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MİTOTİK EVRE 

*Mitotik evre, bölünme ile ilgili tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra bölünmenin gerçekleştiği evredir.  

*Farklı kromozom takımlarına sahip (n, 2n, 3n gibi) hücrelerde gerçekleşebilir.  

*Ökaryotik tek hücrelilerde üremeyi; çok hücrelilerde ise çoğunlukla büyümeyi, gelişmeyi, yenilenmeyi, kromozom yapısı 

ve sayısı değişmediğinden kalıtsal devamlılığı sağlar. 

*Çok hücreli organizmaların hücreleri sınırsız bölünme yeteneğine sahip değildir.  

*Bitkilerin meristem dokularının, sınırsız bölündükleri kabul edilir. Yeryüzünde tespit edilen en yaşlı bitkinin 80 000 yıl 

yaşayabildiği tahmin edilmektedir. Sınırsız yaşayan bir bitki yoktur.  

*Mitotik evre sonunda bir hücreden aynı kalıtsal özelliğe sahip iki yavru hücre oluşur.  

*Oluşan hücrelerin büyüklüğünde, organel sayısında ve sitoplazma miktarında farklılıklar olabilir.  

Mitotik evre iki süreçten oluşur: 

1. Çekirdek bölünmesi (karyokinez / mitoz) 

2. Sitoplazma bölünmesi (sitokinez) 

 

1. Çekirdek Bölünmesi (Karyokinez / Mitoz) 

*Mitoz çekirdek bölünmesi olup hücresel döngünün bir evresidir.  

*Bu evrede hücrenin tüm kalıtsal bilgileri yeni oluşacak çekirdeklere geçmektedir.  

*Mitoz, çok hücrelilerde zigot oluşumuyla başlayıp canlının yaşamının sonuna kadar devam eder. 

Mitoz dört evrede gerçekleşir: 
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*Profaz 

*Metafaz 

*Anafaz 

*Telofaz 

 

a) Profaz 

*Profaz başlangıcında kromatin iplikler katlanıp kısalarak ve sıkıca 

kıvrılarak tek tek görülebilen kromozom hâlini almaya başlar. 

*Çekirdekçikler kaybolur.  

*Çekirdek zarı ve endoplazmik retikulum parçalanmaya başlar.  

*Mitotik iğ iplikleri oluşur.  

*Hayvan hücrelerinde iğ iplikleri sentrozom tarafından oluşturulur.  

*İğ ipliklerinin bazıları kromozomların kinetokorlarına bağlanırken bazıları da doğrudan karşılıklı sentrozomlara 

bağlanır.  

*Her bir kromozom sentromer bölgelerinden birbirine tutunmuş özdeş iki kromatitten oluşur.  

*Kromozomlardaki kromatitlerin her biri bir kinetokora sahiptir. Kinetokorlara tutunan iğ iplikleri kromozomları ileri geri 

hareket ettirir. 

*Sentrozoma sahip olan hücrelerde interfazda eşlenen sentrozomlar, aralarındaki mikrotübüllerin uzamasıyla 

birbirinden uzaklaşır ve zıt kutuplara doğru gider.  

*Bitki hücrelerinde sentrozom olmadığı için mitotik iğ ipliklerini mikrotübül organize edici bölge oluşturur 
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b) Metafaz 

*İğ ipliklerine kinetokorlarından tutunmuş kromozomlar, hücrenin ekvatoral düzleminde 

(metafaz plağı) yan yana dizilir.  

*Metafaz kromozomların en belirgin görüldüğü evredir. 

*Kromozomların büyüklük ve biçimine göre çiftler hâlinde görüntülenmesi yöntemine 

karyotip denir. Metafazda kromozomların karyotipi çıkarılarak varsa sayı ve şekil 

bakımından kromozom anormallikleri belirlenir. Bu yöntemle kalıtsal bazı hastalıkların 

erken teşhisi konulur. 
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c) Anafaz 

*Kinetokorlara bağlı iğ iplikleri (mikrotübüller) sayesinde ve sentromer bölgesindeki 

proteinlerin çözülmesiyle ayrılan kardeş kromatitler, zıt kutuplara çekilir.  

*Bu olay anafazın başlangıcı olarak kabul edilir.  

*Birbirinin kopyası olan kardeş kromatitler, kutuplara gitmek üzere ayrıldığında artık 

kromozom olarak adlandırılır.  

*Kinetokorlara bağlı olmayan iğ ipliklerinin uzaması sonucu hücrenin boyu uzar. Bu durum 

hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesini kolaylaştırır.  

*Kromozomlar kutuplara ulaştığında anafaz tamamlanır 

d) Telofaz 

*Çekirdek zarının yeniden oluşmasıyla iki çekirdekli bir hücre oluşur.  

*İğ iplikleri kaybolur.  

*Çekirdekçikler yeniden oluşur.  

*Kromozomların yoğunlaşması çözülerek kromatin ipliklere dönüşür ve çekirdek 

bölünmesi tamamlanır.  

*Genellikle telofazın sonuna doğru bitki hücrelerinde orta lamel (ara plak) oluşumu, 

hayvan hücrelerinde sitoplazma boğumlanması başlar. 
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2. Sitoplazma Bölünmesi (Sitokinez) 

*Çekirdek bölünmesinin ardından meydana gelen sitoplazma bölünmesine sitokinez denir.  

*Sitokinez genellikle telofazla başlar ve mitozun bitişinden kısa bir süre sonra iki yavru hücre oluşur.  

*Sitokinez bitki ve hayvan hücrelerinde farklıdır.  

*Hayvan hücrelerinde mikroflamentlerin kasılmasıyla hücre zarının her iki yönde dıştan içe boğumlanması, sitoplazmayı 

ikiye böler. 

*Bitki hücrelerinde hücre çeperi bulunduğu için boğumlanma gerçekleşmez. Golgiden ayrılan keseciklerin orta lamel 

oluşturmasıyla sitoplazma bölünmesi sağlanır. Lamel oluşumu, ortada başlayıp merkezden kenarlara doğru iki yönde 

zara değinceye kadar devam eder 
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HÜCRE DÖNGÜSÜNDE DNA MİKTARI DEĞİŞİMİ GRAFİĞİ 
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HÜCRE DÖNGÜSÜNDE KROMOZOM SAYISI DEĞİŞİM GRAFİĞİ 
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HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ VE KANSERLEŞME 

*Hücre döngüsü içinde gerçekleşen yaşamsal olaylar, genlerin kontrolü altındadır.  

*Birçok hücrede hücre döngüsünün evreleri arasındaki ilişkiyi sağlayan kontrol noktaları vardır.  

*Bu kontrol noktaları kendinden önceki olaylar tamamlanmadan sonraki süreçlerin gerçekleşmesini engeller.  

*Bunun için kontrol noktalarında “Devam et!” sinyalleri verilir. Hücre döngüsünün kontrolünde “Devam et!” sinyalleri 

özel proteinlerce düzenlenir. 

*Hücre döngüsünün kontrol noktaları G1, G2 ve M kontrol noktalarıdır.  

*G1 kontrol noktasında hücrede metabolik olaylarda bir anormallik yoksa hücre bölünme büyüklüğüne ulaşmışsa 

“Devam et!” sinyali verilir. Bu sinyali alan hücre, döngünün diğer evresi olan S evresine geçer.  

*Hücre tarafından “Devam et!’’ sinyali alınmazsa döngü G1 evresinde durur, S evresine geçemez. Bu durumda bazı 

hücreler döngüden çıkarak G0 evresi olarak adlandırılan durgun döneme geçer. Örneğin ileri derecede özelleşmiş sinir, 

kas ve karaciğer hücreleri G0 evresindedir. Karaciğer hücreleri yaralanma gibi olaylarda büyüme faktörlerinin etkisiyle 

G0 evresinden G1 evresine devam edebilirler. 

*G2 kontrol noktasında DNA’nın doğru eşlenip eşlenmediği ve DNA’da bir hasar olup olmadığı kontrol edilir. 

*M kontrol noktasında tüm kromozomların iğ ipliklerine bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Kinetokorlar iğ ipliklerine 

bağlanmamışsa “Devam et!” sinyali verilmediğinden anafaz başlamaz. Bütün kinetokorlar iğ ipliklerine bağlandığında 

“Devam et!’’ sinyali verilir ve anafaz başlar. Böylece yavru hücrelere eşit miktarda gen ve kromozom aktarılır 

*Hücrelerin bölünebilmesi için ortamda yeterli miktarda büyüme faktörü bulunmalıdır. Büyüme faktörü, belirli vücut 

hücreleri tarafından diğer hücreleri bölünmeye sevk etmek üzere salınan proteinlerdir. 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

9 
 

*Hücrelere özgü belirli bir ya da birkaç çeşit büyüme faktörü vardır. Bölünerek çoğalan doku hücreleri yeterli sayıya 

ulaştığında büyüme faktörü etkisiyle bölünme durdurulur.  

*Bazen mutasyon nedeniyle yeterli düzeyde büyüme faktörü taşımayan hücreler bölünmeye devam eder, hücre döngüsü 

kontrolden çıkar. Kontrolden çıkan bu anormal hücreler kendilerini yok eder. Ancak bu mekanizma da bozulursa 

hücreler, anormal şekilde çoğalır. Bir dokudaki anormal hücre kütlesine tümör denir. 

*Hücre döngüsünün kontrolünü bozan birçok etken vardır. DNA hasarının onarılmaması bunlardan birisidir. Kontrol 

noktasındaki genlerin işleyişi sayesinde DNA eşlenmesi sırasında oluşabilecek hatalar belirlenir ve onarılır. Hücre 

döngüsünü düzenleyen genlerde meydana gelen mutasyonlarla hücre döngüsünün kontrolü bozulabilir. Mutasyonlar 

kendiliğinden oluşabildiği gibi virüsler, bazı kimyasal maddeler, radyasyon ve X ışınları nedeniyle de oluşabilir. 

*Tümörler; aynı dokuda kalıp yayılmıyorsa iyi huylu tümör, geliştiği dokuda kalmayıp vücudun diğer bölgelerine 

yayılıyorsa kötü huylu tümör olarak adlandırılır. Oluşan tümör hücrelerinin bulundukları yerden ayrılarak kan ve lenf 

yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılmasına metastaz denir. Metastaz yapan tümör hücrelerine kanser adı verilir. 

 


