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HÜCRE BÖLÜNMESİ 
Hücre bölünmesi genellikle bir çoğalma şeklidir. Bir hücrelilerde çoğalma sağlanırken, çok 

hücrelilerde büyüme, gelişme, onarım ve üreme hücrelerinin oluşumu sağlanır. 
Sinir , kas ve gözün retinasındaki özelleşmiş hücreler belli bir zamandan sonra bölünme 

yeteneklerini kaybederler. 
Hücrenin bölünmesinde hacim/yüzey oranının bozulması etkilidir. Hacim 3 kat artarken yüzey 

iki kat artar. Bu da hücre zarına yapılan basıncı arttırır ve hücre yaşamını tehlikeye sokar. 
Aynı zamanda sitoplazma büyürken çekirdek  büyüklüğü sabit kalır ve çekirdek büyüyen 

hücreyi yönetmekte zorlanır. 
Yüzey artışı hacme göre daha fazla olacağından sitoplazmadaki moleküller arası mesafe 

azalır. Buna bağlı olarak maddelerin hücre içerisinde hareketi zorlaşır. Ve sentez olayları aksar. 
Hacmin artması hücre zarına uygulanan basıncı arttırır. Zar gerginliği artar. Buda zar 

hareketlerini dolayısıyla madde alışverişini olumsuz etkiler. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak ve 
toplam yüzeyi arttırmak için hücre bölünme gerçekleştirir. 

Bölünmenin başlaması için hücrenin gerekli şifreyi vermesi gerekir. Gerekli şifre de DNA 
eşlenmesidir. 

 
MİTOZ BÖLÜNME  
Bölünme yeteneğinde olan bütün canlı hücrelerde görülür. 
n, 2n, 3n ‘li hücrelerde gürülür. 
Bir hücreden aynı özellikte 2 yeni hücre oluşur. 
Bir hücrelilerde çoğalma, çok hücrelilerde büyüme, gelişme ve onarımı sağlar. 
Kromozom yapısında ve sayısında bir değişme olmaz. 
Kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz. 
Bazı canlılarda gamet( üreme hücresi) oluşumunu sağlar. 
 
Sıcaklık, yeteri miktarda X ışını, bazı hormonlar mitoz bölünmeyi etkiler. 
Mitozun tamamlanmasına engel olunduğunda fazla sayıda kromozoma sahip hücreler 

meydana gelir.  
Mitozun denetimi hayvanlarda STH; LTH ve tiroid hormonlarının denetiminde gerçekleşir.  
Hücrelerin kontrolsüz bölünmesi kanserleşmeye neden olur.  
 
Bölünmekte olan bir hücrede üç evre görülür. 
İnterfaz, çekirdek bölünmesi, sitoplazma bölünmesi. 
Buna hücre döngüsü  denir. 
 
A - MİTOZ BÖLÜNME 
Mitoz bölünme, soma yani vücut hücrelerinin bölünmesi anlamına gelir. Mitoz çekirdek 

bölünmesi ile başlar ve sitoplazma bölünmesi 
(=sitokinez) ile tamamlanır.  

 
 
Hücre döngüsünün süresi bikri hayvanlarda 

değişiklik gösterir(10-30 saat). Ayrıca hücre 
döngüsünün interfaz evresini oluşturan G1, S ve 
G2 evrelerinin süreleri de birbirinden farklıdır. 
Hücre döngüsünün en kısa evresini, yaklaşık bir 
saatlik bölümünü mitoz bölünme kapsar. Geri 
kalan süre interfazdaki olaylara aittir. Hücre 
döngüsü üç basamakta incelenir: 

A-   İnterfaz (Bölünmeye hazırlık) evresi
  B-  Mitoz  C-  Sitokinez 
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İNTERFAZ EVRESİ: İki mitoz bölünme arasında kalan 

süredir. 
İnterfaz üç evrede incelenir. 
G1 Evresi: Hücrenin belli bir büyüklüğe geldiği evredir. 

Bu evrede hücre bölünmesi için gerekli proteinler (özellikle iğ 
ipliklerinin proteinleri) ATP ve diğer maddeler sentezlenir. Bu 
evre faaliyetleri hücreyi bölünmeye zorlayan şartları oluşturur. 

S Evresi: Bu evrede hücredeki DNA miktarı iki katına 
çıkarak, her kromozomun eksiksiz bir eşinin yapılması 
sağlanır. Aynı zamanda hayvan hücrelerinde sentriollerde bu 
evrede eşlenir.         

S evresi geçirmeyen bir hücre bölünmez. 
G2 Evresi: Bu evrede, bölünme için gerekli ATP, protein ve diğer maddelerin sentezi 

gerçekleşir. 
 Hücredeki metabolizma faaliyetlerinin en hızlı olduğu evre interfazdır. Hücre bölünmeye 

başladıktan sonra metabolik işlevlerin birçoğu durur. 
 
 ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ(KARYOKİNEZ) 

Dört safhada gerçekleşir. 
Profaz: Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom halini 

alır. Bir kromozom iki kromatitden oluşur. Kromatitler kardeş 
kromatit adını alır.  

Sentrioller birbirinden ayrılarak karşı kutuplara çekilir. 
Aralarında iğ iplikleri oluşur.  

Sentromer bölünmesi başlar. 
Kromozomlar sentromerlerinden iğ ipliklerine tutunur.  
Çekirdek zarı ve çekirdekçik erir. 
 
 
 
 

Metafaz: Kromozomlar ekvator düzleminde tek sıra halinde dizilir.  
Sentromer bölünmesi tamamlanır.  
Kardeş kromatidler bağımsız hale geçer. 
 
 
 
 

 
 
 
                        
Anafaz:  kromatidler birbirinden ayrılarak karşı kutuplara çekilirler . 

bu andan itibaren bunlara artık kardeş kromatid değil kardeş kromozom 
adını alır. Çekilme tamamlandığında anafaz safhası bitmiş olur.  
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Telofaz:  çekirdek zarı çekirdekçik yeniden oluşmaya başlar. Kromozomlar 

kromatin iplik halini alır. İğ iplikleri kaybolur.bu safha tamamlandığında çekirdek 
bölünmesi bitmiş  ve 2 çekirdekli bir yapı oluşmuş olur. Bu sırada  da sitoplazma 
bölünmesi yavaş yavaş başlamış olur.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sitoplazma bölünmesi 

Sitoplazma bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerinde 
farklı gerçekleşir. Hayvan hücresi dıştan içe doğru 
boğumlanarak bölünürken, bitki hücresinde selüloz çeper buna 
müsaade etmez. Bitki hücrelerinde oluşan ara lamel hücre 
zarına doğru ilerleyerek hücreyi ikiye ayırır. 

 
Sitoplazma bölünmesi tamamlandığında mitoz 

bölünmeyle bir hücreden aynı özelliğe sahip iki yeni hücre 
oluşmuştur.  

Oluşan bu hücreler DNA ağırlığı ve DNA’nın taşıdığı 
genetik bilgi ile kromozom sayısı bakımından birbirinin ve 
ana hücrenin kesinlikle aynıdır.  

Hücre büyüklükleri, sitoplazma miktarları, organel 
sayıları farklı olabilir.  
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