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Υπόβαθρο

Η ανάπτυξη ενός οργανισμού είναι η αμετάκλητη αύξηση στον αριθμό και το μέγεθος των κυττάρων 
μέσω  μιας  συνεχούς  ακολουθίας  γεγονότων  που  ονομάζεται  «κύκλος  κυττάρων».  Ο  κύκλος 
κυττάρων αρχίζει  με  το σχηματισμό ενός  νέου κυττάρου  και  συνεχίζεται  έως ότου διαιρεθεί  το 
κύτταρο σε δύο νέα θυγατρικά κύτταρα. Κάθε νέο θυγατρικό κύτταρο αρχίζει τον κύκλο εκ νέου. 
Για τα κύτταρα, η κυτταροδιαίρεση είναι ουσιαστική για τη ζωή. Οι βιολόγοι κυττάρων θεωρούν ότι 
το αυξανόμενο μέγεθος κυττάρων είναι η ώθηση που αρχίζει την κυτταροδιαίρεση.
Το  DNA του  ευκαριωτικού  κυττάρου  (δηλ.  οργανισμοί  που  έχουν  έναν  πυρήνα  καλυμμένο  με 
μεμβράνη) παρατάσσεται ασυνεχώς, σε «φακέλους» που ονομάζονται χρωμοσώματα. Τουλάχιστον 
δύο χρωμοσώματα βρίσκονται  στον πυρήνα κάθε  ευκαριωτικού  κυττάρου.  Όλα τα  ευκαριωτικά 
κύτταρα αναπαράγονται με την μίτωση. Η μίτωση είναι η αντένσταση των χρωμοσωμάτων και η 
παραγωγή δύο πυρήνων σε ένα κύτταρο. Αυτό το πυρηνικό τμήμα ακολουθείται συνήθως από το 
επόμενο τμήμα του κυτταροπλάσματος αποκαλούμενου κυτταροκίνηση. Αυτά τα δύο γεγονότα είναι 
μέρος της συνεχούς διαδικασίας κυτταροδιαίρεσης.
Ο κύκλος κυττάρων διαρκεί συνήθως περίπου 24 ώρες στα ευκαριωτικά κύτταρα. Τα παρακάτω 
είναι μια περίληψη των φάσεων κυτταροδιαίρεσης:

Ενδιάμεση φάση
Ένα ευκαριωτικό κύτταρο περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μεταξύ των τμημάτων σε ένα 
στάδιο  αποκαλούμενο  «ενδιάμεση  φάση»  (G1,  S και  G2  του  κύκλου).  Εδώ  το  κύτταρο 
πραγματοποιεί τις κανονικές λειτουργίες του και αυξάνεται.

Αύξηση πρώτη φάση (G1)
Η ταχεία ανάπτυξη κυττάρων, το κύτταρο πραγματοποιεί τις στερεότυπες λειτουργίες.

Φάση σύνθεσης (S)
Το DNA αναπαράγεται ή αντιγράφεται.

Αύξηση δεύτερη φάση (G2)
Αυτή η δεύτερη φάση αύξησης προετοιμάζει το κύτταρο για την διάσπαση του πυρήνα. 

Κυτταροδιαίρεση
Η κυτταροδιαίρεση εμφανίζεται  στην μίτωση και  στις  φάσεις  της κυτταροκίνησης.  Το πυρηνικό 
τμήμα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μίτωσης. Το τμήμα του κυτταροπλάσματος εμφανίζεται 
κατά τη διάρκεια της κυτταροκίνησης.

Πρόφαση
Η πρόφαση είναι  το πρώτο και  πιο μακροχρόνιο στάδιο της μίτωσης ή της φάσης Μ. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της φάσης που τα χρωμοσώματα γίνονται όλο και περισσότερο ορατά, οι πυρήνες 
και η πυρηνική μεμβράνη εξαφανίζονται, υπάρχει μετανάστευση των πόλων αξόνων και του άξονα 
στα  αντίθετα  άκρα  του  κυττάρου.  Ο  άξονας  θα  ενεργήσει  ως  οδηγός  για  τη  μετακίνηση  των 
χρωμοσωμάτων.
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Μετάφαση
Η  μετάφαση  ακολουθεί  την  πρόφαση.  Εδώ  τα  χρωμοσώματα  έχουν  συμπυκνωθεί  εντελώς  και 
τακτοποιούνται  σε  ζευγάρια  που  αποκαλούνται  χρωματίδια,  στο  κέντρο  του  κυττάρου  και 
ευθυγραμμίζονται στους αντίθετους πόλους του κυττάρου. Είναι συνδεμένα με τις ίνες αξόνων που 
ακτινοβολούν από τα κεντριόλα.

Ανάφαση
Η ανάφαση ακολουθεί τη μετάφαση. Ζευγάρια χρωμοσωμάτων χωριστά με κάθε ζευγάρι  αρχίζουν 
να ταξιδεύει στους αντίθετους πόλους του κυττάρου από τις ίνες αξόνων.

Τελόφαση
Η  τελόφαση ακολουθεί  την  ανάφαση.  Εδώ  τα  δύο  σύνολα  χρωμοσωμάτων  φθάνουν  στους 
αντίθετους πόλους του κυττάρου. Δύο νέες πυρηνικές μεμβράνες αρχίζουν να δημιουργούνται γύρω 
από τα δύο σύνολα χρωμοσωμάτων και το DNA αρχίζει να διασκορπίζετε σε χρωματικό.

Κυτταροκίνηση
Δεδομένου ότι η μίτωση τελειώνει, η κυτταροκίνηση αρχίζει. Η κυτταροκίνηση είναι ο διαχωρισμός 
του κυτταροπλάσματος σε δύο μεμονωμένα θυγατρικά κύτταρα. Στα ζωικά κύτταρα, οι μεμβράνες 
των κυττάρων κινούνται εσωτερικά διαμορφώνοντας «σκισίματα», τα οποία χωρίζουν το διαιρώντας 
κύτταρο σε δύο μεμονωμένα κύτταρα.
Η  μείωση είναι  μια εξειδικευμένη μορφή διάσπασης του πυρήνα που συνδέεται  με σεξουαλικά 
αναπαραγόμενους  οργανισμούς στους οποίους  υπάρχουν δύο διαδοχικά πυρηνικά τμήματα (δηλ. 
Μείωση Ι και Μείωση ΙΙ) χωρίς οποιαδήποτε αντένσταση χρωμοσωμάτων μεταξύ τους. 
Στην μείωση, κάθε τμήμα μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις φάσεις παρόμοιες με αυτές της μίτωσης, 
πρόφαση, μετάφαση, ανάφαση και τελόφαση. Από τη σύμβαση, το επίθημα «Ι» ή «ΙΙ» προστίθεται  
μετά από κάθε όνομα φάσης για να δείξει το πρώτο ή δεύτερο μειωτικό τμήμα.
Στην  μείωση  Ι,   ο  αριθμός  χρωμοσωμάτων  μειώνεται  στο  μισό,  αλλά  τα  δύο  χρωματίδια  που 
αποτελούν κάθε χρωμόσωμα παραμένουν μαζί.  Για αυτόν τον λόγο, η μείωση Ι καλείται  συχνά 
«τμήμα μείωσης».
Τα πρώτα μειωτικά  αποτελέσματα οδηγούν στο σχηματισμό δύο θυγατρικών  κυττάρων,  αυτή η 
διαδικασία διαφέρει από την μίτωση για δύο σημαντικούς λόγους:

• Στην  μίτωση,  κάθε  αναπαραχθέν  χρωμόσωμα διαιρείται  αφήνοντας  δύο  χρωματίδια  που 
μεταναστεύουν στα αντίθετα άκρα του κυττάρου. Στο πρώτο μειωτικό τμήμα δεν υπάρχει 
κανένας  χωρισμός  χρωματιδίων  αλλά  μάλλον  ένα  αναπαραχθέν  χρωμόσωμα  από  κάθε 
ομόλογο ζευγάρι μεταναστεύει στο κάθε άκρο του κυττάρου. Κατά συνέπεια στο τέλος του 
πρώτου μειωτικού τμήματος, κάθε θυγατρικό κύτταρο περιέχει ένα μισό συμπλήρωμα των 
αναπαραχθέντων  χρωμοσωμάτων,  ένα  χρωμόσωμα  που  προέρχεται  από  κάθε  ομόλογο 
ζευγάρι του κυττάρου μητέρων.

• Κατά  τη  διάρκεια  του  πρώτου  μειωτικού  τμήματος  υπάρχει  μια  ανταλλαγή  των 
αλληλόμορφων γονιδίων  (δηλ.  ζευγάρια  γονιδίων)  μεταξύ  των  ομόλογων  ζευγαριών  των 
αναπαραχθέντων χρωμοσωμάτων. Αυτή η ανταλλαγή καλείται «σχηματισμό χιασμάτων» και 
έχει σαν αποτέλεσμα τα χρωματίδια με ένα διαφορετικό γενετικό makeup από εκείνους των 
κυτταρικών μητέρων.
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Η  μείωση ΙΙ είναι το ίδιο με την μίτωση εκτός από το ότι τα χρωμοσώματα δεν αναδιπλώνουν 
προτού διαιρεθούν.
Στην  μείωση  ΙΙ,  οι  δύο  πυρήνες  που  προέρχονται  από  την  μείωση  Ι  μπορούν  να  διαιρεθούν 
συγχρόνως μεταξύ τους. Σε αυτά τα τμήματα, τα δύο χρωματίδια που καθιστούν κάθε χρωμόσωμα 
χωριστό κινούν σε αντίθετες κατευθύνσεις για να δημιουργήσουν τους δύο νέους πυρήνες.

Φωτογραφικές διαφάνειες

Φωτογραφική διαφάνεια 1: Μίτωση ρίζας κρεμμυδιού
Εξετάζετε τον ιστό ρίζας κρεμμυδιού (Allium SP.). Το κρεμμύδι έχει έναν διπλοειδές (2n) αριθμό 
χρωμοσωμάτων 16, καθιστώντας τον ιδανικό για τη μελέτη της μίτωσης.
Η διαδικασία της μίτωσης μπορεί να πάρει από 5 λεπτά έως 2 ώρες. Σε ένα κρεμμύδι, διαιρώντας τα 
ενεργά κύτταρα,  υποβάλλονται στην κυτταροδιαίρεση κάθε 18 ώρες. Η ενδιάμεση φάση παίρνει 
περίπου  90%  αυτής  της  περιόδου.  Κατά  τη  διάρκεια  της  μίτωσης,  η  πρόφαση  είναι  η  πιο 
μακροχρόνια  φάση,  που  παίρνει  περίπου  70% του  σχεδόν  δύο  ωρών χρονικού  διαστήματος.  Η 
ανάφαση η μικρότερη χρονική περίοδος, παίρνει μόνο 3% αυτής της περιόδου. Οι υπόλοιπες δύο 
φάσεις, μετάφαση και τελόφαση, διαρκούν το ίδιο.
Ψάξτε αυτήν την φωτογραφική διαφάνεια και διευθύνετε μια αρίθμηση κυττάρων που προσδιορίζει 
το στάδιο του κύκλου κυττάρων για κάθε ένα από αυτά τα κύτταρα κρεμμυδιών μεριστημάτων. 
Μπορείτε  να  δημιουργήσετε  ένα  διάγραμμα  στοιχείων  που  συνοψίζει  την  ανάλυσή  σας. 
Ταξινομήστε τα κύτταρα όπως είτε  όντας στην ενδιάμεση φάση είτε  σε μια ιδιαίτερη φάση της 
μίτωσης.

Η ενδιάμεση φάση είναι η πιο μακροχρόνια φάση του κύκλου κυττάρων. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της  φάσης,  το  κύτταρο  αυξάνεται  και  παράγει  τις  πρωτεΐνες  και  άλλα προϊόντα  κυττάρων  που 
απαιτούνται  για  την  αύξηση.  Από  την  πρόσφατη  ενδιάμεση  φάση,  τα  χρωμοσώματα  έχουν 
αναπαραγάγει αλλά δεν διακρίνονται σαφώς χωριστά στον πυρήνα. Ένας ή δύο πυρηνίσκοι μπορούν 
επίσης να είναι ορατοί μέσα στον πυρήνα. Θυμηθείτε ότι τα κεντριόλα είναι απόντα στα κύτταρα 
φυτών. 

Η πρόφαση είναι το πρώτο και πιο μακροχρόνιο στάδιο της μίτωσης. Εκτός από κατά τη διάρκεια 
της  κυτταροδιαίρεσης,  τα  χρωμοσώματα  υπάρχουν  ως  διασκορπισμένο  γενετικό  υλικό, 
αποκαλούμενο «χρωματίνη». Κατά τη διάρκεια της πρόφασης, η χρωματίνη αρχίζει να συμπυκνώνει 
τα ορατά χρωμοσώματα. Στον πυρήνα, η συμπύκνωση αρχίζει από μια πρωτεΐνη και συμπυκνώνει το 
μήκος  DNA κατά 4 μεγέθη!  Η λεπτή χρωματίνη συμπυκνώνεται  σε παχιές μορφές  λουκάνικων. 
Περισσότερη  πυρηνική  δραστηριότητα  συμβαίνει  σε  προχωρημένη  πρόφαση.  Στην  πρόωρη 
πρόφαση, τα κυψελοειδή ένζυμα έχουν σπάσει την πυρηνική μεμβράνη που εξαφανίζεται εντελώς 
στο τέλος της πρόφασης. Άλλες πυρηνικές αλλαγές περιλαμβάνουν την εξαφάνιση των πυρηνίσκων 
και της χρωματίνης που γίνονται όλο και περισσότερο μικρότερα. Το κύτταρο προετοιμάζεται τώρα 
να περάσει στο στάδιο της μετάφαση.

Η  μετάφαση ακολουθεί  την  πρόφαση.  Από  την  αρχή  της  μετάφασης,  τα  χρωμοσώματα  έχουν 
συμπυκνωθεί  εντελώς  και  η  πυρηνική  μεμβράνη  έχει  αποσυντεθεί.  Τα  αναπαραχθέντα 
χρωμοσώματα, αποκαλούμενα «χρωματίδια αδελφών», είναι εύκολα ορατά, συσσωρεμένα μαζί στη 
μέση του κυττάρου. Αυτό που δεν μπορείτε να δείτε εύκολα σε εκείνο τον άξονα έχει συνδεθεί με 
κάθε  kinetochore και είναι έτοιμο στην προχωρημένη μετάφαση. Από την πρόσφατη μετάφαση τα 
αναπαραχθέντα χρωμοσώματα γίνονται συνδεμένα με μερικά από τα  microtubules του μειωτικού 
άξονα. Όλα τα χρωμοσώματα, ή τα ζευγάρια των χρωματιδίων αδελφών, τώρα έχουν παραταχθεί σε 
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μια περιοχή αποκαλούμενη το «πιάτο μετάφασης» ή ισημερινός κυττάρων. Τώρα τα ταξινομημένα 
κατά ζεύγος χρωμοσώματα είναι έτοιμα να χωρίσουν στην ανάφαση, την πιο σύντομη φάση της 
μίτωσης. 

Η  ανάφαση ακολουθεί τη μετάφαση, και είναι η ελλιπέστερη των τεσσάρων μειωτικών φάσεων. 
Κατά τη διάρκεια της ανάφασης, τα χρωματίδια αδελφών χωρίζονται στο kinetochore και αρχίζουν 
να τράβιουνται μακριά στις αντίθετες πλευρές του κυττάρου από τις ίνες αξόνων. Κάθε χρωματίδιο 
θεωρείται τώρα ένα χρωμόσωμα. Τα χρωμοσώματα θα συνεχίσουν να χωρίζονται καθώς το κύτταρο 
εισάγετε  στην πρόσφατη ανάφαση.  Στην πρόσφατη ανάφαση,  δύο ομάδες  ίδιων χρωμοσωμάτων 
συνεχίζουν να απομακρύνονται από τον ισημερινό των κυττάρων και προς τα αντίθετα άκρα ή τους 
πόλους. Το κύτταρο εισάγετε τώρα στη τελική φάση της μίτωσης, την τελόφαση.

Η τελόφαση ακολουθεί την ανάφαση. Εδώ δύο σύνολα χρωμοσωμάτων υπάρχουν που είναι τώρα 
χωρισμένα και στο τέλος κάθε κυττάρου. Στην πρόωρη τελόφαση δύο νέες πυρηνικές μεμβράνες 
αρχίζουν να διαμορφώνουν περίπου τα δύο σύνολα χρωμοσωμάτων, και το  DNA αρχίζει τώρα να 
διασκορπίζει  πάλι  τη  χρωματίνη.  Σε  προχωρημένη  τελόφαση  η  πυρηνική  μεμβράνη  έχει 
ολοκληρώσει  τον  ανασχηματισμό  και  οι  πυρηνίσκοι  γίνονται  πάλι  ορατοί.  Όσο  οι  πυρηνικές 
μεμβράνες αναδημιουργούνται, το DNA ξετυλίγεται στα μπλεγμένα σκέλη της χρωματίνης. 

Δεδομένου ότι η μίτωση τελειώνει η κυτταροκίνηση αρχίζει. Η κυτταροκίνηση είναι ο διαχωρισμός 
του κυτταροπλάσματος, μαζί με την κατανομή κυψελοειδών οργανέλλων, για να δημιουργήσει δύο 
μεμονωμένα  θυγατρικά  κύτταρα  από  το  κύτταρο  γονέων.  Στα  κύτταρα  φυτών,  «κύστης»  -  ή 
μεμβράνη-ευθυγραμμισμένοι  σάκοι που παράγονται  από τους  οργανισμούς  gogli-  παραδίδουν το 
υλικό κυψελοειδούς  τοίχου σε έναν δίσκο-όπως περιοχή στο κέντρο του κυττάρου πλούσιου σε 
microtubules αποκαλούμενη «phragmoplast». Αυτά τα υλικά συσσωρεύονται για να διαμορφώσουν 
το πιάτο κυττάρων. Ένας νέος κυψελοειδής τοίχος διαμορφώνει έπειτα και στις δύο πλευρές του 
πιάτου κυττάρων. Μόλις ο κυψελοειδής τοίχος είναι πλήρης, υπάρχουν δύο νέα κύτταρα φυτών. Η 
κυτταροδιαίρεση είναι τώρα πλήρης.

Φωτογραφική διαφάνεια 2: Βλαστίδιο Whitefish , μίτωση
Εξετάζετε ένα βλατοειδή ή έναν σπερματικό δίσκο, ένα στάδιο στην ανάπτυξη αυγών ψαριών που 
χαρακτηρίζεται από μια λεπτή μάζα γρήγορα διαιρούμενων κύτταρων που στηρίζονται πάνω από το 
λέκιθο στο αυγό. Πάρτε το χρόνο να εξερευνήσετε αυτό το μικρογράφημα. Αυτά τα βλαστοειδή 
κύτταρα είναι στα διάφορα στάδια του κύκλου κυττάρων τα περισσότερα στην ενδιάμεση φάση και 
άλλα στην μίτωση και στην κυτταροκίνηση. Κατά την ανάπτυξη whitefish λιμνών (Coregonus. SP.) 
τα αυγά χρησιμοποιούνται συνήθως για να επεξηγήσουν ζωική μίτωση. Αυτά τα ψάρια κυμαίνονται 
από μεγάλες λίμνες του βορρά ως την αρκτική θάλασσα.
Η  μίτωση μπορεί  να  πάρει  από  5  λεπτά  έως  2  ώρες.  Στα  Whitefish,  τα  ενεργά  διαιρούμενα 
βλαστοκύτταρα  υποβάλλονται  στην  κυτταροδιαίρεση  κάθε  19  ώρες.  Η  ενδιάμεση  φάση  παίρνει 
περίπου 90% αυτής της περιόδου. Κατά τη διάρκεια της μίτωσης, η πρόφαση είναι η πιο μεγάλης  
διάρκειας φάση, που παίρνει περίπου 70% του σχεδόν δύο ωρών χρονικού διαστήματος. Η ανάφαση 
είναι η μικρότερη χρονική περίοδος, παίρνει μόνο 3%o. Οι υπόλοιπες δύο φάσεις, μετάφαση και 
τελόφαση, διαρκούν το ίδιο.
Ψάξτε αυτήν την εικόνα και διευθύνετε μια αρίθμηση κυττάρων που προσδιορίζει το στάδιο του 
κύκλου κυττάρων κάθε ένα από τα βλαστοκύτταρα.  Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα 
στοιχείων  που  συνοψίζει  την  ανάλυσή  σας.  Ταξινομήστε  τα  κύτταρα  όπως  είτε  όντας  στην 
ενδιάμεση φάση είτε σε μια ιδιαίτερη φάση μίτωσης. 
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Η ενδιάμεση φάση είναι η πιο μακροχρόνια φάση του κύκλου κυττάρων. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της  φάσης,  το  κύτταρο  αυξάνεται  και  παράγει  τις  πρωτεΐνες  και  άλλα προϊόντα  κυττάρων  που 
απαιτούνται  για  την  αύξηση.  Από  την  πρόσφατη  ενδιάμεση  φάση,  τα  χρωμοσώματα  και  τα 
κεντριόλα  έχουν  αναπαραχθεί,  αλλά  δεν  διακρίνονται  σαφώς  χωριστά  στον  πυρήνα.  Η βοήθεια 
κεντριόλων  οργανώνει  τη  μειωτική  συνέλευση  αξόνων κατά  τη  διάρκεια  της  κυτταροδιαίρεσης. 
Ένας  ή  δύο  πυρηνίσκοι  μπορούν  επίσης  να  είναι  ορατοί  μέσα  στον  πυρήνα.  Θυμηθείτε  ότι  τα 
κεντριόλα είναι απόντα στα κύτταρα φυτών.

Η πρόφαση είναι  το πρώτο και  το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο της μίτωσης.  Εκτός  από την 
κυτταροδιαίρεση, τα χρωμοσώματα υπάρχουν ως διασκορπισμένο γενετικό υλικό, αποκαλούμενο 
χρωματίνη.  Κατά  τη  διάρκεια  της  πρόφασης,  η  χρωματίνη  αρχίζει  να  συμπυκνώνει  στα  ορατά 
χρωμοσώματα. Στον πυρήνα, η συμπύκνωση μονογραφείται από μια πρωτεΐνη και συμπυκνώνει το 
μήκος  DNA κατά 4 μεγέθη! Η λεπτή χρωματίνη συμπυκνώνεται σε παχιές μορφές. Περισσότερη 
πυρηνική δραστηριότητα συμβαίνει  σε προχωρημένη πρόφαση. Στην προχωρημένη πρόφαση, τα 
κυψελοειδή ένζυμα έχουν διαλύσει την πυρηνική μεμβράνη που εξαφανίζεται εντελώς στο τέλος 
αυτής  της  φάσης.  Στο ζωικό κύτταρο,  ένα  ζευγάρι  μικρών κυλινδρικών  δομών αποκαλούμενων 
«κεντριόλα», που ξαναδίπλωσαν μαζί με τα χρωμοσώματα στην πρόσφατη ενδιάμεση φάση, αρχίζει 
να χωρίζει με κάθε μια που κινείται προς τις αντίθετες πλευρές του κυττάρου. Η λειτουργία τους 
είναι  να  βοηθήσει  να  κινηθούν  τα  χρωμοσώματα  κατά  τη  διάρκεια  της  κυτταροδιαίρεσης.  Τα 
κεντριόλα  είναι  τα  κέντρα  της  παραγωγής  αξόνων.  Καθώς  τα  κεντριόλα  κινούνται  χώρια  και 
κατευθύνονται προς τα αντίθετα άκρα του κυττάρου, ένα δίκτυο της πρωτεΐνης tubulin microtubules 
δημιουργείται μεταξύ τους. Ο άξονας θα βοηθήσει να κινηθούν τα χρωμοσώματα χώρια. Κάθε ίνα 
αξόνων αποτελείται από τους μακριούς κοίλους σωλήνες της πρωτεΐνης. Η ένωση του πυκνού άξονα 
που περιβάλλει κάθε ζευγάρι των κεντριόλων καλείται «πόλος αξόνων». Τα κεντριόλα βρίσκονται 
στο ζωικά κύτταρα, μύκητες,  και άλλους ευκαριωτικούς οργανισμούς.  Τα προκαριωτικά,  επίσης, 
έχουν έλλειψη από κεντριόλα και άξονες. Ο μειωτικός άξονας και οι πόλοι αξόνων απαιτούνται για 
να  ευθυγραμμίσουν  τα  χρωμοσώματα,  χρωματίδια  κίνησης  του  κυττάρου  και  να  βοηθήσουν  να 
δέσουν τα κεντριόλα. Θα είστε σε θέση να το παρατηρήσετε αυτό στη μετάφαση και την ανάφαση.

Η  μετάφαση ακολουθεί  την  πρόφαση.  Από  την  αρχή  της  μετάφασης,  τα  χρωμοσώματα  έχουν 
συμπυκνωθεί  εντελώς  και  η  πυρηνική  μεμβράνη  έχει  αποσυνθέσει.  Τα  αναπαραχθέντα 
χρωμοσώματα αποκαλούμενα «χρωματίδια αδελφών» - είναι εύκολα ορατά συσσωρεμένα μαζί στη 
μέση του κυττάρου. Ο λόγος που δεν μπορείτε να δείτε εύκολα είναι ότι ο άξονας έχει συνδεθεί με  
κάθε  kinetochore και  είστε  έτοιμοι  στην  πρόσφατη  μετάφαση  να  ευθυγραμμίσετε  αυτά  τα 
χρωματίδια κατά μήκος του ισημερινού κυττάρων. Αυτό εμφανίζεται στην προχωρημένη μετάφαση. 
Από την προχωρημένη μετάφαση τα αναπαραχθέντα χρωμοσώματα συνδέονται με μερικά από τα 
microtubules του  μειωτικού  άξονα.  Όλα  τα  χρωμοσώματα,  ή  τα  ζευγάρια  των  χρωματιδίων 
αδελφών, τώρα έχουν παραταχθεί σε μια περιοχή αποκαλούμενη το «πιάτο μετάφασης» ή ισημερινό 
κυττάρων. Τώρα τα ταξινομημένα κατά ζεύγος χρωμοσώματα είναι έτοιμα να προχωρήσουν στην 
ανάφαση, η πιο σύντομη φάση της μίτωσης.

Η  ανάφαση  ακολουθεί τη μετάφαση, και είναι η ελλιπέστερη των τεσσάρων μειωτικών φάσεων. 
Κατά τη διάρκεια της ανάφασης, τα χρωματίδια αδελφών χωρίζονται στο kinetochore και αρχίζουν 
να  τράβιουνται  στις  αντίθετες  πλευρές  του  κυττάρου  από  τις  ίνες  αξόνων.  Κάθε  χρωματίδιο 
θεωρείται  τώρα  ένα  χρωμόσωμα.  Τα  χρωμοσώματα  θα  συνεχίσουν  να  χωρίζονται  στο  κύτταρο 
εισάγεται στην ανάφαση. Στην πρόσφατη ανάφαση, δύο ομάδες ίδιων χρωμοσωμάτων συνεχίζουν 
να  απομακρύνονται  από  τον  ισημερινό  κυττάρων  και  προς  τα  αντίθετα  άκρα  ή  τους  πόλους. 
Μπορείτε εύκολα να παρατηρήσετε τα χρωμοσώματα, τον μειωτικό άξονα, τους πόλους αξόνων και 
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τον άξονα αστέρων, ένας τύπος βιολόγων αξόνων θεωρεί ότι οι βοήθειες «δένουν» τον πόλο αξόνων 
κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης χρωμοσωμάτων. Το κύτταρο μπαίνει τώρα στη τελική φάση 
της μίτωσης, στην τελόφαση.

Η τελόφαση ακολουθεί την ανάφαση. Εδώ δύο σύνολα χρωμοσωμάτων υπάρχουν και είναι τώρα 
χωρισμένα και σε κάθε τέλος του κυττάρου. Στην πρόωρη τελόφαση δύο νέες πυρηνικές μεμβράνες 
θα αρχίσουν να διαμορφώνουν περίπου τα δύο σύνολα χρωμοσωμάτων, και το DNA αρχίζει τώρα 
να διασκορπίζει στη χρωματίνη πάλι. Ένα κύτταρο βρίσκεται στην πρόωρη τελόφαση όταν: 1) τα 
χρωμοσώματα ξετυλίγουν και επανακτούν την εμφάνιση ενδιάμεσης φάσης τους ως χρωματίνη, και 
2) η πυρηνική μεμβράνη αρχίζει να αναδημιουργείται.  Στην προχωρημένη τελόφαση η πυρηνική 
μεμβράνη έχει ολοκληρώσει τον ανασχηματισμό και οι πυρηνίσκοι γίνονται πάλι ορατοί. Όσο οι 
πυρηνικές μεμβράνες αναδημιουργούνται, το DNA ξετυλίγει στα μπλεγμένα σκέλη της χρωματίνης.

Δεδομένου ότι η μίτωση τελειώνει, η κυτταροκίνηση αρχίζει. Η κυτταροκίνηση είναι το τμήμα του 
κυτταροπλάσματος,  μαζί  με  την  κατανομή  κυψελοειδή  organelles,  που  δημιουργούν  δύο 
μεμονωμένα  θυγατρικά  κύτταρα  από  το  κύτταρο  γονέων.  Στο  ζωικό  και  άλλα  κύτταρα  που 
στερούνται τους κυψελοειδείς τοίχους, το κυτταρόπλασμα τσιμπιέται στον ισημερινό του κυττάρου 
από μια ζώνη που βαθμιαία να σφίγγει την πρωτεΐνη microtubules διαμορφώνοντας «σκισίματα». Η 
κυτταροδιαίρεση είναι τώρα πλήρης.

Φωτογραφική διαφάνεια 3: Μείωση Ι σε φυτικά κύτταρα, SEC
Όπως στην πρόωρη πρόφαση της μίτωσης, το υλικό χρωματίνης συμπυκνώνεται και η πυρηνική 
μεμβράνη αναλύεται. Γίνονται επίσης πολλά τα οποία δεν βλέπετε. Ενώπιον του πρώτου μειωτικού 
τμήματος, το DNA αντιγράφεται, ακριβώς όπως είναι πριν από την μίτωση, έτσι ώστε υπάρχει «4n» 
αριθμός  χρωμοσωμάτων.  Η μείωση μειώνει  τον αρχικό αριθμό 4n χρωμοσωμάτων στο κύτταρο 
γονέων 1n σε κάθε ένα από τα 4 κύτταρα. Κάθε κύτταρο φύλων θα λάβει ένα από κάθε ομόλογο 
(δηλ.  ζευγάρι  παρόμοιων)  χρωμοσωμάτων,  με  τα  μητρικά  και  πατρικά  χρωμοσώματα  που 
διανέμονται τυχαία μεταξύ των κυττάρων φύλων.
Η συμπύκνωση  της  χρωματίνης  εμφανίζεται  στην πλευρά του πυρήνα της  πρόφασης  Ι  κύτταρα 
μητέρων γύρης κατά τη διάρκεια της σύναψης  ή την ένωση των ομόλογων χρωμοσωμάτων. Οι 
επιστήμονες  καλούν  αυτήν  την  διαδικασία  «synizesis».  Κάθε  χρωμόσωμα  αποτελείται  από  δύο 
χρωματίδια.  Αντίθετα  με  την  μίτωση,  τα  ομόλογα  (δηλ.  παρόμοια)  χρωμοσώματα  είναι 
ζευγαρωμένα.  Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης ένα μοναδικό γεγονός  εμφανίζεται,  το πρώτο 
ομόλογο ζευγάρι χρωμοσωμάτων εμφανίζεται με τη φυσική ανταλλαγή των τμημάτων χρωματιδίων. 
Τα  ομόλογα  χωρίζουν  και  τραβιούνταν  στα  αντίθετα  άκρα  του  κυττάρου.  Κάθε  ζευγάρι  του 
διαχωρισμού ομολόγων είναι ανεξάρτητο από το άλλο. Το κύτταρο μητέρων γύρης κινείτε τώρα 
προς την πρόφαση Ι. Από την πρόσφατη πρόφαση Ι, τα κυψελοειδή ένζυμα έχουν αναλύσει την 
πυρηνική μεμβράνη που εξαφανίζεται εντελώς στο τέλος της πρόφασης. Άλλες πυρηνικές αλλαγές 
περιλαμβάνουν  την  εξαφάνιση  των  πυρηνίσκων  και  της  χρωματίνης  που  γίνονται  όλο  και 
περισσότερο συμπυκνωμένα και μικρότερα. Το κύτταρο μητέρων γύρης προετοιμάζεται  τώρα να 
εισαχθεί στη μετάφαση Ι.

Η μετάφαση Ι ακολουθεί την πρόφαση Ι. Από την αρχή της μετάφασης Ι, τα χρωμοσώματα έχουν 
συμπυκνωθεί εντελώς. Σε αυτό το σημείο,  τα αναπαραχθέντα χρωμοσώματα ενώνονται μαζί στο 
κέντρο από το  kinetochore.  Ο μειωτικός  άξονας ρυθμίζει  εκ νέου τα ταξινομημένα κατά ζεύγος 
ομόλογα χρωμοσώματα έτσι  ώστε να  έχουν διάταξη κατά μήκος του πιάτου μετάφασης ή στον 
ισημερινό του κυττάρου. Το κύτταρο μητέρων γύρης προχωρά έπειτα στην ανάφαση Ι.
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Στην ανάφαση Ι, τα ομόλογα χρωμοσώματα χωρίζουν, με τα ομόλογα που τράβιουνται στα αντίθετα 
άκρα του κυττάρου. Το κύτταρο προχωρά έπειτα στην τελόφαση Ι. 

Η τελόφαση Ι αρχίζει όταν σταματούν να κινούνται τα χρωμοσώματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
σταδίου, τα χρωμοσώματα διασκορπίζονται για να διαμορφώσουν τη χρωματίνη και τις πυρηνικές 
μεταρρυθμίσεις μεμβρανών. Η τελόφαση Ι στο σχηματισμό γύρης συνδέεται με την κυτταροκίνηση. 
Η  κυτταροκίνηση  είναι  το  τμήμα  του  κυτταροπλάσματος,  μαζί  με  την  κατανομή  κυψελοειδή 
organelles, για να δημιουργήσει δύο μεμονωμένα θυγατρικά κύτταρα από το κύτταρο γονέων.
Στα κύτταρα φυτών, οι κύστες ή οι μεμβράνη-ευθυγραμμισμένοι σάκοι που παράγονται από τους 
οργανισμούς  golgi,  παραδίδουν  το  υλικό  κυψελοειδούς  τοίχου  σε  μια  περιοχή,  πλούσια  σε 
microtubules,  στο  κέντρο  του  κυττάρου  αποκαλούμενου  «phragmoplast».  Αυτό  το  υλικό 
συσσωρεύεται για να διαμορφώσει το πιάτο κυττάρων. Ένας νέος κυψελοειδής τοίχος διαμορφώνετε 
έπειτα και στις δύο πλευρές του πιάτου κυττάρων διαιρώντας το κύτταρο μητέρων σε δύο θυγατρικά 
κύτταρα. Η μείωση Ι έχει τώρα ολοκληρωθεί.

Φωτογραφική διαφάνεια 4: Μείωση ΙΙ σε φυτικά κύτταρα, SEC
Τα χρωμοσώματα διασκορπίζονται ή ξετυλίγονται στο τέλος της μείωσης Ι. Τώρα, στην πρόφαση ΙΙ 
η χρωματίνη συμπυκνώνεται πάλι και τα χρωμοσώματα γίνονται πάλι ορατά. Κάθε χρωμοσώματα 
αποτελείται από δύο χρωματίδια. Το στάδιο της μίτωσης τελειώνει με τη διακοπή της πυρηνικής 
μεμβράνης. Το κύτταρο μητέρων γύρης προχωρά στη μετάφαση ΙΙ.

Στη μετάφαση ΙΙ οι μειωτικές μορφές αξόνων και τα μεμονωμένα  microtubules συνδέονται με το 
kinetochore κάθε χρωματιδίου. Αυτά τα microtubules ρυθμίζουν εκ νέου τα χρωμοσώματα έτσι ώστε 
αυτά  ευθυγραμμίζονται  επάνω κατά  μήκος  του  ισημερινού  πιάτων  ή  κυττάρων  μετάφασης.  Το 
κύτταρο μητέρων γύρης προχωρά τώρα στην ανάφαση ΙΙ.

Στην  ανάφαση  ΙΙ τα  χρωματίδια  χωρίζουν  και  τραβιούνται  στα  αντίθετα  άκρα  του  κυττάρου 
μητέρων γύρης. Λόγω του περάσματος κατά τη διάρκεια της πρόφασης Ι αυτά τα νέα χρωμοσώματα  
είναι γενετικά διαφορετικά. Το κύτταρο μητέρων γύρης προχωρά τώρα στην τελόφαση ΙΙ.

Η τελόφαση ΙΙ αρχίζει όταν σταματούν να κινούνται τα χρωμοσώματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
σταδίου τα χρωμοσώματα διασκορπίζονται για να διαμορφώσουν τη χρωματίνη και τις πυρηνικές 
μεταρρυθμίσεις φακέλων. Η τελόφαση ΙΙ συνδέεται με την κυτταροκίνηση.

Στη  διαίρεση  των  φυτικών  κυττάρων  που  υποβάλλονται  στην  κυτταροκίνηση,  οι  κύστες,  ή  οι 
μεμβράνη-ευθυγραμμισμένοι  σάκοι  που παράγονται  από τους  οργανισμούς  gogli,  παραδίδουν το 
υλικό κυψελοειδούς  τοίχου σε μια περιοχή, πλούσια σε  microtubules,  στο κέντρο του κυττάρου 
αποκαλούμενου «phragmoplast».  Αυτά τα υλικά συσσωρεύονται  για  να διαμορφώσουν το πιάτο 
κυττάρων. Ένας νέος κυψελοειδής τοίχος διαμορφώνεται έπειτα και στις δύο πλευρές του πιάτου 
κυττάρων διαιρώντας το κύτταρο μητέρων σε δύο.

Η μείωση έχει τώρα ολοκληρωθεί. Τα τέσσερα κύτταρα που προκύπτουν από την μείωση Ι και ΙΙ 
είναι μικροσκόπια,  haploid (1n) κύτταρα που θα αναπτυχθούν στα σιτάρια γύρης. Τα μικροσκόπια 
οργανώνονται  σε  μια  δέσμη  τεσσάρων  αποκαλούμενη  τετραδικό.  Η  γύρη  tetrads τεσσάρων 
κυττάρων χωριστών γίνεται ένα που αποκαλείτε «μικροσκόπιο». Αυτά τα μικροσκόπια γύρης θα 
αναπτυχθούν  τελικά  στα  σιτάρια  γύρης.  Ένα  παχύ  προστατευτικό  στρώμα  ή  ένα  «exine» 
διαμορφώνεται  γύρω  από  το  σιτάρι  γύρης.  Τα  αποκαλούμενα  μικροσκόπια  έχουν  διαιρεθεί,  με 
μίτωση, για να διαμορφώσουν ένα «παραγωγικό κύτταρο» και ένα «κύτταρο σωλήνων», κάθε ένα με 
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έναν  μεγάλο  πυρήνα.  Τα  σιτάρια  γύρης  είναι  συνήθως  κίτρινα  αλλά  μπορούν  επίσης  να  είναι 
πορτοκαλιά, πράσινα, ή άλλα χρώματα. Τα σιτάρια κυμαίνονται στο μέγεθος από περίπου 2 μικρά 
(8/100000in.) σε αρκετές (1/1000in.) ή περισσότεροι.

Φωτογραφική διαφάνεια 5: Μείωση στα ζωικά κύτταρα (Grasshopper Testis), SEC.
Σε  όλα  τα  κύτταρα  σωμάτων,  η  μίτωση  παίρνει  μέρος  στο  αποτέλεσμα  του  σχηματισμού  δύο 
θυγατρικών  κυττάρων,  κάθε  ένα  γενετικά  ίδιο  με  το  κύτταρο  μητέρων.  Τα  κύτταρα  σώματος 
περιέχουν το πλήρες συμπλήρωμα, ή το  diploid (2n) αριθμό, χρωμοσωμάτων που λειτουργούν ως 
ομόλογα ζευγάρια.
Η διαδικασία της σεξουαλικής αναπαραγωγής περιλαμβάνει την τήξη των ειδικευμένων αρσενικών 
και  θηλυκών  κυττάρων αποκαλούμενων  «γαμέτες»  για  να  διαμορφώσει  ένα  zygote που  έχει  το 
diploid αριθμό χρωμοσωμάτων, αυτό το μισό συμπλήρωμα των χρωμοσωμάτων είναι γνωστό ως 
haploid (1n) αριθμός.
Η παραγωγή των haploid κυττάρων περιλαμβάνει μια μοναδική μορφή κυτταροδιαίρεσης γνωστή ως 
μείωση που εμφανίζεται μόνο στα κύτταρα μικροβίων των αναπαραγωγικών οργάνων ή gonads κατά 
τη  διάρκεια  του  σχηματισμού  των  κυττάρων  ή  των  γαμετών  φύλων.  Αυτή  η  μειωτική 
κυτταροδιαίρεση καλείται επίσης «γαμετογένεση».
Σε αυτήν την φωτογραφική διαφάνεια, παρατηρήστε διάφορα αρσενικά κύτταρα μικροβίων, μερικά 
από τα οποία υποβάλλονται  στην πρώτη μίτωση.  Κοιτάξτε  προσεκτικά  ότι  όχι  όλα τα κύτταρα 
μικροβίων  έχουν  τους  μεγάλους  πυρήνες  και  ότι  πολλά από τα  μη-διαιρούμενα  κύτταρα  έχουν 
στρογγυλέψει  τους  πυρήνες  με  τους  προεξέχοντες  πυρηνίσκους.  Τα  άλλα,  μικρά  στο  μέγεθος-
ταξινομημένα κύτταρα αποτελούν τον «ιστό υποστήριξης» που ενεργούν ως κύτταρα «νοσοκόμων» 
που παρέχουν τη δομική και μεταβολική υποστήριξη.
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