دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل هفتم :ميوز و توليد مثل جنسي (بجز تست)

ميوز:

ايجاد گوناگوني
توليد گامت يا هاگ (نصف کروموزوم هاي يک سلول عادي)
مراحل اينترفاز شبيه به ميتوز
همانندسازي  DNAفقط يکبار و در مرحله  Sقبل از ميوز  1انجام مي شود.
طي ميوز يک سلول  2nکروموزومي  4سلول  nکروموزومي توليد مي کند.

مراحل تقسيم ميوز:
مرحله ميوز

فرومول

رخداد ها

کروموزمي

پروفاز ميوز 1

فشردگي در کروموزم هاي مضائف شده و قابل رويت شدگي آنها (اول)
قرارگيري طولي کروموزمهاي همتا در کنار يکديگر و تشکيل ساختار تتراد  4کروماتيدي

*2n

تشکيل رشته هاي دوک و دور شدن سانتريول ها از هم و به سمت قطبين سلول (وسط)
تجزيه غشاي هسته (آخر)
متافاز ميوز 1

قرارگيري تترادها در سطح استوايي سلول توسط رشته هاي دوک
*2n

حداکثر فشردگي کروموزوم ها
در دو خط رديف مي شوند (در ميتوز در يک خط)
آنافاز ميوز 1

جدا شدن کروموزوم هاي همتا با کوتاه شدن و تجزيه رشته هاي دوک
*2n

جدا شدن الل هاي ژن ها در آنافاز ميوز  1است
کرماتيدهاي خواهري هنوز به هم متصل مي باشند
تعداد کروموزم ها هنوز ثابت است (برخالف آنافاز ميتوز)
تلوفاز ميوز 1

غشاي هسته در دو قطب تشکيل مي شود (اول)
قرارگيري کروموزم هاي دو کروماتيدي (مضائف) در قطبين سلول
*2n

دو کروماتيد هر کروموزوم نسبت به هم خواهري
همتاي هر کروموزم در قطب ديگر قرار مي گيرد
رشته هاي دوک از بين مي رود (وسط)
کرموزوم ها حالت غيرفشرده و کروماتيني پيدا مي کنند (آخر)
سيتوکينز ميوز 1

در بسياري از جانوران تلوفاز و سيتوکينز با هم رخ مي دهد و  2سلول حاصل مي شود.
در جانوارن ماده سيتوکينز نابرابر رخ مي دهد و تقريبا تمامي سيتوپالسم به تخمک نابالغ مي رسد.

*n

هر سلول فقط حاوي يکي از کروموزوم هاي همتا (ولي به شکل مضائف شده) است
تعداد کروموزوم ها در هر سلول نصف مي باشد (کاهش عدد کروموزومي در پايان ميوز )1
از يک سلول  2nکروموزومي  2سلول  nکروموزمي اما دو کروماتيدي حاصل مي شود
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در پايان ميوز  1کروموزم ها همانند سازي نمي کنند
در پايان ميوز  1سانتريول ها همانند سازي مي کنند و مضائف مي شوند.
قطور شدن کروموزم ها (اول)

پروفاز ميوز 2

*n

تشکيل رشته هاي دوک
حرکت سانتريول ها به سمت قطبين سلول
غشاي هسته تجزيه مي شود (آخر)
رديف شدن کروموزم هاي دوکروماتيدي در سطح استوايي سلول

متافاز ميوز 2

*n

حداکثر فشردگي کروموزومي
جدا شدن و حرکت کروماتيدهاي خواهري به سمت قطبين سلول

آنافاز ميوز 2

2n

دو برابر شدن موقتي تعداد کروموزوم هاي سلول
شکل گيري پوشش هسته در اطراف کروماتيدها در هر قطب (اول)

تلوفاز ميوز 2

2n

از بين رفتن دوک
کرموزوم ها حالت غيرفشرده و کروماتيني پيدا مي کنند (آخر)
دو برابر ماندن موقتي تعداد کروموزوم هاي سلول
سيتوکينز ميوز 2

سپس سيتوکنيز رخ مي دهد و نهايتا از يک سلول ديپلوئيد  4سلول هاپلوئيد توليد ميگردد
در جانوران ماده سيتوکينز نابرابر رخ مي دهد و تقريبا همه سيتوپالسم به تخمک مي رسد

n

ديگر نکات تقسيم ميوز:



نوترکيبي و تنوع در جانداران نحوه قرارگيري کروموزوم هاي همتا در متافاز ميوز  1است.
ميوز  2تاثيري در تنوع در حالت عادي ندارد (اگر کراسينگ اور در ميوز  1اتفاق افتاده باشد دارد).
 oکراسينگ اور ايجاد شده در حالت تتراد در متافاز ميوز  1باعث تشکيل کروماتيدهاي خواهري متفاوت و در
نتيجه ايجاد تنوع در ميوز  2و در نتيجه افزايش بيشتر تنوع مي شود.



 oماحصل تقسيم ميوز عادي

تبديل يک سلول  2nبه  4تا و  2نوع سلول هاپلوئيد

 oماحصل تقسيم ميوز با کراسينگ اور

تبديل يک سلول  2nبه  4تا و  4نوع سلول هاپلوئيد

شباهت هاي ميوز  2به ميتوز:
جدا شدن کروماتيدهاي خواهري و نه کروموزوم هاي همتا
دو برابر شدن تعداد کروموزوم ها در آنافاز
عدم کاهش عدد کروموزومي در سلول هاي حاصله
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تعداد رخدادها طي ميوز:


 3بار سيتوکينز ( 1بار ميوز  1و  2بار ميوز )2



 3بار همانند سازي سانتريول ( 1بار ميوز  1و  2بار ميوز )2

در آنافاز ميوز  1قانون اول مندل (تفکيک مستقل الل ها) رخ مي دهد.



در متافاز ميوز  1قانون دوم مندل (جور شدن مستقل ژن ها) در خصوص صفات غيرپيوسته رخ مي دهد



ساختار هر تتراد:
 2کروموزوم همتا
 2سانترومر
 4کروماتيد
 4مولکول DNA
 8رشته پلي نوکلئوتيدي

فرمول محاسبه تعداد تترادها:
اگر تعداد کروموزوم ها زوج بود:
اگر تعداد کروموزوم ها فرد بود:

تعداد کروموزوم

= تعداد تتراد

2
تعداد کروموزوم 1−
2

= تعداد تتراد

کروموزم هاي  Xو  Yبا وجود اينکه همتا نيستند ولي تتراد تشکيل مي دهند.
کراسينگ اور فقط در حالت تتراد و در مرحله پروفاز ميوز  1اتفاق مي افتد و باعث نوترکيبي و افزايش انواع گامت مي شود.
مثال :سلول مقابل آنافاز ميتوز سلول  n=3يا آنافاز ميوز  2يک سلول  2n=6يا  2n=7يا  2n=5است

* در آنافاز  1و  2تعداد کروموزوم ها در هر قطب سلول نصف سلول اوليه است ولي در آنافاز  1کروموزوم ها  2کروماتيدي
و در آنافاز  2کروموزوم ها تک کروماتيدي هستند.
*قانون اول مندل (تفکيک ژن ها) در آنافاز ميوز 1
*قانون دوم مندل (جورشدن مستقل ژن ها) در متافاز ميوز 1
*نوترکيبي حاصل متافاز ميوز  1است
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احتمال فراواني توليد گامت:


سلول زايشي  2nتوان توليد:



اگر تعداد کل کروموزوم فرد باشد:

 2nنوع سلول هاپلويد يا گامت را دارد و
 2n-1حالت آرايش تترادي
انواع گامت=  n( 2nبزرگتر)
حالت آرايش تترادي=  n( 2nکوچکتر)


اگر ژن مطرح بود مثال ، AaBbCc
 nبرابر با تعداد ژن هاي مستقل و هتروژن مي باشد
(همه ژنهاي پيوسته اگر در مجموع هتروژن باشند باهم يک عدد به  nاضافه مي کنند)



اگر کرايسنگ اور مطرح باشد



اگر فرمول کروموزومي يا تعداد کروموزوم ها و ژن با هم در سوال مطرح باشد:

حالت پيوستگي ژن ها را ناديده مي گيريم و
براي محاسبه با آن طبق ژنهاي مستقل برخورد مي کنيم.
بايد فرمول يا کروموزم ها را مالک قرار داد


اگر گفته شد چند نوع گامت مي تواند توليد شود:



ولي اگر گفته شد چند نوع گامت حاصل يک ميوز يا در اثر ميوز يک سلول زاينده توليد مي شود:

طبق روش باال مي باشد

 2نوع مي باشد چون به هر حال بعد از يکبار تقسيم ميوز  2نوع گامت توليد مي شود


اگر سلول در مرحله ميوز  1باشد بدون کراسينگ اور

 2نوع گامت در نر و  1نوع گامت در ماده توليد مي شود



اگر سلول در مرحله ميوز  1باشد با کراسنگ اور

 4نوع گامت در نر و  1نوع گامت در ماده توليد مي شود

اگر سلول در مرحله ميوز  2باشد بدون کراسينگ اور

 1نوع گامت در نر و  1نوع گامت در ماده توليد مي شود



اگر سلول در مرحله ميوز  2باشد با کراسينگ اور

 2نوع گامت در نر و  1نوع گامت در ماده توليد مي شود.






نخستين گويچه قطبي

 1عدد از  1نوع

دومين گويچه قطبي

حداقل  1عدد از  1نوع

حداکثر  3عدد از  2نوع



گويچه قطبي

حداقل  2عدد از  2نوع

حداکثر  3عدد از  2نوع



حاصل ميوز  n( 1و دو کروماتيدي):

اسپرم نابالغ ،تخمک نابالغ ،نخستين گويچه قطبي
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حاصل ميوز  n( 2و تک کروماتيدي):

اسپرم تمايز نيافته ،تخمک تمايز نيافته و دومين گويچه قطبي

مثال :در صورتيکه وضعيت قرار گرفتن کروموزموم ها در شکل مقابل باشد چند نوع گامت مي تواند توليد شود؟

جواب :سلول در مرحله متافاز ميوز  1است پس اين سلول هر تعداد کروموزوم داشته باشد فقط  2نوع گامت مي دهد
مثال :در صورتيکه وضع قرار گرفتن کرموزوم ها مشابه شکل مقابل باشد توزيع کروموزوم ها در گامت ها چند نوع است؟

پاسخ :سلول در مرحله متافاز ميوز  2است پس اين سلول فقط  1نوع گامت توليد مي کند.
مثال :فردي با گروه خوني  ABناقل هموفيلي و ناقل ديستروفي عضالني دوشن و ناقل زالي و مبتال به فنيل کتونوري است .چند
نوع گامت در رابطه با اين صفات مي تواند توليد شود؟ از يک سلول زاينده اين خانم چند نوع گامت توليد مي
شود؟
پاسخ :ژنوتيپ اين فرد  ABXHDXhdCcaaمي باشد و لذا با توجه به اينکه دو ژن پيوسته و يک ژن هموزيگوت دارد پس 23=8
نوع گامت توليد مي شود.
مثال :اولين گويچه قطبي يک جاندار داراي  156رشته پلي نوکلئوتيدي است .در متافاز ميوز  1همان تقسيم چند سانترومر
وجود داشته است؟
مثال :اسپرم نابالغ جانداري  48رشته پلي نوکلئوتيدي دارد سلول زاينده اين جاندار چند تتراد تشکيل مي دهد؟
پاسخ :چون اسپرم نابالغ  nو دو کرماتيدي است و هر کروموزوم آن  4زنجيره دارد پس  48/4=12يعني  n=12پس سلول
زاينده آن  2n=24يا  2n=23يا  2n=25بوده است پس اين سلول 11يا  12تتراد تشکيل مي دهد.
مثال :کداميک شکل کروموزوم هاي مادري را در جانوري نشان مي دهد که گامت نر آن  aBmNمي باشد؟
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مثال :در چکاوک ماده با عدد کروموزومي  2n=14چهار جفت از کروموزوم هاي اتوزومي هموزيگوس مي باشند اين پرنده
توانايي توليد چند نوع گامت را دارد؟
چون عدد کروموزومي  2n=14است پس  n=7است و چون  4تا هموزيگوت دارد پس بقيه اتوزوم ها و نيز کروموزوم هاي
جنسي که  ZWهستند هتروزيگوت هستند و 23 =8نوع گامت مي تواند توليد کند.

مثال :فردي داراي  6جفت کروموزوم هتروزيگوت است اگر  3جفت آن از قانون دوم مندل پيروي نکند چند نوع گامت توليد
مي کند؟
وقتي گفته مي شود از قانون دوم پيروي نمي کند يعني پيوسته است پس  3تاي آنها يک توان مي باشد و بقيه نيز  3توان و مي
شود  24 =16نوع گامت

توليد گامت و کراسينگ اور:
*در سلولهاي سوماتيک کراسينگ اور رخ نمي دهد چون ميوز ندارند
* در ملخ نر و مردها و پروانه ها و پرندگان ماده کرموزوم هاي جنسي همتا نيستند و در آنها کراسينگ اور و جهش مضائف
شدن رخ نمي دهد .البته کروموزوم هاي اتوزوم آنها همتا هستند و در آنها هر دو مورد رخ مي دهد.
*در زنبور نر نيز به دليل هاپلوئيد بودن و عدم وجود ميوز پس کراسينگ اور و جهش مضائف شدگي رخ نمي دهد
*در چرخه زندگي جانداران با چرخه هاپلوئيد (کالميدوموناس اسپيروژير و قارچ ها به جز دئوتروميست ها):
زيگوت تقسيم ميوز انجام مي دهد پس کراسنگ اور و تتراد دارد
*در چرخه زندگي تناوب نسل (گياهان و کاهوي دريايي و کلپ) و چرخه زندگي ديپلوئيد جانوران:
زيگوت تقسيم ميتوز انجام مي دهد و تتراد و کراس ندارد
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جدا شدن کروموزوم ها:
در هنگام ميوز و در مرحله آنافاز ميوز  ،1هر کروموزوم از کروموزوم همتا جدا مي گردد که به آن جدا شدن کروموزوم ها
گويند.
جدا نشدن کروموزومي:
 -1جدانشدن کروموزمي
آنافاز ميوز ← 1

 2سلول بدون کروموزوم مربوطه ()n-1
 2سلول حاوي هر دو کروموزوم همتا ()n+1

 -2جدانشدن کروماتيدي:
آنافاز ميوز ← 2

 2سلول طبيعي ()n
 1سلول بدون کروموزوم مربوطه ()n-1
 1سلول حاوي هر دو کروماتيد خواهري ()n+1

نشانگان (يا سندرم) داون:


سندرم= بيماري است که عالئم گسترده اي دارد و روي قسمت هاي مختلف بدن اثر مي گذارد



عقب افتادگي ذهني





تري زومي ( 21يک کروموزم شماره  21اضافي) به دليل جدانشدن کروموزم ها در آنافاز ميوز 1
فرمول کروموزومي:

 45+XXيا 45+XY

هم در مرد و هم زن مي تواند رخ دهد.
ولي به دليل طول کشيدن ميوز در زنان به احتمال زياد فرزند با سندرم داون از لقاح تخمک با  2کروموزم 21
و اسپرم با  1کروموزوم  21حاصل شده است.



احتماالت وقوع در مادران:

< 30سال

1/15000

بين  30تا  35سال

1/750

>  45سال

1/16

انجام تست کاريوتيپ جنين در مادران باالي  35سال
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کاريوتيپ:





تصويري از کروموزوم هاي در حال تقسيم که براساس اندازه ،شکل و محل قرار گيري سانترومر در يک تصوير
رديف مي شوند
کاريوتايپ را مي توان از سلول هاي زنده هسته دار تهيه کرد (همچون گلبول هاي سفيد خوني)
بررسي و تجزيه و تحليل ناهنجاري هاي موجود در تعداد کروموزوم ها

نقش کاريوتيپ:
در کاريوتيپ انسان:

اندازه جفت کروموزم شماره  1از همه بزرگتر
تا جفت کروموزم شماره  9اندازه کروموزوم ها بزرگ





از جفت کروموزوم  10تا  22اندازه ها کوچک
احتمال ناهنجاري هاي ژني و کروموزومي در کروموزوم هاي بزرگ بيشتر است.
بيشتر افرادي که حتي يک کروموزوم کم داشته باشند از بين مي روند
از گلبول هاي قرمز و سلول غربالي (آوند آبکش) نمي توان براي تهيه کاريوتايپ استفاده کرد چون با وجود زنده
بودن ولي هسته ندارند
نورون ها و سلول هاي ماهيچه اي چون ميتوز ندارند براي تهيه کاريوتايپ مناسب نيستند.

انواع توليد مثل:
 -1توليد مثل غير جنسي:
فقط يک والد حضور دارد
ميوز ،گامت ،لقاح ،زيگوت و کرايستگ اور وجود ندارد
زادگان کلون ناميده مي شوند (مثل کلني باکتري)
انواع:


تقسيم دوتايي:

همه باکتريها ،کلروپالست و ميتوکندري



ميتوز:

اغلب آغازيان



قطعه قطعه شدن:

اسپيروژير (جلبک سبز رشته اي هاپلوئيد با کلروپالست نواري شکل)



جوانه زدن:

هيدر ،مخمر



رويشي:

در گياهان (پيوند زدن ،قطعه قطعه کردن ،کشت بافت)

 :Aفقط توليد مثل غير جنسي:
 -1پروکاريوتها (باکتريها)

با تقسيم دوتايي

 -2بعضي از آغازيان (آميب ،اوگلنا و تاژکدار چرخان)

با تقسيم ميتوز

 -3بعضي از قارچ ها مثل دئوتروميست ها (پني سليوم و آسپرژيلوس)

با تقسيم ميتوز

 -4گياهان تريپلوئيد ()3n

با توليد مثل رويشي
Web Site: www.tadriskonkoor.ir
Telegram: @Drhosseinghanavati
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دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل هفتم :ميوز و توليد مثل جنسي (بجز تست)
 :Bتوليد مثل غير جنسي و جنسي:
 -1اغلب آغازيان:

مثل اسپيروژير که غير جنسي از نوع قطعه قطعه شدن

 -2هيدر و مخمرها:

غير جنسي از نوع جوانه زدن

 -3گياهان:

غير جنسي مثل پيوند زدن

 -2توليد مثل جنسي:
در يوکاريوت ها وجود دارد (در پروکاريوت ها ديده نمي شود)
انواع:

 از طريق ميوزطي لقاح در جانداران دو جنسي
بکرزايي در زنبورعسل و توليد نر  nکروموزومي
-از طريق ميتوز مانند توليد مثل جنسي زنبور عسل نر

در توليد مثل جنسي معموال گامت ،حضور  2جنس ،لقاح ،گامت ،سلول هاپلوئيد ديده مي شود که استثنا هم دارد:
عدم حضور گامت

توليد مثل جنسي قارچ ها

عدم حضور  2جنس

خودلقاحي و بکرزايي

عدم حضور لقاح

بکرزايي

عدم حضور سلول هاپلوئيد

گياهان پلي پلوئيدي

عدم توليد گامت از ميوز

جنس نر زنبورعسل



در جانوران حاصل ميوز توليد گامت است (داراي توانايي لقاح و فاقد توانايي ميتوز)



در حاليکه در گياهان و جلبک ها و قارچ ها حاصل ميوز توليد هاگ است (توانايي ميتوز و فاقد توانايي لقاح)



ميوز در جانوران در مرحله توليد گامت است و در گياهان در مرحله توليد هاگ

توليد مثل جنسي در  3چرخه هاپلوئيدي ،ديپلوئيدي و تناوب نسل ديده مي شود.
 -1هاپلوئيدي:
حالت پرسلولي جاندار  nاست
تنها زيگوت است که  2nمي باشد که ميوز مي کند
در کالميدوموناس ،اسپيروژير و قارچ هاي غيردئوتروميستي ديده مي شود

Web Site: www.tadriskonkoor.ir
Telegram: @Drhosseinghanavati
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دکتر حسين قنواتي

سال سوم ،فصل هفتم :ميوز و توليد مثل جنسي (بجز تست)
 -2ديپلوئيدي:
حالت پرسلولي جاندار  2nاست و
فقط گامت  nديده مي شود و زيگوت ميتوز مي کند.
همه جانوران همچون انسان
 -3تناوب نسل:
حالت پرسلولي جاندار به دو شکل اسپيروفيت ( )2nو گامتوفيت ( )nديده مي شود.
توليد مثل جنسي همه گياهان
*در چرخه هاپلوئيد و تناوب نسل گامت ماحصل ميتوز است و در چرخه ديپلوئيد ماحصل ميوز
*در چرخه هاپلوئيد و تناوب نسل ميوز هاگ مي دهد و در ديپلوئيد گامت
*چرخه زندگي هاپلوئيد با هاپلوئيد بودن فرق دارد .مثال در قارچ هاي دئوتروميست توليد مثل غيرجنسي در جاندار
هاپلوئيد انجام مي شود.
بکرزايي:
نوعي توليد مثل جنسي است
فرد از تخمک لقاج نيافته بوجود مي آيد و جاندار نر شرکت ندارد
شباهت آن با توليد مثل غيرجنسي در توليد زادگان مشابه از نظر ژنتيکي به مادر مي باشد
(زادگان کلون محسوب مي شوند)
انواع مختلفي دارد:
 -1در يک نوع آن گامت توليد شده ميتوز مي کند و جاندار را بوجود مي آورد
مثال :بکرزايي ملکه و توليد زنبور نر
 -2در نوع ديگر آن گامت توسط سلول هاپلوئيد ديگري از خود ماده بارور مي شود و جاندار کامل ديپلوئيد حاصل
مي شود
مثال ها:
قاصدک ها
بعضي از ماهي ها ،سوسمارها و قورباغه ها
مارها انواع ماده هاي مسن که از نر دور مانده اند (فرندان  2nهستند)
فرضيه ها:
ماده به جاي کروموزوم هاي نري از خود يک نسخه مي سازد و تخمک را بارور مي کند
در اثر دور ماندن از نر و ترشح هرمون خاص تخمک تقسيم مي شود
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