
 

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
M�toz Bölünme ned�r? M�toz bölünme ve evreler� nelerd�r? Karyok�nez ned�r? S�tok�nez ned�r? Profaz evres�nde gerçekleşen olaylar?
Metafaz evres�nde gerçekleşen olaylar? Anafaz evres�nde gerçekleşen olaylar? Telofaz evres�nde gerçekleşen olaylar? B�tk�lerde
s�tok�nez? Hayvanlarda s�tok�nez?  
B�yoloj� konularından m�toz bölünme yada b�r d�ğer �fade �le m�toz, bell� b�r büyüklüğe ulaşmış olan ana hücren�n bölünerek �k� yen� ana hücre

üretmes� olayına ver�len �s�md�r. M�toz bölünme olayı ökaryot�k hücrelere sah�p canlılarda görülmekted�r. M�toz bölünme buna ek olarak çok

hücrel� canlılarda büyüme, gel�şme ve yaraların onarılması konusunda görev yapmaktadır.
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M�toz Bölünme Evreler�  

 

1-) Çek�rdek bölünmes� (karyok�nez) 

a. Profaz 

b. Metafaz 

c. Anafaz 

d. Telofaz

2-) S�toplazma bölünmes� (s�tok�nez) 
a. B�tk�lerde S�tok�nez 
b. Hayvanlarda S�tok�nez

1-) Çek�rdek Bölünmes� (Karyok�nez)



Karyok�nez b�tk� hücreler�nde ve hayvan hücreler�n benzer şek�lde gerçekleşmekted�r.

Çek�rdek bölünmes� b�tk� hücreler�nde sentr�ol bulunmadığı �ç�n �ğ �pl�kler� s�toplazma �çer�s�nde yer alan bazı m�krotübüller (prote�nler)

aracılığıyla oluşturulur.

Çek�rdek bölünmes� (karyok�nez) sırasıyla profaz, metafaz, anafaz ve telofaz şekl�nde 4 evrede gerçekleş�r.

a. Profaz
M�toz bölünmen�n profaz evres�nde kromat�n �pl�kler� kısalıp kalınlaşarak bel�rg�n b�r hal alır ve kromozom adı ver�len b�r hal almaktadır.

M�toz bölünmen�n profaz evres�nde çek�rdek zarı ve çek�rdekç�k yapıları er�yerek s�toplazma �çer�s�nde

kaybolmaktadır.

M�toz bölünmen�n profaz evres�nde �ğ �pl�kler� oluşturulmaktadır.

M�toz bölünmen�n profaz evres�nde k�netokorlar �ğ �pl�kler�ne tutunur vaz�yetted�rler.

b. Metafaz
M�toz bölünmen�n metafaz evres�nde kromozomlar sentromer adı

ver�len bölgeler�nden �ğ �pl�kler�ne tutunarak kardeş kromat�tler� zıt

kutuplara çekecek şek�lde konumlandırır.
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c. Anafaz
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M�toz bölünmen�n anafaz evres�nde zıt kutuplara doğru konulanmış olan kardeş kromat�tler �ğ �pl�kler�n�n kasılmasıyla zıt kutuplara doğru

hareket etmeye başlamaktadır.

M�toz böşünmen�n anafaz evres�nde her kutuba aynı yapı ve sayıda g�den kardeş kromat�tler�n her b�r�

b�rer kromozomu tems�l etmekted�r.

d. Telofaz
M�toz bölünmen�n telofaz evres�nde profaz evres�nde gerçekleşen olayların tam ters� gerçekleşmekted�r.

M�toz bölünmen�n telofaz evres�nde kromozom denen yapılar uzayıp �ncelerek kromat�n �pl�ğ� den�len

yapıları oluşturmaktadır.

M�toz bölünmen�n telofaz evres�nde �ğ �pl�kler� kaybolmaktadır.

M�toz bölünmen�n telofaz evres�nde çek�rdekç�k ve çek�rdek zarı tekrar oluşmaktadır.

Öneml� Uyarı : M�toz bölünmen�n profaz evres� b�tk� ve hayvan hücreler�nde b�r farklılık göstermekted�r.

Hayvan hücreler�nde profaz evres�nde sentrozomlar zıt kutuplara g�derek �ğ �pl�kler�n� oluştururken, b�tk� hücreler�nde s�toplazma �çer�s�nde

yer alan prote�nler �ğ �pl�kler�n� oluşturmaktadır.

2-) S�toplazma Bölünmes� (S�tok�nez)

S�toplazma bölünmes� yan� b�r d�ğer �fadeyle s�tok�nez hayvan ve b�tk� hücreler�nde farklı şek�lde gerçekleşmekted�r.



a. Hayvanlarda S�tok�nez 



S�tok�nez yan� s�toplazma bölünmes� hayvan hücreler�nde s�toplazma, ana hücren�n ekvator düzlem�nde, çevreden merkeze doğru

boğumlanmasıyla bölünür ve kalıtsal yapısı aynı olan �k� hücre oluşmaktadır. 

b. B�tk�lerde S�tok�nez

B�tk� hücreler�nde selüloz çeper neden�yle boğumlanma olayı gerçekleşmemekted�r. S�toplazma merkezden çevreye golg� aygıtından ayrılan

kesec�kler�n ekvatoral düzlemde b�r�kmes� �le oluşan hücre plağı (ara lamel, orta plak) aracılığıyla bölünmekted�r. Plağın her �k� yüzey� hücre

zarı �le tamamlanır ve sonuçta kalıtsal yapısı aynı olan �k� hücre oluşmaktadır.

M�toz Bölünme Evreler� hakkında detaylı b�lg� s�tem�z �çer�s�nde yer alan yazılarımızda mevcuttur.

B�yoloj� 9.Sınıf, B�yoloj� 10.Sınıf, B�yoloj� 11.Sınıf ve B�yoloj� 12.Sınıf konuları ve b�yoloj� �le �lg�l� tüm soruları ve yanıtlarını s�tem�z �çer�s�nde

bulab�l�rs�n�z.
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Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye ulaşab�l�rs�n�z...
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