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موشکافی  
پالکتهــا � 2 گلبــولهــایقرمــزبالــغ 1 یاخته هــا و یــا اجــزای یاختــه ای کــه بــه علــت نداشــتن قــدرت تقســیم نمی تــوان از آنــان کاریوتیــپ تهیــه کــرد:

یاختههــایمــردۀســطحپوســت 8 ماستوســیتهــا 7 یاختههــایدندریتــی 6 ماکروفاژهــا 5 یاختههــایپادتــنســاز 4 گروهــیازگویچههــایســفید 3

بسیاریازیاختههایعصبی. 9
عــدد کروموزومــی، عــدد هاپلوییــدی، کروموزوم هــای همتــا و غیــر همتــا ؟!درهریــکازمثالهــایزیــرمشــخصکنیــدکــهرســممجموعههــایکروموزومــی �

دریــکهســتهبــهچــهشــکلاســت؟!

چرخٔهیاختهای  

ــد. ــهایمیگوین ــانتقســیمبعــدیطــولمــیکشــد،چرخــٔهیاخت ــاپای ــانیــکتقســیمت ــهازپای ــیکــهدریــکیاخت ــهمراحل تعریــف چرخــٔه یاختــه ای: ب
بنابرایــنچرخــٔهیاختــهایشــاملمراحــلمربــوطبــهرشــدیاختــه،آمادهســازیبــرایتقســیموتقســیمیاختــهمیباشــد.ایــنچرخــهشــاملمراحــل اینترفــاز 

و تقســیم اســتکــهدریاختههــایمختلــف،مــدتایــنمراحــلمتفــاوتاســت.

ترکیبها    

ترکیب با فصل 4 و 6 دهم: یاختههایــینظیــریاختههــایســرالدیدرگیاهــانویاختههــایبنیــادیمغــزاســتخوانکــهدائمــًاتقســیممیشــوند،
اینترفــازکوتاهــیدارند.

 مراحل چرخٔه یاخته ای 
ــازوانجــامکارهــای ــیماننــدرشــد،ســاختمــوادمــوردنی ــهمیگذراننــد.کارهای ــنمرحل ــاز: یاختههــابیشــترمــدتزمــانزندگــیخــودرادرای  اینترف

ــازشــاملمراحــل)S(،)G1(و)G2(اســت. ــهانجــاممیشــود.اینترف ــنمرحل ــهدرای معمــولیاخت

توضیحاتترسیمدرونهستهترسیممفهومیمجموعۀکروموزومی

n=4

)دو کروماتیدی(
1 XXXX

X
X
X
X

کروموزومهمتاندارد.
کروموزومهایغیرهمتادارد.

امکانایجادجهشمضاعفشدگی
وکراسینگاورراندارند.

2n=6

)تک کروماتیدی(

1 ///
2 ///
کروموزومهایهمتا

//
//
//

کروموزومهمتادارد.
کروموزومهایغیرهمتادارد.

امکانایجادجهش
مضاعفشدگیرادارند.

3n=9

)دو کروماتیدی(

1 xxx
2 xxx
3 xxx
کروموزومهایهمتا

xxx
xxx
xxx

کروموزومهمتادارد.
کروموزومهایغیرهمتادارد.

امکانایجادجهش
مضاعفشدگیرادارند.

4n=12

)تک کروماتیدی(

1 ///
2 ///
3 ///
4 ///
کروموزومهایهمتا

////
////
////

کروموزومهمتادارد.
کروموزومهایغیرهمتادارد.

امکانایجادجهش
مضاعفشدگیرادارند.
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نکاتتصاویر  

همانندسازى

کروموزوم هاى خواهرى کروموزوم هاى دخترى

میتوز

سانترومر

ــدیدر ــادوکروماتی ــدیی ــککروماتی کروموزومهــایت

هرصورتداراییکعددسانترومراست.

ــن ــد،ممک ــلنکن ــتیعم ــهدرس ــیمب ــردوکتقس اگ

ــدن ــممان ــاباه ــدنی ــدیش ــشپلیپلوئی ــتجه اس

کروموزومهااتفاقبیافتد.

موشکافی  
تفــاوت بیــن کروماتیدی هــای خواهــری و کروموزوم هــای دختــری در چیســت؟ بــهدوکروماتیــدخواهــریمتعلــقبــهیــککرومــوزوم،پــسازجــداشــدن �

ــککرومــوزوممســتقلاند. ــدوهــرکــدامی ــانکروموزومهــایتــککروماتیــدیدختــریمیگوین ــهآن ــنبعــدب ــد،بلکــهازای ــدنمیگوین ازیکدیگــر،دیگــرکروماتی

 مراحل تقسیم میتوز: فرایندمیتوز،فرایندیپیوستهاستامازیستشناسانبرایسادگی،آنرابهمراحلیتقسیممیکنند:

رشته هاى دوك
در حال تشکیل

غشاى یاخته سانتریول
همانندسازى

تشکیل مجدد
پوشش هسته

شیار تقسیم یاخته اى

کروموزوم هاى دخترى

 کروموزوم
دوکروماتیدى

پوشش هسته

هستک
پوشش هسته

در تخریب  دوك تقسیمکروماتین

*تقسیم سیتوپالسمآنافازمتافازپرو متافازپروفازاینترفاز

بهتدریـجمیتوانبامیکروسـکوپنوری 3 کروماتینفشـرده،ضخیموکوتاهمیشـود. 2 کروماتینشـروعبهفشـردهشـدنمیکنـد. 1  مرحلـٔه پروفـاز: 
بیـندوجفت 5 همزمـانبـافشـردهشـدنکروموزمهـا،سـانتریولهابهدوسـوییاختـهحرکـتمیکنند. 4 کروموزومهـایمضاعـفشـدهرامشـاهدهکـرد.

هستکهاازبینمیروند. 7 پوششهستهشروعبهتخریبشدنمیکند. 6 سانتریولدرقطبیندوکتقسیمتشکیلمیشود.
ایــنمرحلــهپــساز 2 پوشــشهســتهوشــبکٔهآندوپالســمیبــهطــورکامــلتجزیــهمیشــود. 1  پرومتافــاز: درایــنمرحلــهشــاهدایــنمراحــلهستیم:
رشــتههایدوکدرمحــلســانترومربــهکروموزومهــامتصــل 4 رشــتههایدوکبــهکروموزومهــامیرســند. 3 تشــکیلدوکتقســیمآغــازمیشــود.

کروموزومهامیتواننددریاختهحرکتکنند. 5 میشوند.
بیشــترین 3 کروموزومهــادراســتواییاختــهقــرارمیگیرنــد. 2 رشــتههایدوک،کروموزومهــارابــهمرکــزیاختــههدایــتمیکننــد. 1  متافــاز: 
هــرکرومــوزومدر 5 ــد. ــهاســتفادهمیکنن ــنمرحل ــٔهکاریوتیــپازکروموزومهــایای ــرایتهی ب 4 ــهمشــاهدهمیشــود. ــنمرحل فشــردگیکرومــوزومدرای

فشردگیکروموزومهادراینمرحلهنیزدرحالتحداکثریمیباشد. 5 سانترومردوجایگاهبرایاتصالرشتههایدوکدارد.
بــاکوتــاه 2 پروتئینهــایاتصالدهنــدهدرمحــلســانترومرهاکــهکروماتیدهــایخواهــریرابــهیکدیگــرمتصــلمیکننــدتجزیــهمیشــوند. 1  آنافــاز:
ــرار ــهق ــنیاخت ــدیدرقطبی ــایکروماتی ــاز،کروموزومه ــانآناف درپای 3 ــد. ــهمیرون ــمتیاخت ــکس ــهی ــاب ــکازکروماتیده ــتههایدوک،هری ــدنرش ش

عددکروموزومییاختهبهصورتموقتدوبرابرمیشود. 4 میگیرند.
ــدتشــکیل دوهســتٔهجدی 3 پوشــشهســتهدراطــرافکروموزومهــایهــرقطــبتشــکیلمیشــود. 2 رشــتههایدوکتخریــبمیشــوند. 1 ــاز:  تلوف
درپایــانایــنمرحلــهیاختــهایبــادوهســتٔه 6 مجــددًادریاختــهکروماتیــنمشــاهدهمیشــود. 5 فشــردگیکروموزومهــاکاهــشمییابــد. 4 میشــود.

مشابهازنظرمادٔهژنتیکی)دارایکروماتینهایغیرمضاعف(مشاهدهمیشود.
* دراینشکل،مراحلتلوفازوتقسیمسیتوپالسممشاهدهمیشودولیمولفانکتابدرسیاینمرحلهرافقطتقسیمسیتوپالسمنامگذاریکردهاند.

هشتگـــــــ  h.درمرحلٔهآنافازتنهارشتههایدوکیکوتاهمیشوندکهبهسانترومرکروموزومهامتصلاند

h.2درمیآیندn+2n=92یاختههایپیکریانساندرمرحلٔهآنافازبرایمدتکوتاهیبهصورت

h.هدفازناپدیدشدنغشایهسته،رسیدنرشتههایدوکبهکروموزومهاواتصالصحیحبهسانترومراست

h.درطیمتافازبهسانترومرهرکروموزوممضاعفشده،ازدوطرف،دورشتٔهدوکمتصلمیشود

h.رشتههایدوکدرمراحلاینترفاز،تلوفازوتقسیمکاملسیتوپالسممشاهدهنمیشوند

h.پوششهستهوشبکٔهآندوپالسمیدرمراحلپرومتافاز،متافازوآنافازدیدهنمیشوندودرمرحلٔهپروفازوتلوفازپوششهستهبهصورتقطعهقطعهدیدهمیشود

ترکیبها    

ترکیب با فصل 7 یازدهم: اغلــبجانــورانبــرایتولیــدگامــتهــایخــودازتقســیممیــوزاســتفادهمیکننــد؛امــاتوجــهکنیــدکــهزنبــورعســلنــر

بــرایتولیــدگامتهــایخــودازتقســیممیتــوزاســتفادهمیکنــد.
ترکیب با فصل 8 یازدهم:درگیاهانبرایتولیدهاگازفرایندمیوز،امابرایتولیدگامتازفرآیندمیتوزاستفادهمیشود.
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هشتگـــــــ  h.درپایانهرنوعتقسیمی)میوزیک،دویامیتوز(ازیکیاختهاولیهدرنهایتدویاختهبهوجودمیآید

hتقســیممیتــوزتنهــادرجاندارانــیدیــدهمیشــودکــهتولیــدمثــلجنســیدارنــد.درانســانیاختههــایحاصــلازتقســیممیتــوزمیتواننــدیاختــٔهجنســی
نباشــند.نمونــٔهآنگویچههــایقطبــیدربانــواناســتکــهبــهطــورمعمــولدرلقــاحشــرکتنمیکننــد.

h.درپیکوتاهشدنبرخیازرشتههایدوک)نههمٔهآنها(هرفامینکبهیکقطبمیرودIIدرمرحلٔهآنافاز

2n=46 عدد کروموزومی یاختٔه پیکری انسان به صورت

تعدادکروماتیدتعدادسانترومرتعدادکروماتیدهایهرکروموزومتعدادمجموعۀکروموزومیتعدادکروموزومناممرحله

46224692پروفاز1

46224692متافاز1

46224692آنافاز1

23122346تلوفاز1

نکاتتصاویر  

تلوفاز 1 آنافاز1 متافاز1 پروفاز1

تلوفاز2آنافاز2متافاز2پروفاز2

تصویر،طرحسادهایازمراحلمیوزرانشانمیدهد.

همانندســازیDNAدرحــدفاصــلمیــوزیــکودواتفــاق

نمیافتد،اماسانتریولهاهمانندسازیمیکنند.

درپایــانمرحلــٔهتلوفــاز1و2درمجــاورتهــرهســتهتنهــایــک

جفتسانتریولقابلمشاهدهاست.

درمرحلٔهمتافاز1و2تغییریدرعددکروموزومییاختهایجادنمیشود.

بــه دوک رشــتههای و کروموزومهــا دو، پروفــاز مرحلــٔه در

یکدیگرمتصلنیستند.

درمراحلاینترفازومیوزیک،کروموزومهادوکروماتیدیاند.

درمرحلٔهآنافاز1و2،کشیدگییاختهبیشترازسایرمراحلاست.

هشتگـــــــ  hمرحلــٔهاینترفــازمشــخصیوجــودنــداردامــاتعــدادمیانکهــادرایــنمرحلــهدوبرابــرمیشــود.درایــنزمــانازفشــردگیIIوIدرحــدفاصــلبیــنمیــوز
ــود. ــتهنمیش ــنکاس فامت

h.یاختههایهاپلوئیدنمیتوانندتقسیممیوزراانجامدهند

تغییردرتعدادکروموزومها  

اگرچــهتقســیمیاختــهایبــادقــتزیــادیانجــاممیشــودتــایاختههــایســالموطبیعــیبــهوجــودآینــد،ولــیبــهنــدرتممکــناســتاشــتباهاتیدررونــد
تقســیمرخدهــد.چنــد الدی )پلی پلوئیــدی( شــدن و بــا هــم مانــدن کروموزوم هــا،نمونههایــیازایــنخطاهــایمیــوزیهســتند.

هشتگـــــــ  hاشــتباهدرتقســیممیتوانــدهــمدرتقســیممیتــوزوهــمدرتقســیممیــوزرخدهــد،ولــیچــونیاختههــایحاصــلازمیــوزدرایجــادنســلبعــددخالــت
مســتقیمدارنــد،اختــاللدرتقســیممیــوزازاهمیــتبیشــتریبرخــورداراســت.

موشکافی  
یاخته هــای حاصــل از تقســیم میتــوز غیرطبیعــی، چــه سرنوشــتی دارنــد؟ ایــنیاختههــاعملکــردطبیعــیندارنــدوبــهیاختههــایســرطانیویاختههایــی �

ــادچــارفراینــدمــرگبرنامهریــزیشــدهمیشــوند. ــدی تبدیــلمیشــوندکــهتوســطیاختههــایدســتگاهایمنــیازبیــنمیرون
دیپلوئید

تریپلوئید

هاپلوئید

تتراپلویید

«2n»

«4n»«3n»

«n»  پلی پلوئیدی شدن: اگردرمرحلٔهآنافازمیوزIIهمٔهکروموزومهابدوناینکهازهمجداشوندبهیکیاختهبروند،آنیاخته
دوبرابرکروموزومخواهدداشتویاختٔهدیگرفاقدکروموزومخواهدبود.دراینحالتازلقاحگامتغیرطبیعی)2n(وگامت

)2n=46(+)n=23(=)3n=69( طبیعی)n(فردیتریپلوئید)3n(ایجادمیشود:
اگردرمرحلٔهآنافازمیوزIتمامیتترادهابهیکیازقطبینیاختهکشیدهشوندوکروموزومهاازیکدیگرجدانشوند،باگذریاخته
ازمراحلتلوفازوسیتوکینزدویاختهایجادمیشودکهیکیازآنهافاقدکروموزومودیگریدوبرابرحالتعادیکروموزومدارد.


