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HÜCRE BÖLÜNMELERİ 

MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME 

HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİĞİ 

*Canlılar, hücre ya da hücrelerden oluşur.  

*Canlılığın devamı için yeni hücrelerin oluşması gerekir. 

* Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle meydana gelir.  

*Canlılarda üremenin temelini hücre bölünmeleri oluşturur.  

*Hücre bölünmeleri mitoz ve mayoz olmak üzere iki çeşittir. 

*Bir hücrenin bölünebilmesi için hücrede bazı şartların oluşması gerekir.  

*Hormonların uyarıcı etkisi, hacim-yüzey oranının bozulması ve sitoplazma-çekirdek oranının değişmesi bunlardan 

bazılarıdır.  

*Büyüme sırasında meydana gelen sitoplazmadaki artış, hücre zarındaki artıştan fazla 

olduğundan hücrede hacmin (r3) yüzeye (r2) oranı bozulur (r = hücrenin yarıçapı).  

*Yüzey artışı yetersiz kaldığı için hücre zarından madde alışverişi yeterince 

gerçekleştirilemez. Ayrıca büyüyen hücrede etki ve kontrol gücü azalan çekirdek, 

hücreyi yönetmekte zorlanır.  

*Çekirdek bölünme emri verir.  

*Bu aşamadan sonra hücre bölünür. Sitoplazma ve çekirdeğin hücre bölünmesine etkisi, 

yapılan amip deneyi ile gösterilmiştir.  
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*Kontrol grubu: Amibe hiçbir işlem uygulanmadan normal koşullarda 

büyümesi gözlenmiş ve deney süresince defalarca doğal olarak bölündüğü 

görülmüştür. 

*Birinci deney grubu: Amip bölünme büyüklüğüne gelmeden sitoplazması bir 

miktar kesilir, kesilen sitoplazma parçası ölür. Çekirdekli kısım, eksilen 

sitoplazma parçasını tamamlayarak büyümeye devam eder. Amip bölünme 

büyüklüğüne ulaşmadan tekrar kesilerek sitoplazması azaltılır. İşlem birkaç 

kez tekrarlanır. Amip bölünme büyüklüğüne ulaşmadan her defasında 

sitoplazması kesilerek hacmi azaltıldığı için hacim-yüzey oranı bozulmaz. 

Çekirdek bölünme emri vermez ve hücre bölünemez. 

*İkinci deney grubu: Amip bölünme büyüklüğüne ulaştıktan sonra 

sitoplazması bir miktar kesilir. Çekirdeksiz sitoplazma parçası ölür. 

Çekirdekli sitoplazma büyür ve bölünür. İki yavru amip oluşur. 

Sitoplazmanın kesilerek hücre hacminin azaltılması bölünmeyi durdurmaz. 

Çünkü hücre, bölünme büyüklüğüne ulaşmış ve çekirdek hücreye bölünme 

emrini vermiştir.  
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Mitozla İlgili Kavramlar 

 

*DNA (Deoksiribo Nükleik Asit), canlıların genetik bilgilerini içeren yapıdır.  

*Her canlı türünün sahip olduğu DNA miktarı birbirinden farklıdır. Kalıtım maddesi olan DNA, interfazda eşlenerek 

bölünme sonucunda yavru hücrelere aktarılır. 

*DNA, nükleotit adı verilen birimlerden oluşmuştur.  

*Nükleotitlerin dizilişleri şifreler oluşturur ve DNA’ya anlam kazandırır.  

*DNA’da (ya da bazı virüslerde RNA’da) özgül bir nükleotit dizisinden oluşmuş kalıtsal bilgiyi taşıyan birime gen adı 

verilir.  

*Bir organizmadaki genlerin tümüne de genom denir.  
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*Kromozomlar, uzun DNA zincirlerinin proteinler üzerine 

sarılıp çok sayıda sarmal oluşturmasıyla meydana gelir.  

*Prokaryot hücrelerin sahip olduğu halkasal DNA molekülüne 

de kromozom denir. 

*Eşlenen bir kromozomun iki parçasından her birine kromatit 

adı verilir. Bir kromozomun birbirinin kopyası olan iki 

kromatitine ise kardeş kromatitler denir. Kardeş kromatitleri 

bir arada tutan bölgeye sentromer, sentromerde bulunan iğ 

ipliklerinin bağlandığı proteinlere ise kinetokor adı verilir 
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*Kromozomlar, çoğu hücrede çiftler hâlinde bulunur.  

*Bu kromozomların büyüklükleri ve sentromer konumları aynıdır.  

*Aynı karekterleri kontrol eden genlere sahiptir.  

*Bu kromozomlara homolog kromozomlar denir.  

*İnsan vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların 23’ü anneden, 23’ü babadan gelir. 

*Kromozomları çiftler hâlinde (iki takım) bulunduran hücrelere diploit hücre denir ve 2n ile gösterilir.  

*Kromozomları çiftler hâlinde bulundurmayan (tek takım) hücrelere ise haploit hücre denir ve n ile gösterilir.  

*İnsanın üreme hücreleri haploitken vücut hücreleri diploittir. Örneğin diploit kromozom sayısı insanın vücut 

hücrelerinde 2n = 46, sirke sineğinde 2n = 8, ayçiçeğinde 2n = 34; haploit kromozom sayısı insan üreme hücrelerinde n = 

23, sirke sineğinde n = 4, ayçiçeğinde n = 17’dir.  

*Kromozom sayısı canlının türüne göre değişir.  

*Aynı türdeki sağlıklı bireylerin kromozom sayısı aynıdır.  

*Ancak aynı sayıda kromozom taşıyan tüm canlılar aynı türden olmayabilir. Örneğin insanlar gibi kurtbağrı bitkisi ve 

siyah moli balığı da 46 kromozom taşır. Bu üç canlı farklı türdendir.  

*Kromozom sayısının çok ya da az olması canlının gelişmişliği ile ilişkilendirilmez. Gelişmişliği kromozomlar üzerindeki 

genler belirler. 
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HÜCRE DÖNGÜSÜ 

*Yeni oluşmuş bir hücrenin bölünerek yeni hücreler meydana 

getirmesi sürecine hücre döngüsü denir.  

*Hücre döngüsü, interfaz ve mitotik evre olmak üzere iki bölümden 

oluşur. Interfaz; G1 (birinci ara), S (sentez), G2 (ikinci ara) olmak 

üzere 3 alt evreden meydana gelir. Mitotik evre ise karyokinez ve 

sitokinezden meydana gelir. Uzun bir interfazı, kısa bir mitotik evre 

takip eder. 

*Hücre döngüsünün süresi, aynı canlının farklı dokularında 

değişiklik gösterebilir. Örneğin insanda bazı hücreler 24 saatte bir 

bölünür. Deri ve bağırsak epitel dokusundaki bazı hücreler sekiz 

saatte bir bölünür. Hücre döngüsünün süresi, farklı canlı türlerinde 

değişiklik gösterebilir. Bu süre yaklaşık olarak maya hücresinde 90 

dakika, bakteri hücresinde 20 dakikadır. Çok hücreli 

organizmaların bazı hücreleri gerekli durumlarda bölünürken bazı 

hücreleri bölünmeyebilir. 
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İnterfaz 

*Hücre döngüsünün yaklaşık %90’ı interfazda geçer.  

*Yaşamsal faaliyetlerin devam ettiği interfaz ayrıca hücrenin hızla büyüdüğü, metabolizmanın hızlandığı ve bölünme ile 

ilgili hazırlıkların yapıldığı en uzun evredir.  

*İnterfazda hücrenin hacmi artar ve DNA eşlenmesi gerçekleşir. ATP ve protein sentezi gibi metabolik olaylar hızlanır, 

mitokondri gibi organellerin sayısı artar.  

*İnterfaz, sitokinez evresi tamamlandığında başlar ve mitoz başlayana kadar devam eder.  

*Hayvan hücresinde sentrozom interfazda eşlenir. Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için sentrozom eşlenmesi 

görülmez. 

* Üç alt evreden oluşan interfazın ilk evresi G1 ’dir. Sitokinez sonundan S evresine kadar geçen dönemi kapsar. Bu evrede 

yavru hücre büyür ve S evresine hazırlanır. G1 evresinin ne kadar süreceği hücreden hücreye farklılık gösterir. Bazı 

özelleşmiş hücrelerde G1 evresi çok uzun sürebilir. Bu durumda hücrede metabolik olaylar devam eder ancak hücre 

bölünmesi gerçekleşmez. Hızlı bölünen embriyonik hücrelerde ise G1 evresi görülmeden S evresine geçilir.  

*S evresinde hücrenin DNA’sı kendini eşlediğinden genetik materyal iki katına çıkar.  

*G2 evresinde hücre büyümeye devam eder ve mitoz için hazırlıklarını tamamlar. 
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CİCİ BİLGİLER 

*Bölünme hızı canlıdan canlıya hatta dokudan dokuya farklılık gösterir. Örneğin bağırsak mukozasındaki 

epitel hücreleri, kan hücrelerini üreten kemik iliği hücreleri, bitki kök ve gövde ucundaki hücreler hızlı ve 

devamlı bölünür.  

*Bazı doku hücreleri belirli zamanlarda bölünebilir. Örneğin karaciğer hücreleri yaralanma ya da yıpranan 

hücrelerin yerine yenilerinin yapılması gibi durumlar dışında bölünemez.  

*Sinir, göz retinası ve çizgili kas hücreleri gibi ileri derecede özelleşmiş hücreler ise farklılaşmasını 

tamamladıktan sonra hiç bölünmez. Bölünme yeteneğini kaybeden bu hücreler interfazın G1 evresinden 

çıkarak G0 olarak adlandırılan evreye girer. İnsan vücudundaki hücrelerin çoğu G0 evresindedir.  

*Kalp kası hücreleri ise G1 ve S evrelerini geçirip G2 evresinde kalarak mitoza devam etmez.  

*Bölünmeye devam eden hücrelerde ise interfazdan sonra mitotik faz (karyokinez ve sitokinez) ile hücre 

döngüsü tamamlanır 

 

 


