


Sitoplazma bölünmesi ( Sitokinez )

Mitotik evrenin ikinci kısmı, çekirdek bölünmesini takip eden sitoplazma bölünmesidir.
Sitokinezin de gerçekleşmesiyle, genetik materyali ana hücre ile aynı olan iki yavru
hücrenin oluşturulması gerçekleştirilmiş olur.

Hayvansal hücrelerde sitokinezin ilk işareti, hücre yüzeyinde metafaz sırasında ortaya
çıkmış olan düzleme yakın bir yerde çok derin olmayan bir yarığın oluşmaya
başlamasıdır. Bu oluğun sitoplazmaya bakan kısmında, miyozin proteinleri ile bir arada
bulunan aktin mikrofilamentlerinin oluşturduğu kasılabilme yeteneğine sahip bir halka
mevcuttur.

Aktin ve miyozin, kas kasılması ve diğer hücre
hareketlerinden sorumlu proteinlerdir.

Bölünme oluğu, atasal hücre ikiye bölünerek
birbirlerinden tamamen ayrılmış iki hücre oluşuncaya
kadar ilerler.



Bitki hücrelerinde sitokinez, hayvan hücrelerinden farklı şekilde gerçekleşir. Bu hücrelerde
bölünme oluğu oluşumu gözlenmez.

Bunun yerine, telofaz sırasında Golgi aygıtından kaynaklanan vesiküller ( kesecikler ),
mikrotübüller boyunca ilerleyerek hücrenin ortasında bir hücre plağı oluştururlar.

Vesiküller içinde taşınan hücre duvarı materyalleri, hücre plağında birikir ve böylece duvar
büyür. Hücre plağı, bunun çevresindeki zarın plazma zarına kaynaşmasına kadar devam
eder.

Böylece her biri kendi plazma zarına sahip iki yavru hücre oluşur.

Bu arada iki yavru hücre arasında hücre plağının içerdiği maddelerden oluşan bir duvar
teşekkül etmiş olur.



Bu evrede, interfazda eşlenen sentrioller hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru
hareketlenmeye başlarken aralarında iğ iplikleri oluşmaya başlar.

Kromozomların iğ iplikleri tarafından tutulabilmesi için çekirdek zarı erimeye başlar ve
çekirdekçik kaybolur.



Metafaz

Sentrioller hücrenin karşılıklı kutuplarına taşınmıştır.

Sentromer bölgesinden iğ ipliklerine bağlanan kromozomlar hücrenin ekvatoral 
düzlemine yerleşmiştir.

Artık kardeş kromatidler hücrenin karşılıklı kutuplarına çekilmeye, ata hücrenin sahip 
olduğu genetik bilgiyi iki kopya halinde yavru hücrelere aktarmaya ve sonrasında 
kromozom olarak adlandırılmaya hazırdırlar.

Kromozomların en belirgin şekilde gözlendiği evre metafazdır.



Her bir kromozomun sentromeri aynı anda bölünür ve kardeş kromatidler birbirlerinden 
ayrılır.

Artık her bir kromatid, kopyası ve kardeşi olan diğer kromatidden ayrılmış ve hücrenin 
karşılıklı kutuplarına doğru harekete geçmiştir.

Bu evreden sonra adlandırma artık kromozom şeklinde yapılacaktır.

İğ ipliklerinin boyları yaklaşık olarak başlangıçtaki uzunluklarının 5 te birine düşer.

Kromozomlar hücrenin karşılıklı kutuplarına ulaştığında bu 
evre sona ermiş olur.

X ışınları kromozomların sentromer bölgelerini tahrip 
ettiğinden kromozomların karşılıklı kutuplara gitmesine engel 
olmakta ve kanserli dokuların tedavisinde bu amaçla 
kullanılmaktadır.

Anafaz



Hücrenin kutuplarına ulaşan kromozomlar, 
yavaş yavaş kromatin ağ şekline dönüşmeye 
başlar.

Çekirdekçik ve çekirdek zarı yeniden oluşmaya 
başlar.

İğ iplikleri kaybolur ve çekirdek bölünmesinin 
tamamlanmasıyla hücre artık sitokineze doğru 
ilerler.

Telofaz


