مرجع کامل آموزش فصل ( 6تقسیم یاخته)
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هشتگـــــــ

در مراحل فشردهسازی کروموزوم ساختار نوکلئوزوم وجود دارد (مرحۀ اول جایی است که نوکلئوزوم تشکیل شده است)  .
در هر فامینک یک مولکول دنا وجود دارد ،بنابراین اگر فامتن تنها شامل یک مولکول دنا باشد آن فامتن را غیر مضاعف می گوییم.

Æ

ترکیبها

ترکیب با فصل  4دوازدهم :در صورتــی کــه در فامینکهــای خواهــری کراســینگاور رخ دهــد در ایــن حالــت فامینکهــای خواهــری ممکــن اســت
ً
از نظــر ژنــی بــا یکدیگــر کامــا یکســان نباشــند.
ترکیب با فصل  1دوازدهم :بــه علــت ایــن کــه هماننــد ســازی دنــا بــه روش نیمــه حفاظتــی انجــام میشــود ،بنابرایــن در یــک فامتــن مضاعــف شــده
در هــر فامینــک یــک مولکــول دنــا وجــود دارد کــه دارای یــک رشــتۀ قدیمــی و یــک رشــتۀ جدیــد اســت.قرارگیری جفــت بازهــا بــا آرایــش مخصــوص در
کنــار هــم باعــث میشــود قطــر مولکــول دنــادر سراســر آن یکســان باشــد .چــون در هــر صــورت یــک بــاز تکحلق ـهای در مقابــل یــک بــاز دوحلق ـهای
قــرار میگیــرد .ثابــت مانــدن قطــر دنــا باعــث پایــداری اطالعــات آن شــده و در فشــرده شــدن بهتــر فامتنهــا مؤثــر اســت.

W

یاختههای پیکری انسان ،دوالد (دیپلوئید) هستند

کاریوتیـپ :بـرای تعییـن تعـداد کروموزومها و تشـخیص بعضـی از ناهنجاریهای کروموزومـی ،کاریوتیپ تهیه میشـود .کاریوتیپ تصویـری از کروموزومها
با حداکثر فشردگی است که بر اساس  1اندازه  2شکل  3محتوای ژنی و  4محل قرارگیری سانترومرها ،مرتب و شمارهگذاری شده است.

Æ

ترکیبها

ترکیب با فصل  4دوازدهم :بــرای تشــخیص ناهنجاریهــای بــزرگ یــا همــان جهشهــای فامتنــی از کاریوتیــپ اســتفاده میکننــد .جهشهــای
کوچــک فامتنــی ماننــد جهــش حــذف  ،اضافــه و جانشــینی در کاریوتیــپ قابــل تشــخیص نیســتند .توجــه کنیــد کــه کاریوتیــپ بــه کمــک میکروســکوپ
نــوری تهیــه میشــود .همچنیــن بدانیــد کــه جهــش بــزرگ واژگونــی نیــز بــا کاریوتیــپ قابــل بررســی و مشــاهده نیســت.
ترکیب با فصل 1دوازدهم :دریاختــه هــای یوکاریوتــی پیــش از همانندســازی پیــچ و تــاب دنــا بــاز میشــود و پروتئینهــای همــراه آن (هیســتون هــا)
توســط آنزیمهایــی جــدا میشــود تــا هماننــد ســازی بــه درســتی انجــام شــود.
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هشتگـــــــ
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ٔ
مرحله متافاز تقسیم هسته است.
مرحله متافاز میباشد .پس بهترین مرحله برای تهیۀ کاریوتیپ
حداکثر فشردگی کروموزومها مربوط به

ã

موشکافی

اگــر در تســتی بگوینــد تنهــا پروتئینهــای متصــل بــه دنــا در طــول دورۀ زندگــی آن هیســتونها هســتند ،آیــا ایــن جملــه صحیــح اســت؟ خیــر! توجــه
کنیــد کــه آنزیمهــای دنــا بســپاراز و هلیــکاز در طــی هماننــد ســازی بــه مولکــول دنــا متصــل میشــوند.

پ انســان ،مشــاهده میشــود کــه هــر کرومــوزوم دارای یــک کرومــوزوم شــبیه بــهخــود اســت کــه بــه ایــن
کرومــوزوم همتــا :بــا بررســی کاریوتی ـ 
کروموزومهــا همتــا گفتــه میشــود.

Æ

ترکیبها

ً
ترکیب با فصل  2و  4دهم :تعــداد کروموزومهــا در بعضــی از یاختههــای پیکــری انســان میتوانــد بیــش از  46عــدد یــا کمتــر از آن باشــد .مثــا
گویچههــای قرمــز فاقــد هســتهاند امــا یاختههــای ماهیچـ ٔـه اســکلتی چندیــن هســته دارنــد.
بــرریس عــدد کروموزومــی :بــه جاندارانــی کــه یاختههــای پیکــری آنهــا از هــر کرومــوزوم دو نســخه داشــته باشــد ،دیپلوئیــد میگوینــد .در
یاختههــای پیکــر ایــن جانــداران بــه طــور معمــول در هســته یاختههــا ،دو مجموعــه کرومــوزوم وجــود دارد کــه دو بــه دو بــه یکدیگــر شــبیهاند .در ایــن
یاختههــا ،یــک مجموعــه کرومــوزوم از والــد مــادری و یــک مجموعــه از والــد پــدری دریافــت شــده اســت .ایــن یاختههــا را بــا نمــاد کلــی « »2nنشــان میدهنــد.

بــرریس نــوع کروموزومهــا :درانســان و بعضــی جانــداران ،کروموزومهایــی وجــود دارد کــه در تعییــن جنســیت فــرد نقــش مســتقیم دارنــد .بــه ایــن
کروموزومهــا ،کروموزومهــای جنســی گفتــه میشــود .توجــه کنیــد کــه کروموزومهــای جنســی میتواننــد شــبیه بــه هــم نباشــند .کروموزومهــای جنســی
در انســان بــا نمادهــای  Xو  Yنشــان داده میشــوند .زنــان دو کرومــوزوم  Xو مــردان یــک کرومــوزوم  Xو یــک کرومــوزوم  Yدارنــد.

اجزاء کروموزوم

کروماتیــد (فامینــک) :هــر کرومــوزوم مضاعــف شــده از دو بخــش شــبیه بــه هــم بــه نــام فامینــک (کروماتیــد) تشــکیل شــده اســت .بــه ایــن کروموزومها،
کروموزومهــای مضاعــف شــده میگوینــد .بنابرایــن هــر کرومــوزوم مضاعــف شــده دارای دو رشـ ٔ
ـته کروماتینی فشــرده شــده اســت.
ً
کروماتیدهــای خواهــری :بــا انجــام همانندســازی  ،DNAاز یــک مولکــول دنــا دو مولکــول ایجــاد میشــود کــه کامــا یکســان هســتند .بنابرایــن
کروماتیدهــای هــر دو از نظــر نــوع ژنهــا یکســان انــد کــه بــه همیــن دلیــل بــه آنهــا کروماتیدهــای خواهــری گفتــه میشــود.
سانترومر :کروماتیدهای خواهری در محلی به نام سانترومر به هم متصل میشوند.
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برای مرور و تورق رسیع ،مجلههای جتخوان را بخوان!
نکات تصاویر

قبل از انجام تقسیم یاخته،کروماتین ها شروع به فشرده شدن میکنند.
بازوهــای کروموزومهــای مختلــف میتواننــد از نظــر طــول بــا

یکدیگر متفاوت باشند.

دوﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪﮐﺮوﻣﻮزوم
ﺳﺎﻧﺘﺮوﻣﺮ

از اتصــال دو کروماتیــد در محــل ســانترومر بــه یکدیگــر ،کرومــوزوم دو

کروماتیدی تشکیل میشود.

ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪ

تعداد کروموزوم

عــدد کروموزومــی :هرگونــه از جانــداران ،تعــداد معینــی کرومــوزوم در یاختههــای پیکــری خــود دارنــد کــه بــه آن عــدد کروموزومــی میگوینــد.
ی جاندارانانــد .ممکــن اســت تعــداد کروموزومهــا در یاختههــای پیکــری بعضــی از جانــداران شــبیه
یاختههــای پیکــری ،همــان یاختههــای غیــر جنســ 
ً
ت اســت .تعــداد
هــم باشــد ،مثــا در هســته یاختههــای پیکــری انســان و درخــت زیتــون  46کرومــوزوم وجــود دارد ،ولــی ژنهــای آنهــا بســیار متفــاو 
کروموزومهــای جانــداران مختلــف (بــه جــز باکتریهــا) از  2تــا بیــش از  1000عــدد متغیــر اســت.

ã

موشکافی

تفــاوت یاختههــای جنســی و غیرجنســی و همچنیــن فامتنهــای جنســی و غیرجنســی در چیســت؟ پیکــر همــۀ جانــداران از یــک یــا تعــدادی یاختــۀ
غیــر جنســی یــا پیکــری ایجــاد شدهاســت ،در حالــی کــه یاختههــای جنســی تنهــا در جانــداران دارای تولیــد مثــل جنســی دیــده میشــوند .ایــن یاختههــا توانایــی
انجــام فرآینــد لقــاح را دارنــد و بــه طــور معمــول  تعــداد کروموزومهــای آنهــا نصــف تعــداد کروموزومهــای یــک یاختــۀ پیکــری اســت .فــام تنهــای جنســی در تعییــن
ً
جنســیت نقــش مســتقیم دارنــد و ممکــن اســت غیــر هــم شــکل باشــند ،در حالــی کــه فامتــن هــای غیــر جنســی بــه صــورت همتــا هســتند و مســتقیما در تعییــن
جنســیت موثــر نمــی باشــند.

Æ

ترکیبها

ترکیب با فصل  1دوازدهم :در پروکاریوتهــا کــه شــامل همـ ٔـه باکتریهــا میشــوند ،مولکولهــای وراثتــی در غشــا محصــور نشــده و فامتــن اصلــی
بــه صــورت یــک مولکــول دنــای حلقــوی اســت کــه در سیتوپالســم قــرار دارد و بــه غشــای پالســمایی یاختــه متصــل اســت .در ایــن جانــداران هســتۀ
ســازمان یافتــه و مشــخص وجــود نــدارد.
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ٔ
مرحله  G0وارد میشوند ،کاریوتیپ تهیه کرد.
نمیتوان از یاختههایی که به طور دائم به
ٔ
مجموعه کروموزومی از والد پدری دریافت شده است.
به طور معمول در انسان در یاختههای دوالد یک مجموعه کروموزومی از والد مادری و یک
ٔ
مجموعه کروموزومی میباشد.
عدد هاپلوئیدی در واقع همان تعداد کروموزومها در
ٔ
کننده محتوای ژنتیکی یاخته است.
مجموعۀ انواع صفاتی که روی هر کروموزوم وجود دارد تعیین

ã

موشکافی

تفــاوت مجموعــۀ کروموزومــی و عــدد کروموزومــی در چیســت؟ هــر ســری کروموزومــی یــک مجموعــۀ کروموزومــی نــام دارد کــه کروموزومهــای آن
غیرهمتــا هســتند .در حالیکــه عــدد کروموزومــی تعــداد مجموعههــای کروموزومــی را نمایــش میدهــد.

i

نکات تصاویر

شماره گذاری در کاریوتیپ تا کروموزوم بیستودوم ادامه دارد و معموالً

کروموزومهای جنسی شماره گذاری نمیشوند.

بلندترین کروموزوم انسان ،کروموزوم شمارۀ یک میباشد و تصویر

نشان داده شده نشان دهندۀ کاریوتیپ یک مرد است.

ممکن است همۀ کروموزومهای انسان به صورت مشابه نباشند.مثال در

مردان کروموزومهای جنسی هم اندازه نمیباشند (.)XY

جفت کروموزومهای جنسی در مردان به هنگام تقسیم میوز با یکدیگر

جفت میشوند(توانایی ایجاد تتراد دارند).

در انسان کوچکترین کروموزوم ،کروموزوم شمارۀ  21است.

در حالتی که فشردگی فامتن به حداکثر میزان خود میرسد طول هر فامتن از پنج میکرومتر کم تر میشود.

هرگاه دو کروموزوم  23هم اندازه بودند ( )XXکاریوتیپ مربوط به زن و اگر هم اندازه نبودند ( )XYکاریوتیپ مربوط به مرد است.

دو استثنا در کاریوتیپ کروموزومها وجود دارد 1 :کروموزوم  19از کروموزوم  20کوچکتر است 2 .کروموزوم  21و کروموزوم  22تقریباً هم اندازه هستند.

در جفت کروموزومهای جنسی مردان ،کروموزوم  Xاز کروموزوم  Yبزرگتر میباشد.
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