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 میلیاردها یاخته زادی با و پس از چند ماه به نومی شود به نام تخم آغاز یاخته ای زندگی انسان، با تشکیل
.  می شودتبدیل 

 دن یک فرد بالغ به بیاخته ها در که تعداد به طوری ، می یابدحتی بعد از این هم ادامه یاخته ها افزایش روند
.می رسدصدها میلیارد 

 پذیردیاخته ها صورت می با تقسیمات پیاپی شگفت انگیز این افزایش

تفکر
یک فرد بالغ را می شناسید؟ با توجه به مطالبی که در سا لهای گذشته فرا گرفتید، چه انواعی از تقسیم در بدن

هر نوع از این تقسیم ها در چه نوع یاخته هایی، انجام می شود؟

 نتیجۀ هر نوع از تقسیم چیست؟

آیا همۀ یاخته های بدن، تقسیم می شوند؟

 دِناهمان طور که می دانید کروموزوم از(DNA ) و
. پروتئین تشکیل شده است
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کروماتین

 کمتر و به هسته،کروموزوم هایزمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی
می  ( ینکرومات)فامینه رشته های درهم است که به آن، ای از صورت توده 

.گویند

ومنوکلئوز
 شود تشکیل می( نوکلئوزوم)هسته تَن هر رشتۀ کروماتین از واحدهای تکراری به نام.

مولکولDNA  ستپیچیده اهیستون دور در اطراف مولکول  های پروتئینی به نام 2حدود.
یل می دهندنوکلئوزوم ها مانند دانه های تسبیح پیرامون هم جمع می شوند  و کروموزوم را تشک.
کروموزوم
یم، به صورت مادّۀ وراثتی هسته در تمام مراحل زندگی یاخته، به جز تقس

. کروماتین است

در حین تقسیم یاخته پیش از تقسیم یاخته، رشته های کروماتینی دو برابر و
فشرده می شوند

یم بشود،دیده ساختار کروموزوم فقط زمانی  که سلول می خواهد وارد تقس
می شود

کروموزوم
ردگی نشان شکل تصویر یک کروموزوم را در حداکثر فش

.  می دهد
  همان طور که در این شکل مشاهده می شود، هر

) امینکفکروموزوم از دو بخش شبیه به هم به نام 
.تشکیل شده است( کروماتید

ه به این کروموزم ها، کروموزوم های مضاعف شد
.  می گویند

نوع کروماتیدهای هر کروموزوم مضاعف شده  از نظر
ری ژن ها یکسان اند و به آنها کروماتیدهای خواه

.  گفته می شود
 به ومرسانترکروماتیدهای خواهری در محلی به نام

.هم متصل اند
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هنکت

پلی نوکلئوتیدینوار DNAمولکول  سانترومر نام ساختار

کروموزوم تک کروماتیدی

کروموزوم مضاعف شده

کروماتین

عدد کروموزومی
کری خود هرگونه از جانداران، تعداد معیّنی کروموزوم در یاخته های پی

نمایش داده می   nبا نماد.می گویندعدد کروموزومی دارند که به آن 
.شود
موجود  اکر از هر کروموزوم یک نسخه در سلول ها  وجود داشته باشد

مانند قارچ ها. نمایش داده می شود  nهاپلوئید  و با نماد 
 ود  نسخه  در سلول ها وجود داشته باشد  موج2اگر از هر کروموزوم

2n=46نمایش داده می شود  مانند انسان 2nدیپلوئید  و بانماد 

یاخته های پیکری
ندارندیاخته های پیکری،همان یاخته های غیرجنسی جا .
عضی از  ممکن است تعداد کروموزوم یاخته های پیکری ب

.جانداران شبیه هم باشد
 کروموزوم  46در یاخته های پیکری انسان و درخت زیتون

تفاوت وجود دارد، ولی به طور مسلّم ژن های آنها بسیار م
.  اند
بیشتر بدانید

باطی وجود داشته با توجه به جدول آیا بین ساده و پیچیده بودن جاندار و تعداد کروموزوم ها می تواند ارت
باشد؟

 عدد متغیر است1000تا بیش از 2از (به جز باکتری ها )تعداد کروموزوم های جانداران مختلف.

ندهست( دیپلوئید ) یاخته های پیکری انسان، دوالد
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کاریوتیپ

بعضی از برای تعیین تعداد کروموزوم ها و تشخیص
ه می  تهیکاریوتیپ ناهنجاری های کروموزومی، 

.شود

اکثر کاریوتیپ تصویری از کروموزوم ها با حد
، محتوای  اندازه، شکلفشردگی است که براساس 

و مرتبژنی و محل قرارگیری سانترومرها، 
شماره گذاری شده اند

همتا
ی شود که با بررسی کاریوتیپ انسان، مشاهده م

د هر کروموزوم دارای یک کروموزوم شبیه خو
.است

شابه به این کروموزوم های،  با محتوای ژنی م
.گفته می شودهمتا ،

دیپلوئید

2موزوم به جاندارانی که یاخته های پیکری آنها از هر کرو
.نسخه داشته باشند، دیپلوئید می گویند

به در این یاخته ها، دو مجموعه کروموزوم وجود دارد که دو
.  دو به یکدیگر شبیه اند

و در این یاخته ها، یک مجموعه کروموزوم از والد مادری
.یک مجموعه از والد پدری دریافت شده است

 2»این یاخته ها را با نماد کلیn»نشان می دهند.
کروموزوم جنسی

جود در انسان و بعضی جانداران، کروموزوم هایی و
.دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند

ه می به این کروموزوم ها، کروموزوم جنسی گفت
.شود
نباشندکروموزوم های جنسی ممکن است شبیه هم  .
3ل نمونه این کروموزوم ها را در کاریوتیپ شک

مشاهده می کنید
مثال

78در خروس =n2ین  سلول جنسی ا.می باشد
جاندار چند کروموزوم غیر جنسی دارد؟
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کروموزوم های جنسی در انسان

کروموزوم های جنسی در انسان را با نمادX وYنشان می دهند  .

هسته یاخته های پیکری زنان دو کروموزومX و مردان یک کروموزومXو یک کروموزومY د ارند  .

هاپلوئید

ی انسان، بعضی یاخته ها مانند یاختۀ جنس
نی یک  هستند؛ یع( هاپلوئید )تک الد 

یاخته های . مجموعه کروموزوم دارند
نشان می  n»«هاپلوئید را با نماد کلی

.دهند
«n» ه تعداد کروموزوم های یک مجموع

است؛ مثالً در انسان
23n= است.
 در یک مجموعۀ کروموزومی، هیچ

.یستکروموزومی با کروموزوم دیگر همتا ن

چرخۀ یاخته ای
یم تا پایان مراحلی که یک یاخته از پایان یک تقس

می  ی چرخۀ یاخته اتقسیم بعدی می گذراند را 
.گویند

 یم تقسو اینترفازاین چرخه، شامل مراحل
حل در یاخته های مختلف، مدت این مرا. است

.متفاوت است
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زاینترفا
ندیاخته ها بیشتر مدت زندگی خود را در این مرحله می گذران.
مول یاخته کارهایی مانند رشد، ساخت مواد مورد نیاز و انجام کارهای مع

.در این مرحله انجام می شود
 اینترفاز شامل مراحل«G1» ، «S » و «G2 »است.

ی در مرحلۀ رشد یاخته هاست و یاخته ها مدت زمان زیاد
.  این مرحله می مانند

نمی شوند، یاخته هایی که به طور موقت یا دائمی تقسیم
.  معموالً در این مرحله متوقف می شوند

ه ناماین یاخته ها به طور موقت یا دائم به مرحله ای ب
G0نورون نمونۀ این یاخته هاست. وارد می شوند.

در این مرحله سلول رشد می نماید

مرحله»«S

دوبرابر شدن دِنای ((DNA هسته، در این مرحله انجام
.می شود که نتیجۀ همانند سازی است

 همانندسازیDNA فرایندی است که طی آن از یک
.، دو مولکول یکسان ایجاد می شودDNAمولکول 

 مرحلۀ وقفۀ دوم«G2»

قسیم می شونداین مرحله نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه تر است و در آن، یاخته ها آمادۀ مرحلۀ ت.
نند و یاخته ها آمادۀ در این مرحله، ساخت پروتئین ها و عوامل مورد نیاز برای تقسیم یاخته افزایش پیدا می ک

.تقسیم می شوند
DNAسیتوپالسمی  موجود در اندامک ها در این مرحله دوبرابر می شوند.
همانند سازی اندامک ها در این مرحله است

DNAتعداد تعداد کروماتیدتعداد سانترومرتعداد کروموزومسلولیمراحل چرخه 
تعداد نوار پلی 

نوکلئوتیدی

G1

S

G2

تکلیف
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مراحل چرخه  
سلولی

DNAتعداد دتعداد کروماتیرتعداد سانترومتعداد کروموزوم
تعداد نوار پلی 

نوکلئوتیدی

G14=2n4=2n4=2n
4=

2n
4=4n

S4=2n4=2n8=4n8=4n16=8n

G24=2n4=2n8=4n8=4n16=8n

تقسیم یاخته

ام می شودو تقسیم سیتوپالسم انج( میتوز یا میوز)در این مرحله، دو فرایند تقسیم هسته.

در سا لهای گذشته تا حدودی با این فرایندها آشنا شدید.

با تقسیم سیتوپالسم، در نهایت دو یاختۀ جدید ایجاد می شود.
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 ه در مادّۀ ژنتیک، ک( میتوز)در رشتمان
سیم همانندسازی شده بود، تق«S»مرحلۀ

.  سدمی شود و به یاخته های جدید می ر

د، ابتدا کروموزوم ها که در هسته پراکنده ان
رایش باید به طور دقیق در وسط یاخته آ

خته های یابند و به مقدار مساوی بین یا
.حاصل تقسیم شوند

موزوم برای حرکت و جدا شدن صحیح کرو
ایجاد یم دوک تقسها، ساختارهایی به نام 

می شود

دوک تقسیم

ت که هنگام دوک تقسیم، مجموعه ای از ریزلوله های پروتئینی اس
.می شودتقسیم، پدیدار و سانترومر کروموزوم به آن متصل

کروموزوم ها متصل به سانترومرکوتاه شدن رشته های دوک با ،
.از هم جدا می شوند و به قطبین می روند

 نوع رشته دوک مشاهده می شود3در این تصویر

ند نوع اول به ناحیه سانترومر کروموزوم ها متصل  هست

ند و به نوع دوم رشته های دوکی که در سلول برروی هم لغریده ا
سانترومرها متصل نیستند

گرفته اندرشته های دوک کوتاهی که پیرامون سانتریول ها قرار
سانتریول ها
 ،ته های ساخته شدن رش( سانتریول ها) میانکدر سلول های جانوری

.  دوک را سازمان می دهند
فاز، برای تقسیم سانتریول ها، یک جفت استوانۀ عمود برهم اند که در اینتر

.یاخته، دو برابر می شوند
ی تشکیل شده هر یک از این استوانه ها، از تعدادی لولۀ کوچک تر پروتئین

. است
 ده استتایی ریز لوله پروتئینی تشکیل ش3دسته 9سانتریول ها از.
ه دوک متفاوت در سلول های گیاهی سانتریول وجود ندارد،طرز تشکیل رشت

اند رشته های است،شبکه آندوپالسمی وسیعی به وجود می آید و می تو
دوک را ساماندهی نماید
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مراحل میتوز

تلوفاز آنافاز متافاز ازپرومتاف پروفاز

میتوز، فرایندی پیوسته است

ای سادگی، آن را میتوز، فرایندی پیوسته است، ولی زیست شناسان بر
.مرحله بندی می کنند

 مشاهده می کنید6طرح ساده ای از تقسیم کروموزوم ها را در شکل.

پروفاز
در این مرحله، رشته های کروماتین فشرده، ضخیم و کوتاه تر می شوند  .

به طوری که به تدریج با میکروسکوپ نوری می توان آنها را مشاهده کرد  .

آنها دوک تقسیم ضمن فشرده شدن کروموزوم، سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند و بین
.  تشکیل می شود

در این مرحله پوشش هسته شروع به تخریب می کند.
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پرومتافاز

تجزیه می  در این مرحله، پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی
.  رسندشوند تا رشته های دوک بتوانند به کروموزوم ها ب

ای در همین حال کروموزوم ها از محل سانترومر به رشته ه
.دوک متصل می شوند

متافاز

یدا کرده اند، کروموزوم ها که بیشترین فشردگی را پ
.وندیاخته ردیف می ش( سطح استوایی)در وسط 

آنافاز

کروماتیدها از هم جدا در این مرحله با تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر ،
.  می شوند

روموزوم انجام جداشدن کروماتیدها با کوتاه شدن رشته های دوک متصل به ک
.  می شود

 کشیده ( طبینق)کروموزوم ها که اکنون تک کروماتیدی اند، به دو سوی یاخته
.می شوند

حرکت سانترومر مقدم بر بازوها صورت می گیرد.

زتلوفا
نند تا به رشته های دوک تخریب شده و کروموزوم ها شروع به باز شدن می ک

.  صورت کروماتین درآیند
پوشش هسته نیز مجددًا تشکیل می شود.
در پایان تلوفاز، یاخته، دو هسته مشابه دارد.
ه تک در هر سلول تازه تشکیل شده، از هر کرووزوم یک نسخه وجود دارد ک

.کروماتیدی هست
 در نتیجه عدد کروموزومی بدون تغییر باقی مانده است.
 هر دو نسخه پدری و مادری ، هر دو در سلول تازه 1از کروموزوم شماره ،

تشکیل شده وجود دارند
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میتوز در یک اسالید

DNAتعداد دتعداد کروماتیرتعداد سانترومتعداد کروموزوممراحل میتوز
تعداد نوار پلی

نوکلئوتیدی

پروفاز

فازمتافازو پرومتا

آنافاز
تلوفاز

تکلیف زیر را انجام دهید

تقسیم سیتوپالسم

یم می شوندپس از میتوز، اجزای یاخته بین دو سیتوپالسم تقس.

ودبا تقسیم سیتوپالسم دو یاختۀ جدید تشکیل می ش.

 تقسیم سیتوپالسم در یاخته های جانوری

گی در وسط آن شروع در یاخته های جانوری تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفت
.می شود

وزین است که این فرورفتگی حاصل انقباض حلقه ای از جنس اکتین و می
.ل استمانند کمربندی در سیتوپالسم قرار می گیرد و به غشاء متص

اتصال رشته های پروتینی به غشای سلولی

شروع فشردگی از پیرامون به مرکز و در نهایت جداسازی دوسلول

می شوندبا تنگ شدن این حلقۀ انقباضی در نهایت دو یاخته از هم جدا
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مراحل میتوز
تعداد  

کروموزوم
DNAتعداد دتعداد کروماتیمرتعداد سانترو

تعداد نوار پلی
نوکلئوتیدی

4n=      24n=      28n=      48n=      416n=      8پروفاز
متافازو 
پرومتافاز

4n=      24n=      28n=      48n=      416n=      8

8n=      48n=      48n=      48n=      416n=      8آنافاز
4n=      24n=      24n=      24n=      28n=      4تلوفاز

ینپاسخ تمر

در یاخته های گیاهی، حلقۀ انقباضی تشکیل نمی شود  .
 شوددر محلّ تشکیل دیوارۀ جدید، ایجاد میصفحۀ یاخته ای در این یاخته ها نخست ساختاری به نام.
این صفحه با تجمع ریزکیسه های دستگاه گلژی و به هم پیوستن آنها تشکیل می شود  .
این ریزکیسه ها، دارای پیش ساز های تیغۀ میانی و دیوارۀ یاخته اند  .
د الن و پالسمودسم که با اتصال این صفحه به دیوارۀ یاختۀ مادری دو یاختۀ جدید از هم جدا می شوند ساختارهایی مانن

.سال گذشته با آنها آشنا شدید در هنگام تشکیل دیواره جدید، پایه گذاری می شوند
رسوب ریز کیسه ها در استوای سلول  از میانه و گسترش آن به سمت دیواره ها
انحالل غشای وزیکول ها  و امکان رسوب محتویات آنها
تشکیل تیغه میانی بین دو سلول و تشکیل الن
پیوستگی دو سیتوپالسم از راه الن ،تشکیل پالسمودسم

 تقسیم سیتوپالسم در یاخته های گیاهی
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ان جنینی ایجاد می  نمونۀ این سلول ها، سلول ماهیچۀ مخطط است که از به هم پیوستن چند سلول در دور
.شود

م حاصل می شوند، مانند بعضی از سلول های چندهسته ای هم از تقسیم هسته بدون تقسیم سیتوپالس
.بعضی قارچها و آغازیان

متافازپروفازتلوفاز

آنافازازاینترف

تقسیم یاخته، فرایندی تنظیم شده است
ستمی گیاهان می توانند بعضی از یاخته های بدن جانداران، مانند یاخته های بنیادی مغز استخوان و یاخته های مری

.  دائماً تقسیم شوند
د یاخته ها، تقسیم خود را همین یاخته ها در شرایط خاصی، مثالً شرایط نامساعد محیطی یا افزایش بیش از حدّ تعدا

.  کاهش می دهند و یا متوقف می کنند
برعکس، یاخته های  عصبی به ندرت تقسیم می شوند  .
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تقسیم یاخته، فرایندی تنظیم شده است

؟این یاخته ها چگونه تشخیص می دهند در چه زمان یا به چه مقداری باید تقسیم شوند

چه عواملی تنظیم کنندۀ سرعت و تعداد تقسیم یاخته اند؟

چگونه تعداد چرخه های یاخته تنظیم می شوند

چرا این تنظیم در برخی یاخته ها به هم می خورد؟

اختهعوامل تنظیم کنندۀ تقسیم ی
 نظیم می کنندسرعت تقسیم خود را تعوامل محیطی و مواد شیمیایی یاخته ها در پاسخ به بعضی  .

یم یاخته ای می شوندانواعی از پروتئین ها وجود دارد که با فرایندهایی منجر به تقس:پروتئین محرک رشد.

انع از تقسیم یاخته ها پروتئین های دیگری نیز وجود دارند که در شرایط خاصی، م: پروتئین مهارکننده رشد
می شوند

این پروتئین ها در سرعت تقسیم یاخته مانند پدال گاز و ترمز عمل می کنند
مثالی برای عوامل تنظیم کنندۀ تقسیم یاخته

 ا با تقسیم تولید می شوند تعامل رشد در گیاهان در محل آسیب دیده، نوعی
سریع، تودۀ یاخته ایجاد کنند

این تودۀ یاخته مانع نفوذ میکروب ها می شود.

ه با افزایش یا نوعی عامل رشد، در پوست انسان زیر محل زخم تولید می شود ک
.  سرعت تقسیم یاخته ها، سرعت بهبود زخم را افزایش می دهد

تید این ماده بر کدام با توجه به آنچه آموخ. مثال دیگر این مواد، اریتروپویتین است
بخش بدن اثر می گذارد و نتیجه آن چیست؟

نقطۀ وارسی

 وجود داردنقطۀ وارسی در چرخۀ یاخته ای، چند.
ن نقاط وارسی مراحلی از چرخۀ یاخته اند که به آ

ت و اطمینان می دهند که مرحلۀ قبل کامل شده اس
.عوامل الزم برای مرحلۀ بعد آماده اند
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تقسیم بی رویۀ یاخته

ندیاخته ها با تقسیم، افزایش و با مرگ، کاهش می یاب.
خورد، چه وضعی اگر تعادل بین تقسیم یاخته و مرگ یاخته ها به هم ب

پیش می آید؟
نتیجه می تواند ایجاد یک تومور باشد.
تومور
شده ایجاد می  تومور، توده ای است که در اثر تقسیمات تنظیم ن

.شود
وندتومورها به دو نوع خوش خیم و بدخیم تقسیم می ش.

تومور خوش خیم

ود نوع خوش خیم رشدی کم دارد و یاخته های آن در جای خ
.می مانند و منتشر نمی شوند

ه بافت این نوع تومور معموالً آن قدر بزرگ نمی شوند که ب
.های مجاور خود آسیب بزنند

با خون و مایعات بدن جابجا نمی شوند

به سلول های مجاورشان آسیب نمی زنند.
د، می تواند البته در مواردی که تومور بیش از اندازه بزرگ شو

.  در انجام اعمال طبیعی اندام اختالل ایجاد کند

مثال برای تومور خوش خیم
 ر افراد یکی از انواع تومورهای خوش خیم است که دلیپوما

.  بالغ متداول است
یاخته ایجاد می در این تومور، یاخته های چربی تکثیر شده و تودۀ

کند
تومور بدخیم یا سرطان

های مجاور تومور بدخیم یا سرطان به بافت
) نی دگرنشیحمله می کند و توانایی 

.دارد( متاستاز
 یاخته هایی از آن جدا شده و همراه با

احی دیگر جریان خون، یا به ویژه لنف به نو
رشد بدن بروند، در آنجا مستقر شوند و

.  کنند
رات در علت اصلی سرطان، بعضی تغیی

ث می شود مادۀ ژنتیکی یاخته است که باع
چرخۀ یاخته از کنترل خارج شود
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تشخیص و درمان سرطان

د استفاده روش های متعددی برای تشخیص و درمان سرطان ها وجود دارد و گاهی ترکیبی از این روش ها مور
.  قرار می گیرد

بافت برداری (Biopsy)ه سرطان روشی است که در آن، تمام یا بخشی از بافت سرطانی یا مشکوک ب
.برداشته می شود

آزمایش خون به این شناسایی کمک می کند.

روش های رایج درمان سرطان

شامل جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی است.

أثیر پرتوهای قوی قرار می  ، یاخته هایی که به سرعت تقسیم می شوند، به طور مستقیم تحت تدر پرتودرمانی
.گیرند

 با استفاده از داروها باعث سرکوب تقسیم یاخته ها در همۀ بدن می شودشیمی درمانی  .

یمعایب شیمی درمانی وپرتودرمان
وارش نیز آسیب این روش های درمانی می توانند به یاخته های مغز استخوان، پیاز مو و پوشش دستگاه گ

.برسانند

گی می شودمرگ یاخته ی سالم از عوارض جانبی شیمی درمانی است که باعث ریزش مو، تهوع و خست.

د مجبور به پیوند مغز حتی بعضی افراد که تحت تأثیر تابش های شدید، یا شیمی درمانی قوی قرار می گیرن
.زین سازنداستخوان می شوند تا بتوانندسلول های بنیادی یاخته های خون ساز، را ترمیم یا جایگ

وراثت و محیط، هر دو در ایجاد سرطان نقش دارند

1- مرگ آن پروتئین ها، تنظیم کنندۀ چرخه یاخته و: نقش وراثت
.هستند

پروتئین ها محصول عملکرد ژن ها هستند  .
دبنابراین، مشخص است که در ایجاد سرطان، ژن ها نقش دارن.
ژن های زیادی شناخته شده اند که در بروز سرطان مؤثرند  .
ن مسئله استعلت شیوع بیشتر بعضی سرطان ها در بعضی جوامع، همی.

وراثت و محیط، هر دو در ایجاد سرطان نقش دارند

2-عوامل محیطی هم در بروز سرطان مؤثرند:نقش محیط  .
ه ساختار پرتوهای فرابنفش، بعضی آالینده های محیطی و دود خودروها بDNA

.آسیب می زنند
ل گوشت و سایر پرتوها و مواد شیمیایی سرطان زا، موادغذایی دودی شده مث

الکلی ماهی دودی، بعضی ویروس ها، قرص های ضدبارداری، نوشیدنی های
.و دخانیات از عوامل مهم سرطان زایی اند
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برخی عوامل مؤثر بر بروز سرطان

دبیشتر بدانی

سرطان های دستگاه گوارش

سرطان سینه

 سرطان ریه
بافت مردگی (Necrosis )

د و از بین می روندمرگ یاخته ها می تواند تصادفی باشد؛ مثالً در بریدگی، یاخته ها آسیب می بینن  .

 ،بافت مردگیبه این حالت (Necrosis )گفته می شود  .

 مرگ برنامه ریزی شدۀ یاختهApoptosis

 ری یاخته ای شامل یک سبرنامه ریزی شدۀ مرگ
ر بعضی فرایندهای دقیقاً برنامه ریزی شده است که د

.  یاخته ها و در شرایط خاص ایجاد می شود

روع می شوداین فرایند با رسیدن عالیمی به یاخته ش.

های تخریب به دنبال این رخداد، در چند ثانیه پروتئین
و مرگ آن کننده در یاخته شروع به تجزیۀ اجزای یاخته

.می کنند
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مثال برای مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته

 تاب حذف یاخته های پیر یا آسیب دیده، مانند آنچه در آف: 1مثال
دۀ یاخته ای استسوختگی اتفاق می افتد، مثالی از مرگ برنامه ریزی ش

وختگی می  چون پرتوهای خورشید دارای اشعۀ فرابنفش اند آفتاب س
.  یاخته ها و بروز سرطان شودDNAتواند سبب آسیب به 

ای آسیب مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته ای، با از بین بردن یاخته ه
.دیده، آنها را حذف می کند

مثال برای مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته

 ند پرده حذف یاخته های اضافی از بخش های عملکردی مان، 2مثال
.های بین انگشتان پا در پرندگان است

به صورت مستقل و جداگانه؛ ( الف

داد کروماتیدها، دو برابر تعداد کروموزوم ها و کروماتیدها بعد از میتوز با هم برابرند ولی قبل از میتوز تع( ب
.تعداد کروموزوم ها است
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فاوت های اصلی در این دو نوع با توجه به آنچه آموخته اید، چه ت. در گذشته با تولید مثل جنسی و غیرجنسی آشنا شدید
تولید مثل وجود دارد؟

 هریک از این رو شها چه مزایایی دارد؟

 چه روش های تولید مثل غیرجنسی را می شناسید؟

کدام نوع تقسیم با تولید مثل جنسی ارتباط بیشتری دارد؟

 کاهش تعداد کروموزوم ها(میوز)کاستمان،

 ب و هسته های با هم ترکی( گامت) در تولید مثل جنسی، دو یاختۀ جنسی
.آنها با هم ادغام می شوند

اهشی به نام میوز یاخته های مؤثر در تولید مثل جنسی با نوعی تقسیم ک
.ایجاد می شوند

به نظر شما اهمیت این نوع تقسیم در جانداران چیست؟

به نسل دیگر اگر گامت ها هاپلوئید نبودند، تعداد کروموزوم ها از نسلى
.مى شدپیوسته رو به افزایش مى گذاشت و در هر نسل دو برابر

 ها،کاهش تعداد کروموزوم(میوز)کاستمان

 تشکیل شده است2و 1میوز از دو مرحلۀ کلی میوز.

سم انجام می شودپس از تقسیم هسته نیز تقسیم سیتوپال.
فاز رخ می دهدپیش از این تقسیم نیز مانند میتوز، اینتر.
  بین  دو مرحله میوز، همانند سازیDNA  را نداریم ،پس

.عدد کرووزومی  نصف می شود
 1میوز

در این مرحله از تقسیم میوز، عدد کروموزومی نصف می شود.

 1و تلوفاز 1، آنافاز 1، متافاز 1پروفاز : مرحله دارد که عبارت اند از4این بخش از میوز
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۱پروفاز

وندکروموزوم های همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند و فشرده می ش.

 ،ودگفته می ش(چهارتایه)تتراد به این ساختار چهارکروماتیدی  .

تتراد از ناحیه سانترومر به رشته های دوک متصل می شوند.
سایر وقایع این مرحله، شبیه پروفاز و پرومتافاز میتوز است.

 1متافاز
دتترادها در استوای یاخته، روی رشته های دوک قرار می گیرن.

 1آنافاز
به کروموزوم های همتا که هریک مضاعف شده اند، از هم جدا می شوند و

.سمت قطبین یاخته حرکت می کنند
نحوۀ کوتاه شدن رشته های دوک، شبیه فرایند میتوز است.

 1تلوفاز
می شودبا رسیدن کروموزوم ها به دو سوی یاخته، پوشش هسته دوباره تشکیل  .

 تقسیم سیتوپالسم انجام می شود1معموالً در پایان میوز  .
 ایجاد دو یاخته است1نتیجۀ میوز.

ه تفاوتی با یاخته با توجه به شکل می توانید بگویید عدد کروموزومی یاخته های حاصل، چ
مادری دارد؟

 2میوز

 را می گذرانند2و تلوفاز 2، آنافاز 2، متافاز 2، مراحل پروفاز 1در این مرحله یاخته های حاصل از میوز.
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 2میوز
 می شود که نصف بسیار شبیه میتوز است و در پایان آن، از هر یاخته دو یاخته شبیه هم ایجاد2وقایع میوز

.از هر کروموزوم تنها یک نسخه را دریافت نموده اند.کروموزوم های یاخته های مادر را دارند
این کروموزوم ها مضاعف نیستند  .

 کروماتیدی هستندحاصل تک کروموزوم های.

 تقسیم سیتوپالسم انجام می شود2در پایان میوز ،  .

در مجموع و با پایان تقسیم میوز از یک یاختهn 2، چهار یاختهn کروموزومی حاصل می شود  .

DNAتعداد دتعداد کروماتیرتعداد سانترومتعداد کروموزوممراحل میوز

تعداد نوار  
پلی  

ینوکلئوتید
تترادتعداد

۱پروفاز
۱متافاز
۱آنافاز
۱تلوفاز
2پروفاز
2متافاز
2آنافاز

2تلوفاز 

تکلیف
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مراحل میوز
تعداد  

کروموزوم
تعداد  

سانترومر
DNAتعداد یدتعداد کرومات

تعداد نوار  
پلی  
دینوکلئوتی

تترادتعداد 

n28 =n2۱6 =n4۱6 =n432 =n84 =n= ۱8پروفاز

n28 =n2۱6 =n4۱6 =n432 =n84 =n= ۱8متافاز

n28 =n2۱6 =n4۱6 =n432 =n80= ۱8آنافاز

n4 =n8 =n28 =n2۱6 =n40= ۱4تلوفاز

n4 =n8 =n28 =n2۱6 =n40= 24پروفاز

n4 =n8 =n28 =n2۱6 =n40= 24متافاز

n28 =n28 =n28 =n2۱6 =n40= 28آنافاز

n4 =n4 =n4 =n8 =n20= 24تلوفاز 

حل تمرین

میتوز1میوز

تتراد تشكیل نمی شود1میوزتتراد درتشكیل

روي1میوزدرهمتاهايکروموزوم
گیرندقرارمیدوكرشتهيك

رشته هايرويهمتاهايکروموزوم
گیرندقرارمیدوكجداگانه

ازهمتاهايکروموزوم1آنافازدر
شوندمیجداهم

همازخواهريآنافاز،کروماتیدهايدر
.شوندجدامی

عدد،1میوزتقسیمپاياندر
شودمینصفکروموزومی

.ماندمیثابتکروموزومیعدد
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2 .لی عدد  این دو فرایند از نظر نحوۀ آرایش کروموزوم ها در مراحل مختلف مشابه اند، و
وز  نصف تعداد کروموزوم های سلول های مادری قبل از می2کروموزومی سلول های میوز 

.است

برعهدة دانش •
آموز

وم هاتغییر در تعداد کروموز
ت اشتباهاتی در گرچه تقسیم یاخته ای با دقت زیاد انجام می شود، ولی به ندرت ممکن اس

.  روند تقسیم رخ دهد
 ین خطاهای  شدن و با هم ماندن کروموزوم ها، نمونه هایی از ا( پلی پلوئیدی)چندالدی

.میوزی هستند
رخ دهد، ولی چون یاخته  اشتباه در تقسیم می تواند، هم در تقسیم میتوز و هم در تقسیم میوز

.ری برخوردارندهای حاصل از میوز در ایجاد نسل بعد دخالت مستقیم دارند، از اهمیت بیشت
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پلی پلوئیدی شدن

اخته دو برابر اگر در مرحله آنافاز همۀ کروموزوم ها بدون اینکه از هم جدا شوند به یک یاخته بروند، آن ی
.کروموزوم خواهد داشت و یاخته دیگر فاقد کروموزوم خواهد بود

در آزمایشگاه می توان با تخریب رشته های دوک تقسیم این وضعیت را ایجاد کرد

 طرح ساده ای از -17شکل
تعداد کروموزوم ها

موعه برای فهم بهتر مفهوم مج
کروموزومی در سلول 

پلوئید و هاپلوئید،دیپلوئید،تری
تتراپلوئید
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شدنپلی پلوئیدی
ه های به یاخته یا جانداری که یاخت

آن بیش از دو مجموعه کروموزوم
ه گفت( لوئیدپلی پ)داشته باشد، چندالد 

.می شود

 مثالً گندم زراعیn6 و موزn3
است

با هم ماندن کروموزوم ها

نافاز در این حالت، یک یا چند کروموزوم در مرحلۀ آ
.  از هم جدا نمی شوند( میتوز و میوز)

زایش بنابراین، در یاخته های حاصل، کاهش یا اف
یک یا چند کروموزوم مشاهده می شود

نمونۀ این حالت، نشانگان داون است  .
می گویندنشانگان به آمیزه ای از نشانه های یک بیماری، یا یک حالت  .
 کروموزوم دارند47افراد مبتال به داون، در یاخته های پیکری خود
 دارند21کروموزوم شمارۀ 3است؛ یعنی یاخته های پیکری این افراد 21کروموزوم اضافی مربوط به شمارۀ
 2، دارای 21علت بروز این حالت آن است که یکی از گامت های ایجادکنندۀ فرد، به جای یک کروموزوم شمارۀ

.  بوده است21کروموزوم 
اونرابطه سن مادر و نشانگان د
باالبودن سن مادران در هنگام بارداری از عوامل مهم بروز این بیماری است.

وی بیشتر می شودزیرا با افزایش سن مادر، احتمال خطای میوزی در تشکیل یاخته های جنسی  .
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44سندروم ترنرA+Xo=45

44سندروم کالین فلترA+XXY=47

هردو ناشی از جدا نشدن کروموزوم های جنسی مادر هستند

.باشد، بیشتر استوقتی مادران در سن باال باردار می شوند، احتمال اینکه فرزندشان مبتال به داون( الف
سال بسیار بیشتر خواهد بود40این افزایش احتمال در سنین باالی 

عوامل محیطی که موجب با هم ماندن کروموزوم ها می شوند

عوامل محیطی نیز می توانند موجب اختالل در تقسیم میوز شوند.

دخانیات

الکل

 مجاورت با پرتوهای مضر

و آلودگی ها نیز می تواند در روند جدا شدن کروموزوم ها در هر دو جنس، اختالل ایجاد کند.
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نام و نام خانوادگی :

پایه تحصیلی :

غالمرضازمردي نام دبیر :

زیست یازدهم فصل ششم عنوان آزمون :

40دقیقه زمان آزمون :

1

2

3

4

5

6

1
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7

8

9

10

11

12

2

تقسیم سلولى درسنامه فصل 6

تهیه کننده: زهرا ضیاء 30



13

14

15

16

17

18

19

3
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

4
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29

30

31

32

33

34

35

5
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36

37

38

39

40

6
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5

6

7

8

2
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9

10

11

12

13

14
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

4
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36

37

38

39

6
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1 1 2 3 4

2 1 2 3 4

3 1 2 3 4

4 1 2 3 4

5 1 2 3 4

6 1 2 3 4

7 1 2 3 4

8 1 2 3 4

9 1 2 3 4

10 1 2 3 4

11 1 2 3 4

12 1 2 3 4

13 1 2 3 4

14 1 2 3 4

15 1 2 3 4

16 1 2 3 4

17 1 2 3 4

18 1 2 3 4

19 1 2 3 4

20 1 2 3 4

21 1 2 3 4

22 1 2 3 4

23 1 2 3 4

24 1 2 3 4

25 1 2 3 4

26 1 2 3 4

27 1 2 3 4

28 1 2 3 4

29 1 2 3 4

30 1 2 3 4

31 1 2 3 4

32 1 2 3 4

33 1 2 3 4

34 1 2 3 4

35 1 2 3 4

36 1 2 3 4

37 1 2 3 4

38 1 2 3 4

39 1 2 3 4

40 1 2 3 4

1
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باسمه تعالی

 آموزش و پرورش شهرستان.......

 دبیر مربوطه:                   ی:                       آزمون زیست شناسی پایه یازدهم از فصل ششم     :              نام خانوادگنام 

 بارم سؤاالت ردیف

 جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 (کروموزوم از ........و......... تشکیل شده است.1

 (کاریوتیپ در مرحله ............. از تقسیم میتوز تهیه می شود.2

 آغاز می شود. ( زندگی جدید در انسان با تشکیل یاخته ای به نام ............3

 .................. است.  Yاز  کروموزوم   X( از نظر اندازه کروموزوم 4

 (دوک تقسیم در مراحل ............ و................و...............  وجود ندارد.5

2 

موارد ستون الف را با موارد 

 ستون ب تطابق دهید.
 ب الف

 𝑺 (مرحله رشد یاخته ها که هنوز کروموزوم ها غیر مضاعف اند.1

𝑮𝟏 خواهری(تشکیل کروماتید های 2

𝑮𝟐 (یاخته به طور دائم تقسیم نمی شود.3

 تقسیم یاخته ای (تبدیل یک هسته به دو هسته4

𝑮°

1 

 جمالت درست را با )ص( و جمالت نادرست را با )غ( مشخص کنید.

 دو گامت غیر طبیعی تولید می شود.،   𝑰اثر جدا نشدن یک جفت کروموزوم در میوز  ر(ب1

 (با کوتاه شدن رشته های دوک ، کروموزوم ها از هم جدا شده و به دو سمت مخالف کشیده می شوند.2

 (فقط بعضی عوامل شیمیایی تقسیم یاخته را تنظیم می کنند. 3

 (تعداد کمی ژن در ایجاد سرطان موثر اند.4

2 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.*  

 (چرخه سلولی را تعریف کنید.1

 املی موجب اختالل در تقسیم میتوز می شود؟چه عو(2

 سرطان را نام ببرید.درمان تشخیص و ای رایج (روش ه3

 تومور چیست و تومور بدخیم چه ویژگی هایی دارد؟(4

 (نقاط وارسی در چرخه یاخته ای را نام ببرید.5

 اهی سیتوکینز چگونه انجام می شود؟در یاخته گی(6

1 

2 

2 

2 
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید.  *

 (دوک تقسیم1

 ( کروموزوم همتا2

1 

1 

 در تست های زیر انتخاب کنید. گزینه صحیح را

در آنافاز همه تقسیم ها ......... (1

 ا هستند.های هر قطب یاخته ،تک کروماتیدی و غیر همتالف( کروموزوم 

 م های هر قطب یاخته ،تک کروماتیدی و همتا هستند.وب( کرموز

 ج(کروموزوم ها به واسطه کوتاه شدن همه رشته های دوک ، به قطبین یاخته می روند.

 تید یا کروماتید های هر کروموزوم ،در فشردگی قرار دارند.د( کروما

خته جانوری به نادرستی تکمیل اکدام گزینه عبارت زیر را در باره مراحل تقسیم میتوز در یک ی(2

 شته های دوک ..........((ر)) در مرحله ....... گروهی از  می نماید؟

 سانترومر کروموزوم ها متصل می شوند.به  –الف ( پرومتافاز 

 در قطبین یاخته دیده می شوند. -ب(پسین چهر

 .به تخریب می نمایندشروع  –ج( واپسین چهر 

 سانترومر کروموزوم ها متصل نیستند.به  –د(پس چهر 

 𝑮𝟐سلولی را در پایان مرحله  ،عاملی که بتواند چرخه انسان  پوست سلول های بافت پوششی (در3

 ف کند ، مانع .................. خواهد شد.متوق

 ب( تشکیل رشته های دوک                              (همانند سازی سانتریول ها    الف

 ج(رشد سلول                                                          د( مضاعف شدن کروموزوم ها

75/0 

75/0 

5/0 

 با تقسیم، مراحل اساس بر را زیر میکروسکوپی تصاویر اید هفراگرفت میتوز دربارۀ آنچه به توجه با

 .کنید مرتب گذاری هشمار

 بوط به کدام مرحله از تقسیم میتوز است؟ر مرشکل زی

 موفق باشید  
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