاي مربوط به ساخت آنها



جهش تحت تاثير عوامل مختلفي مثل عوامل محيطي مانند :مواد مخدر و دخانيات ،اشعه ماورا بنفش ،مصرف داروها و غذاها
و الکل ،هواي آلوده به مواد شيميايي مثل سرب و فلزات سنگين

فرمول تعيين تعداد نقاط وارسي:
ابتدا بايد تعداد بار همانند سازيي بدست آيد که از فرمول  2n-1بدست مي آيد سپس بايد آنرا در عدد  3ضرب کرد و اگر در خصوص
نسل آخر نکات خاصي اشاره شده باشد تعداد نقاط وارسي نسل آخر آناليز گردد که براي اينکار تعداد نقاط وارسي مورد نظر
در نسل آخر را در  2nضرب مي کنيم .بنابراين فرمول کلي به صورت زير است

)تعداد نقطه وارسي مورد نظر در نسل آخر(= 3(2n-1) + 2nتعداد نقاط وارسي
 nبرابر با تعداد نسل است

ميتوز و سيتوکينز:
دوک:




ساختاري رشته اي متشکل از ميکروتوبول ها (ريزلوله ها) که در حرکت کروموزمها به سمت قطبين سلول نقش دارد
ساختار کل دوک متشکل از گروهي از ميکروتوبل هاست ولي هر رشته دوک از يک ميکروتوبول تشکيل شده است.
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دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل ششم :کروموزوم ها و ميتوز (بجز تست)
سانتريول:










در سلولهاي جانوري و گياهان ابتدايي مانند سرخس و خزه (در سلولهاي گياهي بازدانه و نهاندانه سانتريول وجود ندارد)
مثال :براسيکا اولراسه يک گياه نهاندانه است که سانتريول ندارد
رشته هاي دوک در قطبين سلول به آنها متصل مي شود
با وجود نبودن سانتريول در سلول هاي گياهي ولي ساختار دوک تشکيل مي شود و به جاي آن به يکسري از پروتئين هاي
سيتوپالسمي و غشايي متصل مي شود.
در سلول در حالت عادي يک جفت در نزديکي هسته با زاويه  90درجه نسبت به هم وجود دارد
هرکدام از آنها يک جسم استوانه اي کوچک به  9دسته  3تايي (يعني  27عدد) ميکروتوبول
طي مرحله  G2همانند سازي کرده و  2جفت مي شوند
در مرحله ميتوز (پروفاز) دو جفت از هم فاصله مي گيرند و به سمت قطبين سلول (نه هسته) حرکت مي کنند و رشته هاي
دوک نيز بين آنها تشکيل و دراز مي شود و ساختار دوک را تشکيل مي دهد
در طي ميوز يا ميتوز  2جفت مي باشد نه  2تا يا يک جفت

ميکروتوبول:






هم دوک و هم سانتريول ساختار ميکروتوبولي دارند
لوله هاي توخالي
هر ميکروتوبول از يک پروتئين تشکيل شده است
هر دوک از  1ميکروتوبول ولي هر سانتريول از  27ميکروتوبول تشکيل شده است
توسط ريبوزوم درون سلول ساخته مي شود ولي توسط سانتريول سازماندهي مي شود

مراحل ميتوز:
پروفاز

اول از همه رشته هاي دراز کروماتيني ضخيم و کوتاه مي شود و کروموزوم هاي مضائف دوکروماتيدي به کمک ميکروسکوپ

*2n

ديده مي شوند
سانتريول ها به سمت قطبين حرکت مي کنند و با دور شدن از هم بين آنها رشته هاي دوک تشکيل مي شود
آخر همه هستک و غشا هسته ناپديد مي شود (بجز قارچ ها که رشته هاي دوک درون هسته تشکيل مي شود و سانتريول
ندارند)

متافاز

کروموزوم هاي مضائف دوکروماتيدي به سمت وسط سلول حرکت مي کنند و در سطح استوايي رديف مي شوند (در قارچها

*2n

وسط هسته)
رشته هاي دوک از يک طرف به سانترومر و از طرف ديگر به سانتريول متصل مي باشند
(گروهي از رشته هاي دوک به سانترومرها متصل نيستند)
کروماتيدها حداکثر فشردگي را به دست مي آورند

آنافاز

دو کروماتيد خواهري از هم جدا مي شوند و کروموزوم هاي تک کروماتيدي به سمت قطبين سلول با کوتاه شدن رشته هاي

4n

دوک حرکت مي کنند
Web Site: www.tadriskonkoor.ir
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دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل ششم :کروموزوم ها و ميتوز (بجز تست)
(جدا شدن کروماتيدها باعث مي شود که در آنافاز تعداد کروموزوم سلول  2برابر سلول معمولي شود يعني  2nدو کروماتيدي
تبديل به  4nتک کروماتيدي مي شود)
براي جداشدن  2کروماتيد خواهري نياز به فعاليت هليکاز و  DNAپليمراز مي باشد تا سانترومرها از هم جدا شود
در هر قطب سلول  2nو مشابه سلول مادري وجود دارد
کروماتيدها حداکثر فشردگي خود را حفظ مي کنند
تلوفاز

مرحله پاياني ميتوز (نه تقسيم سلول)

4n

در هر قطب سلول پوشش هسته اطراف کروموزوم ها تشکيل مي شود (بجز قارچ ها که در دو قطب هسته)
هنوز دو هسته درون سلول مادري قرار گرفته اند و هنوز تعداد کروموزوم هاي سلول  2برابر سلول معمولي است
کروموزومها شروع به باريک و دراز شدن مي کنند و به تدريج تبديل به رشته هاي کروماتيني مي کنند
اول غشا هسته و هستک پديدار مي شود و سپس دوک از بين مي رود
بازآرايي اندامک ها در آخر تلوفاز انجام مي گيرد

سيتوکينز سلول مادري به  2سلول تقسيم مي شود که از هم جدا مي شوند.
2n

رابطه عدد کروموزومي مراحل مختلف ميتوز باهم:
مرحله

تعداد

تعداد

تعداد رشته هاي تعداد سانترومر

چرخه

کروماتيدها

مولکولهاي

پلي نوکلوتيدي

تعداد رشته هاي عدد
دوک متصل

DNA

سلولي

کروموزومي
سلول

G1
اواخر S

2n
4n

2n
4n

4n
8n

2n
2n

-

2n
2n

G2
پروفاز

4n
4n

4n
4n

8n
8n

2n
2n

4n

2n
2n

متافاز

4n

4n

8n

2n

4n

2n

پايان آنافاز

در هر قطب 2n

در هر قطب 2n

در هر قطب 4n

در هر قطب 2n

2n

در هر قطب 2n

پايان تلوفاز

در هر قطب 2n

در هر قطب 2n

در هر قطب 4n

در هر قطب 2n

2n

در هر قطب 2n

۞ در مورد آنافاز و تلوفاز اگر گفته شد کل سلول بايد در  2ضرب شود.
۞ مضائف شدن کروموزومها و مضائف شدن تعداد کروموزوم ها دو چيز متفاوت است



مضائف شدن کروموزومها در مرحله  Sصورت مي گيرد
مضائف شدن تعداد کروموزومها در مرحله آنافاز ميتوز صورت مي گيرد و تا تلوفاز نيز ادامه دارد

۞ کروماتيني (غيرفشرده)

←

کل اينترفاز+آخر تلوفاز

۞ کروموزوم (فشرده)

←

کل تقسيم بجز آخر تلوفاز

۞ کروموزوم تک کروماتيدي ←
۞ کروموزوم دو کروماتيدي

←

 ،G1آنافاز ،تلوفاز ،سيتوکينز
 ،G2 ،Sپروفاز و متافاز
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سال سوم ،فصل ششم :کروموزوم ها و ميتوز (بجز تست)
۞ حداکثر فشردگي کروموزوم هاي دوکروماتيدي در متافاز است
۞ حداکثر فشردگي کروموزوم هاي تک کروماتيدي در آنافاز است

سيتوکينز:








سلول زماني وارد سيتوکينز مي شود که بخواهد تقسيم شود.
طي سايتوکينز سيتوپالسم سلول و اندامک ها به دو بخش تقسيم مي شود و در انتهاي اين مرحله از يک سلول مادري  2سلول
دختري حاصل مي شود (تا قبل از سيتوکينز هنوز يک سلول ولي با دو هسته وجود دارد)
در بسياري از موارد (معموال) در انتهاي ميتوز و بعد از تقسيم هسته سيتوکينز آغاز مي شود.
بعضي از سلولها سيتوکينز نمي کنند و تشکيل سلولهاي چند هسته اي مي دهند مثل
سلولهاي ماهيچه اي مخطط (ميون ها)
کپک مخاطي پالسموديومي (قارچ نيست و ميتوز هسته اي نمي کند)
قارچ هاي زيگوميست مثل ريزوپوس استولونيفر

روش تقسيم سلول در سيتوکينز:
 -1سلولهاي جانوري و سلولهاي فاقد ديواره مثل آميب و اوگلنا:
کمربندي از رشته هاي پروتئيني در ميانه سلول ايجاد مي شود و با تنگ شدن آن سلول به دو بخش تقسيم مي شود
اين پروتئين ها توسط شبکه آندوپالسمي زبر و ريبوزوم ساخته مي شوند
 -2سلولهاي گياهي و سلولهاي ديواره دار يوکاريوتي:
توليد وزيکولهاي مخصوص توسط دستگاه گلژي و پيوستن آنها در ميانه سلول و تشکيل صفحه مياني
صفحه در واقع ديواره سلولي است که توسط غشا احاطه شده است.
محتويات وزيکولها (پلي ساکاريدي) ديواره را مي سازند و غشا وزيکولها با پيوستن به هم دو غشا در دو طرف ديواره مي سازند
در قارچها که ديواره کيتيني و آغازيان مثال جلبک ها و دياتوم سيتوکينز از طريق تشکيل ديواره انجام مي شود و محتواي وزيکولها
شبيه به جنس ديواره آنها مي باشد
در سلولهاي گياهي برخالف باکتري ها و سلول هاي فاقد ديواره جهت سيتوکينز از داخل به خارج است و وزيکول ها اول در
داخل به هم مي پيوندند.
۞ در بسياري موارد در انتهاي ميتوز (انتهاي تلوفاز) سيتوکينز آغاز مي شود و از بين رفتن رشته هاي دوک و تشکيل صفحه سلولي
همزمان است
۞ در بعضي موارد محتواي سيتوپالسمي سلول مادر در مرحله سيتوکينز به طور مساوي بين سلول هاي دختري تقسيم نمي شود.
مثال:

جوانه زني در مخمر که با ميتوز توليد مثل غير جنسي انجام مي دهد.
لقاح مضائف نهاندانگان که سلول تخم  2nتشکيل مي شود و در اولين تقسيم سيتوکينز نابرابر انجام مي شود
و سلول کوچکتر با ميتوز رويان مي سازد و سلول بزرگتر با ميتوز باعث اتصل رويان به گياه مادر مي شود.

۞ دربعضي از يوکاريوتها مثل قارچهاي زيگوميست که ميتوز هسته اي دارند ،سيتوکينز صورت نمي گيرد چون ديواره عرضي ندارند
با آرزوي موفقيت براي شما دانش آموزان عزيز
دکتر قنواتي
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