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 کروموزوم

 

چیست .نگاهی مختصر با ساختار  DNAو پروتئین ساخته شده . اما  DNAکروموزوم از 

DNA  می کنیم 

 نوکلئیک  ی  اسیدها    

مونومرهایی بنام اسیدهای نوکلئیک پلی مرهایی بدون انشعاب می باشند که از 

نوکلئوتیدساخته شده اند .هرنوکلئوتید از یک قند پنج کربنه پنتوز بنام دئوکسی ریبوز 

( وپیریمیدین ها شامل Gگوانین ) -(Aوبازهای آلی نیتروژندارشامل پورین ها )آدنین )

گروه فسفات ساخته شده است .در اسیدهای  3( ودرحالت آزاد، T( وتیمین )C)سیتوزین )

بنام ریبوز  RNAبنام دئوکسی ریبوز ودر  DNAمی باشند .دونوع قند پنج کربنه حضور دارد که در  RNAو  DNAنوکلئیک که شامل 

ریبوز اکسیژن وجود دارد .یک  یک اکسیژن وجود نداشته ولی در2َاست. تفاوت آنها درآن است که در دئوکسی ریبوز در کربن شماره 

 گروه فسفات متصل می شود.3آن  که  َ   5 قند ، بازآلی نیتروژندار و به کربن شماره  1 نوکلئوتید، از قند پنج کربنه که به کربن شماره

 چگونه مونومرها به هم متصل شده ونوارپلی نوکلئوتید را می سازند .

قند  3گروه فسفات است با کربن شماره   3قنددئوکسی ریبوز که دارای  5َرف کربن شماره،یک نوکلئوتید با سه گروه فسفات ازط DNAدر

گروه فسفات، پیوند فسفودی استر شکل می گیرد . ازاتصال نوکلئوتیدهای بیشتر نوار  2نوکلئوتید دیگرکه گروه هیدروکسیل دارد باآزادشدن 

 است  OHعامل 3َفسفات آزاد ودرانتهای دیگر 5َدریک انتهایپلی نوکلئوتیدساخته میشود که دارای قطبیت است بطوریکه 

  DNAساختار 

ازدورشته پلی نوکلئوتید ساخته شده است که درمقابل هم قرار گرفته وشبیه نردبانی است که حول محور  DNAطبق مدل واتسون وکریک، 

 فرضی پیچ خورده است بطوریکه بازهای آلی پله ها را می سازد وستون آن را قندوفسفات می سازند 

پیوند هیدروژن قرار می  3با  Cدرمقابل  Gهیدروژنی وپیوند 2با  Tدرمقابل  Aبازآلی نیتروژندار  DNAمطالعات نشان میدهد که درمولکول 

 رشته دیگر است تا بازهای آلی بهتر جفت شوند . 5َیک رشته درمقابل انتهای  3ناهمسواست یعنی انتهای َ DNAگیرند. جهت دورشته در 
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دارند ودرتقسیم هسته نقش دارند :شامل تقسیم هسته وسیتوپالسم است .چون درهسته کروموزوم ها حضور تقسیم سلول های یوکاریوتی

 ابتداساختار کروموزوم را بررسی می کنیم .

 ساختارکروموزوم :

 

شکل ظاهری کروموزوم را برحسب اینکه درکدام مرحله ی چرخه ی سلولی است متفاوت است .وقتی که سلول درحال تقسیم نیست 

کروموزوم ها به صورت رشته های باریک، بلند ودرهم تنیده می باشد،این شبکه ی کروموزومی به شدت رنگ پذیری است بنام کروماتین 

 است 
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مولکول پروتئینی هیستون را احاطه کرده  8است که دربخش هایی دوبار اطراف  DNA، یعنی یک مولکول کروماتین فرم غیر فشرده است

ماده وراثتی هسته در تمام مراحل زندگی یاخته به جز تقسیم بصورت کروماتین است و قبل از شروع تقسیم سلول ونوکلئوزوم را می سازد .

 ون فشرده شده و کروموزوم را ایجاد می کند رشته های کروماتین دو برابر شده و در اثر هیست

 دراین حالت رخ میدهد . RNAبصورت کروماتین است چون همانندسازی وتولید  DNAتوجه شود که شکل فعال 

 حالتی که سلول آماده تقسیم است .

به آنها  همانندسازی می کند وهرکروموزوم دراین مرحله  ازدورشته کروماتید ساخته شده که DNAدرحالتی که سلول آماده تقسیم میشود 

کروماتیدهای خواهری می گویند از نظر ژن ها یکسان می باشند در محلی بنام سانترومر بهم وصل می شوند که در این محل پروتئین های 

است دراین صورت هرکروموزوم  DNAهرکروماتید یک مولکول .  د اتصالی وجود دارد که دوک های تقسیم به آنها وصل خواهد ش

 نوارپلی نوکلئوتید ساخته شده است .)شکل( 4و  DNAمضاعف ازدومولکول 

 =کروماتید DNAدو نوارپلی نوکلئوتید=یک مولکول                     

 سانترومر شکل ،یک کروموزوم مضاعف ودوکروماتیدی

 انواع کروموزوم ها

هر گونه از جانداران مانند انسان ، تعداد معین کروموزوم در یاخته های پیکری خود دارند که به آن عدد کروموزومی می گویند یعنی در 

 46کروموزوم دارد و منظور از یاخته های پیکری همان یاخته های غیر جنسی جانداران اند مثال پوست انسان  46سلول های بدن انسان 

کروموزوم جنسی دارد . ممکن است در دو گونه تعداد کروموزوم ها یکسان باشد اما ژن  2کروموزوم غیر جنسی و  44که کروموزوم دارد 

 های آنها متفاوت اند 

 توجه : در باکتری ها یک کروموزوم حلقوی وجود دارد .

تا اتوزوم ودو کروموزوم 44د دارد که کروموزوم وجو 46،مثال درسلول )پیکری(انسان الف(کروموزوم های غیرجنسی یا اتوزوم ها: 

 جنسی هستند .

 کروموزوم هایی هستند که ژن ها مسئول تعیین جنسیت را دربردارند . کروموزومهای جنسی:

است درپروانه ها  𝑋𝑋وماده  𝑋𝑂نداردنر بصورت   𝑌ماده ودرملخ که کروموزوم 𝑋𝑋نرو 𝑋𝑌که درانسان ها  𝑋 و𝑌 و𝑍 و𝑊شامل 

 می باشد 𝑍𝑊ویا   𝑋𝑌وماده های  𝑋𝑋یا  𝑍𝑍وپرندگان نرها 

است  nاگر دریک سلول ازهرکروموزوم یک عددیا یک نسخه باشد یا یک مجموعه کروموزوم باشد سلول هاپلوئید یا  سلول هاپلوئید:

 که گامت ها هاپلوئیدندودرگیاهان هاگ ها نیزهاپلوئیدهستند .
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 کروموزوم وجود دارد . 23کروموزوم وماده نیز  23درگامت نرانسان مثال 

است مثالسلول های  n 2نسخه باشد یا دومجموعه کروموزوم باشد دیپلوئید یا  2عدد یا  2: اگردریک سلول ازهرکروموزوم سلول دیپلوئید

𝑛 2بدن انسان  =  است . 46

کروموزم های همتا یا همولوگ : کروموزوم هایکه از نظر اندازه و شکل و محتوای ژنتیکی یکسان هستند مثال جفت کروموزوم شکاره یک 

یعنی صفت کنترل کننده مثال رنگ چشم بر روی کروموزوم های همتا است اما نوع در انسان که یکی از پدر و دیگری از مادر گرفته می شود 

 تفاوت باشد مثال ژنی رنگ قهو ه ای بر روی یک کروموزوم و رنگ آبی بر روی کروموزوم دیگر باشد رمز ممکن است م

 سوال : به نظر شما کروماتیدهای خواهری در مقایسه با کروموزوم های همتا چه تفاوت هایی دارند ؟

 :  چرخه سلول

 

مراحل یک یاخته از پایان یک تقسیم تا پایان 

چرخه یاخته ای می  تقسیم بعدی می گذراند

گویند که شاما اینترفاز ، و تقسیم هسته و 

  سیتوپالسم است . با توجه به شکل

 

 

 

 

 :اینترفاز  

سلول ها بیشتر مدت زندگی خود را قبل از تقسیم در این حرحله می گذرانند و رشد می کنند و کروموزوم ها مضاعف می شوند یعنی 

 کروماتین مضاعف می شود .

1-𝑮𝟏 : دراین مرحله کروموزوم به شکل کروماتین است ویک مولکولDNA  عددسانتریول درسلول وجود دارد،  2است دراین مرحله

و سلول مدت زمانی در این مرحله می ماند و سلول هایکه بطور موقت یا دائمی تقسیم نمی شوند در این دراین مرحله رشدسلول رخ میدهد .

 وارد می شوند . 𝐺0مرحله متوقف می شوند و بطور موقت یا دائم به مرحله 
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2-𝑺  : دراین مرحله آنزیم های شرکت کننده درهمانندسازیDNA یعنی هلیکاز وDNA پلی مراز فعال میشوندوDNA  همانندسازی می

 عدد هستند .2وچهارنوار پلی نوکلئوتید دارد . سانتریول ها نیز DNAکند بنابراین هرکروموزوم دوکروماتید ودومولکول 

3- 𝑮𝟐 : این مرحله نسبت به مراحل قبلی اینترفاز کوتاهتر است و در این مرحله سلول آماده تقسیم می شود و ساخت پروتئین ها و عوامل

 -حلقوی اندامک ها )میتوکندری DNAدراین مرحله   نیاز برای تقسیم یاخته افزایش پیدا می کند و سلول ها آماده تقسیم می شوندمورد 

 عدد سانتریول داریم وکروموزوم ها نیزدوکروماتیدی هستند . 4کلروپالست(همانندسازی می کند .وسانتریول ها مضاعف می شوند یعنی 

 باکتری فاقد میتوز وچرخه سلولی هستند . -میتوکندری -توجه شودکه کلروپالست

 عواملی که درتقسیم سلولی نقش دارند .                                                                                   

 دوک تقسیم :-1

پروتئین هایی بنام میکروتوبول سازنده ی دوک ها 

 وسانتریول ها هستند .

ازمیکروتوبول ها ساخته شده  سانتریول ها:-2

دسته سه تایی ازمیکروتوبول 9اند وهرسانتریول از 

میکروتوبول دارند  27هاست بنابراین هرسانتریول 

. 

 سرخس(ولی گیاهان دوک تقسیم دارند . -توجه: سانتریول درگیاهان وجود ندارد )غیراز خزه

 میتوز:
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تقسیمی که درهرسلول با هر عددکروموزومی 

𝑛 − 2 𝑛 − 3 𝑛  و.... رخ میدهد ونتیجه آن

دوسلول است که تعداد کروموزوم های آن با 

نصف سلول  DNAسلول اولیه برابراست وتعداد 

 اولیه است .

 -ماهیچه، گامت ها –میتوزدرسلول های عصبی 

 سلول های فاقد هسته، مرده وسلول هایی که قدرت تقسیم ندارنددیده نمی شود .

 مراحل میتوز

𝟐𝒏باتوجه به شکل دریک سلول  =  کروموزوم درسلول مراحل میتوز به شرح زیراست .4یا  𝟒

 و ضخیم   دریج به کمک هیستون ها فشرده وکوتاهمضاعف شده اند بت Sرشته های دراز ودرهم تنیده کروماتین که درمرحله پروفاز : -1

ضمن فشرده شدن کروموزوم به وسیله هیستونها سانتریول ها به دو طرف سلول حرکت می شوند وکروموزوم دوکروماتیدی قابل دیدن هستند 

 شروع به تجزیه شدن می کند . و دوک از جنس پروتئین یا ریز لوله های پروتئینی تشکیل می شود  . توجه : با توجه به شکل پوشش هسته

𝟐𝟕سانترومرحضورداردودرساختار سانتریول ها)  4ونوار پلی نوکلئوتید 16و DNAمولکول  8باتوجه به شکل درپروفاز سلول فوق   ×

𝟐 =  تا میکروتوبول حضوردارد .(𝟓𝟒

بالفاصله پس از تشکیل دوک آغاز می شود و با توجه به شکل پوشش هسته کامال از بین رفته و شبکه آندوپالسمی تجزیه شده  پرو متافاز :

 چون مانع رسیدن دوک به کروموزوم هااست و دوک ها در محل سانترومر به کروموزوم ها وصل می شود .

فشردگی را پیداکرده اند دراستوای سلول قرار گرفته وگروهی از رشته ای دراین مرحله کروموزوم های دوکروماتیدی که حداکثر متافاز:-

، ومیکروتوبول وسانتریول ها و DNAدوک ازیک سوبه قطب و ازسوی دیگر به سانترومر متصل میشوند .دراین مرحله تعداد

 همانندپروفازاست .

، کروماتیدهای ی متصل به کروموزوم ها با کوتاه شدن دوک ها وبا تجزیه پروتئین های اتصالی در ناحیه سانترومر  :دراین مرحلهآنافاز

خواهری ازهم جداشده وبه قطبین کشیده میشوند دراین مرحله سانترومرها دوبرابرمیشوند چون هرکروموزوم که دراینجا تک کروماتیداست 

 دارای سانترومرهست .
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، میکروتوبول هاو سانتریول ها همانند مراحل قبل  DNAولی تعداد  کروموزوم تک کروماتید(8دراین مرحله کروموزوم ها دوبرابرشده اند)

 است  DNAمولکول 4کروموزوم یا 4است ودراین مرحله درهر قطب 

که رشته های دوک تخریب می شوند و کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند تا به شکل کروماتین در  مرحله پایانی میتوزاست تلوفاز:-

 8،.دراین مرحله درهرسلول امده و پوشش هسته مجددا تشکیل شده بطوریکه در پایان تلوفاز سلول دو هسته با ماده ژنتیکی مشابه دارد 

هسته دیده می شود .که باید در مرحله  2سلول بزرگ با نوارپلی نوکلئوتید ودر  16وسانترومر 8و DNAمولکول  8کروموزوم)کروماتین( و

 کروموزوم دارد وبه شکل کروماتین است . 4بعد که بعد از میتوز می باشد سیتوپالسم تقسیم شود تا دو سلول ایجاد شود که هر کدام 

 سیتوکینز

 

بعد از میتوز یعنی بعد از تلوفاز سیتوپالسم تقسیم 

می شود بطوریکه در سلول جانوری با ایجاد 

کمربند پروتئینی از غشا  زیردرکه فرورفتگی 

آکتین و میوزین وجود دارد و واکنش بین آنها 

رخ می دهد با تنگ شدن حلق انقباضی دو یاخته 

 ازهم جدا می شود 

تگاه گلژی در سلول های گیاهی به کمک دس

که ریز کیسه هایی که دارای پیش سازه های تیغه میانی و دیواره است ایجاد می کند که این ریز کیشه ها به استوای سلول رسیده صفحه 

 سلولی می سازد ریز کیسه ها بهم پیوسته و دیواره یاخته ایجاد می شود .

 

= 𝑛 4با فرض  مراحل میتوز را نشان   12

دهید و در هر مرحله تعداد کروماتید 

 محاسبه شود .
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 نقاط وارسی در چرخه سلولی

 

ازجمله با توجه به شکل تقسیم سلولی باید تنظیم وکنترل شود یعنی در سلول پروتئین هایی وجود دارند که این تنظیم را انجام می دهند 

پروتئین های محرک تقسیم سلولی و افزایش سرعت تقسیم مثال وقتی که در پوست انسان زیر محل زخم یک عامل رشدی تولید می شود که 

و مثال دیگر در اثر کاهش اکسیژن هورمون اریتروپویتین از کبد و کلیه  با افزایش سرعت تقسیم سلولی سرعت بهبود زخم را زیاد می کند 

ستند و همچنین برخی پروتئین ها مهارکننده تقسیم یاخته هود بر مغز استخوان اثر می کند تا تولید گلبول های قرمز  زیاد شود ترشح می ش

 سرعت یاخته را کم می کنند.

گرمواد در چرخه سلولی چند نقطه وارسی وجود دارد که به سلول اطمینان می دهد برای ورود به مرحله بعدی مشکلی وجود ندارد چرا که ا

 آسیب دیده باشد نباید وارد مرحله بعدی باشد . DNAخود ساختار   DNAالزم برای تشکیل  دوک آماده نباشد یا اینکه برای همانند سازی 

1- 𝐺1                        𝑆     در این مرحله باید :DNA  سالم بوده و آسیب ندیده باشد تا وارد مرحله بعدی شود  واگر آسیب دیده باشد

 یعنی در این مرحله رشد سلول کافی بوده باشد .فرایند مرگ یاخته انجام می گیرد .

2- 𝐺2                          اگر در مرحله  پروفاز :𝐺2    شود پروفاز  د نمی تواند وارد مرحله دوک تقسیم یا عوامل الزم برای میتوز فراهم نباش

حلقوی اندامک  DNAبنابراین باید همانند سازی صورت گرفته باشد و پروتئین های تشکیل دهنده دوک ساخته شده باشند سانتریول ها و .

 ها مضاعف شده باشند 

شود که کروموزوم ها بر استوای سلول قرار گرفته و به دوک ها در این مرحله باید سلول مطمئن آنافاز : میتوز ) متافاز (                       -3

 تا وارد مرحله آنافاز شود  متصل شده اند
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 تومور و انواع آن : 

 

لی سلول ها با تقسیم افزایش و با مرگ کاهش می یابند . اگر تعادل بین این تقسیم ها بهم بخورد یعنی در اثر تقسیمات تنظیم نشده توده سلو

 شود که تومور نامیده می شود و بر دو نوع می باشد ایجاد می 

رشد کم داشته و سلول ها منتشر نمی شوند و تومور بزرگ نمی شود و به بافت های مجاور آسیب نمی زنند .توجه  اگر  خوش خیم : -1

کی بیش از اندازه بزرگ شود در انجام اعمال طبیعی اندام اختالل ایجاد می کند مانند لیپوما که یا سلول های چربی که تکثیر یافته در نزدی

 ول است .آرنج در افراد بالغ متدا

رشد زیاد داشته و به بافت مجاور حمله می کند و متاستاز یا سلول های آن از طریق لنف یا خون به بخش  تومور بدخیم یا سرطان : -2

 های دیگر بدن رسیده مستقر شده و بافت ها را سرطانی می کند .مانند ملونوما در سلولهای رنگدانه دار پوست 

 روشهای تشخیص سرطان : 

 و یاخته های کشنده طبیعی  Tآزمایش خون  از جمله مقایسه افزایش لنفوسیت های  -2از بافت سرطانی نمونه برداری می شود .   -1

 روشهای درمان :

 شیمی درمانی  3-جراحی   -2 -پرتودرمانی  -1

آسیب ببیند باید آن سلول از بین برود چون می تواند عامل سرطان شده و سلول های دیگر  DNAمرگ برنامه ریزی شده چیست ؟ اگر 

یک سری فرایندهای برنامه ریزی شده وجود دارد که در بعضی یاخته ها ودر شرایط خاص ایجاد می شود که آسیب بزند بنابراین درسلول 

که آنزیم را وارد سلول می کند و پروتئین های تخریب کننده شروع به  Tت اگر به سلول عالمتی برسد مانند پرفورین ها به وسیله لنفوسی
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ن تجزیه سلول می کند .مانند در دوران جنینی با مرگ برنامه ریزی شده پرده های میان انگشتان مرغ از بین می رود یا در آفتاب سوختگی همی

 اتفاق می افتد .

= 𝑛 2تمرین : با فرض   در یک سلول جانوری جدول زیر را بررسی کنید . 16

مرحله ی چرخه 

 ی سلولی

 DNAتعداد  تعداد کروموزوم

 

تعدادنوارپلی 

 نوکلئوتیدی

تعداد  تعداد سانترومر

میکروتوبول 

 درسانتریول ها

 54 16 32 16 16 هرقطب آنافاز

𝐺1 16 16 32 16 108 

𝐺2 16 32 64 16 108 

 54 16 32 16 16 سیتوکینز   

 108 16 64 16 16 متافاز      

 108 32 64 32 32 تلوفاز    

𝑛 3اگر درسلولی - =  هرقطب آنافاز -میتوزرخ بدهد محاسبه کنید  ؟تعدادنوارپلی نوکلئوتیددرمتافاز 12

کروموزوم 12اگر  n 3:در روش حل مسائل میتوز سلول باهرعددکروموزومی باشد روش یکی است بنابراین دریک سلول حل

نوار پلی  24کروموزوم تک کروماتید است و  12در هر قطب آنافاز به تعداد  نوارپلی نوکلئوتیدی است  88و DNAمولکول 44باشددرمتافاز

 نوکلئوتید است . 

 

 میوز وتولیدمثل جنسی

 میوز:تقسیمی است که طی دومرحله دراندام های جنسی جانوران وگیاهان رخ میدهد 

سلول هاپلوئید که کروموزومها نصف شده اندو دوکروموزوم ها دوکروماتیدی هستند حاصل میشود ودرمرحله دوم چهارسال  2اول درمرحله 

𝑛 2شکل مراحل میوز با (هاپلوئید حاصل میشود که درجانوران گامت ودرگیاهان هاگ هستند وکروموزوم ها تک کروماتیدهستند . = 8 ) 

 در هر مرحله را مشخص کنید .                   DNAتید و مولکول باتوجه به شکل تعداد کروما   
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= 𝑛 2با فرض هشت کروموزوم در سلول ) 8  )      

                                     

 𝑰مراحل میوز-
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کروماتیدی ، تتراد گفته می  4کروموزوم های همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند و فشرده می شوند . به این ساختار     :𝑰مرحله پروفاز

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

 مرحله تترادها در استوای سلول قرار می گیرند  و به عبارتی روی رشته های دوک قرار می گیرند .دراین  :𝑰مرحله متافاز

کروموزوم های تترادی ازهم جدامیشوند وبه طرف قطبین کشیده میشوند . وین در اثر کوتاه شدن دوک های متصل به  :𝑰مرحله آنافاز

 کروموزوم و پروتئین های اتصالی ناحیه سانترومر است 

: وقتی کروموزوم های دو کروماتیدی به دوسوی سلول رسیدن پوشش هسته دوباره تشکیل شده آنگاه معموال تقسیم 𝑰مرحله تلوفاز

 سیتوپالسم انجام می شود و دو سلول ایجاد می شود که هاپلوئید بوده و کروموزوم ها دو کروماتیدی هستند

 شبیه میتوز است . مرحله دوم میوز:-

 وتاه وطی آن دوک تقسیم تشکیل می شود .ک :𝑰𝑰پروفاز

 کروموزوم ها مثل میتوز دراستوای سلول ردیف میشوند ودوک ها  در محلی بنام سانترومر  به کروموزوم می چسبند. :  𝑰𝑰متافاز

 باکوتاه شدن دوک ها مثل میتوز کروماتیدهای خواهری ازهم جدا میشوند وبطرف قطبین کشیده میشوند  :  𝑰𝑰آنافاز

 چهارسلول هاپلوئید حاصل میشودکه کروموزوم ها تک کروماتیدی هستند.  : 𝑰𝑰تلوفاز 

 تمرینات مرتبط

 𝑰𝑰و میوز𝑰مقایسه کنید مراحل میوز  

 نوارپلی نوکلئوتید باشد محاسبه کنید  16یک سلول به تعداد  𝐼𝐼اگردرمرحله تلوفاز

 𝐼تلوفاز-𝐼𝐼هرقطب آنافاز -𝐼هرقطب آنافاز - 𝐼𝐼متافاز – 𝐼درمتافاز DNAالف(تعدادتتراددرسلول اولیه     ب(تعداد

 DNAمولکول 8نوارباشد به تعداد  16کروموزوم ها تک کروماتیدوسلول هاپلوئید است پس اگر   𝐼𝐼ابتدامی دانیم که درتلوفازحل:

به نصف رسیده است پس بافرض   𝐼𝐼که درتلوفاز  کروموزوم داشته است 16کروموزوم تک کروماتیددارد پس سلول اولیه به تعداد 8و

2 𝑛 =  پاسخ میدهیم  16

 تتراد8الف(

16 مولکول 𝐼 (𝐷𝑁𝐴ب(متافاز × 8 مولکول𝐼𝐼 (𝐷𝑁𝐴متافاز -(    2 × 8مولکول 𝐼 (𝐷𝑁𝐴هرقطب آنافاز-(   2 ×  𝐼𝐼هرقطب آنافاز -(  2

(𝐷𝑁𝐴8 مولکول   )- تلوفاز𝐼  (𝐷𝑁𝐴 8 مولکول × 2 ) 
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                                                                            میوزدرنرها:

باتوجه به شکل درسلول زاینده نرها دربیضه ها که 

 دیپلوئیدهستند اسپرم زایی رخ میدهد .

سلول زاینده اسپرماتوگونی ابتدا میتوز انجام می دهد 

یک سلول جایگزین برای زاینده ایجاد می کند و 

یک سلول دیگر میوز را انجام می دهد که 

  Iاسپرماتوسیت اولیه است در حالت پروفاز 

را انجام  𝐼اسپرماتوسیت اولیه میوز  -1

میدهدودوسلول هاپلوئید که کروموزوم ها 

 دوکروماتیدی هستند بنام اسپرماتوسیت ثانویه تولیدمی شود

 را انجام میدهد ودواسپرماتید هاپلوئیدکه کروموزوم ها تک کروماتید هستند تولید می کند . 𝐼𝐼اسپرماتوسیت ثانویه  میوز -2

 سرتولی تمایز یافته و اسپرم های تاژکدار ایجاد می شود اسپرماتید ها در اثر ترشحات سلول های  -3

= 𝑛 2با فرض   در انسان جدول زیر را بررسی کنید . 46

 تعداد اتوزوم DNAتعداد  تعداد کروموزوم سلول

46           46         )اسپرماتوسیت اولیه( × 2           22 

 )اسپرماتوسیت ثانویه( 

 

 

          23 

 

 

             23 × 2 
 

 

            22 

  

 اسپرماتید(    )

 

 

          23 

 

 

               23 

 

 

              22 

 

 22               23               23          اسپرم        
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 میوز در ماده ها : 

 

سلول زاینده اووگونی ابتدا میتوز انجام می دهد یک سلول جایگزین ایجاد کرده و سلول دیگر 

یک سلول  Iدر حالت اووسیت اولیه می باشد که میخواهد میوز را شروع کند در اثر میوز 

بزرگتر بنام اووسیت ثانویه و سلول کوچکتر بنام اولین گویچه قطبی تولید می شود آنگاه در اثر 

اووسیت ثانویه یک سلول بزرگ بنام تخمک و یک سلول کوچک بنام دومین گویچه  IIمیوز 

قطبی ایجاد می شود ضمن اینکه می تواند دومین گویچه های قطبی از اولین گویچه قطبی 

 ایجاد شود .

 تخمک به اوول تبدیل می شود که هاپلوئید و کروموزوم تک کروماتید .

 

𝟐𝒏انسان را مشاهده می کنید .جدول کامل شده ازمیوزماده ها در = 𝟒𝟔  

 تعداد اتوزوم تعدادنوارپلی نوکلوتید DNAتعداد تعدادکروموزوم نام سلول

 اووسیت اولیه

 

         46      46 × 2       92 × 2             22 

  اووسیت ثانویه

         23  

 

       23 × 2 

 

      46 × 2 

 

           22 

 اولین گویچه قطبی

 

          

         23 

 

       23 × 2 

 

      46 × 2 

 

          22 

  تخمک 

        23 

 

         23 

 

      23 × 2 

 

          22 

 

 اوول            

 

 

        23 

 

         23 

 

       23 × 2 

 

          22 

 

= 𝑛 4با فرض   مراحل میوز را رسم کنید .  12
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 بنام خدا
 

 جزوه تدریس کالس های کنکور دکتر علی آراسته فصل ششم تقسیم سلول )میتوز( سال یازدهم98-97 آذربایجانشرقی
 تدریس کتاب به صورت تفهیمی همراه با پاسخ به سئواالت  مطرح شده در جزوه وبررسی سطر به سطر کتاب و شکل ها وفعالیت ها در کالس درس               

 

16 
 

 پلی پلوئیدی شدن :

 



 بنام خدا
 

 جزوه تدریس کالس های کنکور دکتر علی آراسته فصل ششم تقسیم سلول )میتوز( سال یازدهم98-97 آذربایجانشرقی
 تدریس کتاب به صورت تفهیمی همراه با پاسخ به سئواالت  مطرح شده در جزوه وبررسی سطر به سطر کتاب و شکل ها وفعالیت ها در کالس درس               

 

17 
 

 

 Iهمه کروموزوم ها جدا نشوند در تلوفاز  Iاگر در مرحله آنافاز میوز 

دو سلول حاصل می شود که یکی همه کروموزوم ها را دارد و دیگری 

خالی است که اگر سلول دارای کروموزوم وارد مرحله دوم شود دو 

 Iسلول ایجاد می کند که عد کرومو.زومی آنها با سلول اولیه در میوز 

برابر است یعنی اگر  سلول اولیه دیپلوئید بوده و شش کروموزوم داشته 

باشد گامت های حاصل شش کروموزوم خواهند داشت که اگر باهم 

 ترکیب شوند با توجه به شکل تتراپلوئید ایجاد می شود . 

به سلول یا جانداری که بیش از دو دست کروموزوم داشته باشد پلی 

  𝑛 3و موز  n 6گندم زراعی پلوئید می گویند مانند 

 

 

 باهم ماندن کروموزوم ها :

ممکن است در آنافاز میوز ومیتوز یک یا چند  کروموزوم ها ازهم جدا نشوند بنابراین گامت هایی حاصل می شود که کروموزوم های زیاد یا 

کروموزوم دارد  24جدا نمی شود و گامتی که حاصل می شود  21کم دارند در بیماری بنام سندرم داون یا نشانگان داون کروموزوم شماره 

کروموزوم خواهد داشت یعنی  47کروموزوم ترکیب شود فرد حاصل  23موزوم غیر جنسی اضافی است اگر با گامت طبیعی یعنی یک کرو

45 + 𝑥𝑥  45یا + 𝑥𝑦  علت این بیماری باال بودن سن مادر در هنگام بارداری است چون از دوران جنینی در تخمدان ها اووسیت اولیه ،

 اختالل در میوز می شود . تحت تاثیر عوامل محیطی است که باعث
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