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HÜCRE DÖNGÜSÜ=İnterfaz + Mitotik Faz (M) 

10-12 SAAT

G1

Protein, enzim, organel sayısı artar. 

Bazı enzimler aktifleşir. Tüm bu 

faaliyetler ile hücrenin metabolizma 

hızı artarken bir yandan da 

hücrenin hacmi artar ve hücre 

büyür.

Mitoz

S

Replikasyon gerçekleşir. Hücre bir 

yandan büyümeye devam eder. G2

Hücre büyümeye devam eder. Hayvan 

hücrelerinde sentrozom eşlenmesi 

tamamlanır. (Sentrozom iki sentriolden

oluşan iğ mikrotübüllerinin yani iğ 

ipliklerinin organize edildiği yapıdır.) 

Hücre bölünmesi için zorunlu olan 

yapılar olmayıp iğ ipliği oluşturmazlar, iğ 

ipliği oluşumunu koordine ederler. Bir 

hayvan hücresinde lazerle sentriyoller

yok edilse bile mitotik iğ iplikleri 

oluşmaktadır. Bitki hücrelerinin, 

mantarların ve bazı alglerin de 

sentrozomu olmamasına rağmen iğ ipliği 

oluşturup koordine edebilirler. Bu 

canlılarda sentriol yerine mikrotübül

organize edici merkezler bulunur. 

Bazı hücreler uygun hücre dışı sinyaller ile 
uyarılmadığı sürece interfazın G1 evresine 

geçemez. Bu hücreler G0 olarak adlandırılan, 
metabolik olarak aktif olan ama bölünmeye 

hazırlanmadıkları bir sürece girer. Bazı 
hücreler ileri derecede farklılaştıkları için G0

evresinden çıkamaz. Dolayısıyla 
bölünemezler. İleri derecede farklılaşmış; sinir 
hücreleri, çizgili kas hücreleri, retina hücreleri 
bölünemez. Olgun alyuvar hücreleri çekirdek 
ve DNA’larını kaybettikleri için bölünemez. 

Kalp kası hücreleri ise G2 evresine kadar gelir 
ancak mitoza geçemedikleri için onlarda 

bölünemez.
Erken embriyonik dönemde embriyo 

hücreleri, G1 ce G2 evrelerini geçirmeden 
sadece S evresini geçirerek bölünürler. Bu 

durumda oluşan her yeni hücre bir 
öncekinden daha küçük olur.

Kontrol noktaları:
G1: DNA’da hasar olup olmadığı, hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.
G2: S evresinde gerçekleşen replikasyon sonrası DNA eşlenmesinde bir hata olup olup olmadığı, 
hücrenin yeterli büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.
M: Metafaz evresinde, iğ ipliklerinin kromozomları sentromer bölgelerinden tutup tutmadığı kontrol 
edilir.
Kontrol noktalarında dur ve devam et sinyalleri ile hücrenin bir sonraki aşamaya geçip geçemeyeceği 
belirlenir. Bu sinyaller özel proteinlerin üretilmesi ve bazı enzimlerin aktifleşmesi ile oluşur. Kontrol 
noktalarındaki sinyalleri dinlemeyen hücreler apoptosisle imha edilir. Apoptosis süreçlerinde de sıkıntı 
olursa bu hücreler kanserleşmiş olur.



Ökaryot canlılarda gözlemlenen mitotik faz,

.........................................................................

........................................................

olmak üzere iki evrede incelenir. 

❖ çekirdek bölünmesi (karyokinez, mitoz)

❖ sitoplâzma bölünmesi (sitokinez)

olmak üzere 4 evreye ayrılır.

Profaz

Metafaz

Anafaz

Telofaz

MİTOTİK FAZ (M)



MİTOZUN EVRELERİ

Hücre interfazı sorunsuz bir şekilde atlatırsa karyokinez başlar. 

1. PROFAZ

• Sentioller, aralarındaki iğ ipliklerinin uzaması sayesinde 
birbirinden uzaklaşmaya başlar.

• Çekirdekçik kaybolur.

• Kromotain iplikler kısalıp kalınlaşarak çift kromatitli
kromozomlara dönüşür. 

Üst üste çakışan kinetokora bağlı 
olmayan  mikrotübüller

Kinetokor mikrotübülleri

• Çekirdek zarı erimeye başlar.
• Bazı mikrotübüller kinetokora tutunarak kinetokor

mikrotübülleri haline gelirler.
• Kinetokora bağlı olmayan mikrotübüller zıt kutuptan 

uzanan diğer mikrotübüllerle çakışarak etkileşirler. Bu 
olay ilerleyen safhalarda hücrenin boyca uzamasını 
sağlayarak bölünme oluğunun oluşmasına katkıda 
bulunacaktır.

Dağılmaya 
başlayan 

çekirdek zarı

Kaybolmaya 
başlayan 

çekirdekçik
Sentrioller



MİTOZUN EVRELERİ

2. METAFAZ

• Kromozomlar ekvatoral düzlemde (metafaz plağı), tek sıra 
halinde yan yana düzgün bir şekilde dizilir.

• Sentrozomlar ayrı kutuptadır ve iğ iplikleri  kromozomları 
tam anlamıyla sentromer bölgesindeki kinetokorlardan
tutarlar. 



MİTOZUN EVRELERİ

3. ANAFAZ

• Mitozun en kısa evresi olup birkaç dakika kadar sürer.

• İğ ipliklerinin kısalması ile kardeş kromatitler ayrı kutuplara 
doğru çekilmeye başlar. Mikrotübüller kinetokora yakın 
bölgelerden hidrolize uğrayarak kısalırlar.

• Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrıldıkları andan itibaren 
her biri bağımsız kromozom olarak adlandırılırlar. (Tek 
kromatitli kromozom). Bu nedenle hücrenin kromozom sayısı 
geçici olarak iki katına çıkmış olur.

• Kinetokora bağlı olmayan mikrotübüllerin uzaması nedeniyle 
hücrenin boyu uzamaya başlar. 



MİTOZUN EVRELERİ

4. TELOFAZ

• Ayrı kutuplara çekilmiş olan kromozomların etrafında çekirdek zarı 
oluşur ve çekirdekçik yeniden belirir.

• İğ ipliklerinin hidrolizi devam eder.

• Sitoplazma iyice boğumlanmıştır.
• Mitoz yani karyokinez tamamlanmıştır.

• Kromozomlar uzayarak kromatin ipliğe dönüşürler.

Oluşmaya başlayan 
çekirdek zarı

Oluşmaya başlayan 
çekirdek zarı

Belirginleşen 
çekirdekçik

Belirginleşen 
çekirdekçik



SİTOKİNEZ

Karyokinezin son aşamalarına doğru sitoplazma ikiye bölünmeye 

hazırlanır. Karyokinez bittiği gibi ardından sitokinez de gerçekleşir.

• Hayvansal hücrelerde, mikrofilament ve mikrotübüller
sayesinde oluşturulan bölünme oluğu ile boğumlanarak
sitokinez gerçekleşir. Sitokinez dıştan içe doğru gerçekleşir. 

• Bitkisel hücrelerde ara lamel (hücre plağı) oluşumu ile sitokinez
gerçekleşir. Golgiden gelen veziküller hücrenin ortasında çeper 
materyallerini biriktirmeye başlar. Ve ata hücrenin zarına kadar 
ara lamel oluşumu devam eder. Sitokinez içten dışa doğru 
gerçekleşir.

Sitokinez sonucu, kalıtsal olarak birbirinin kopyası 
2 yavru hücre oluşur.

Hücre çeperi Hücre plağı

Yavru hücreler



2n=4 kromozomlu ve x miktar DNA’ya sahip bir hücrenin yaşam döngüsünde meydana gelen 
kromozom sayısı ve DNA miktarı değişimi aşağıda gösterilmiştir.

MİTOZ GEÇİREBİLEN HÜCRENİN YAŞAM 

DÖNGÜSÜ İLE İLGİLİ GRAFİKLER

Kromozom sayısı

Oluşan hücreler

DNA miktarı

Oluşan hücreler

Kromozom sayısındaki değişim

DNA miktarındaki değişim

Yaşam döngüsü evreleri

Yaşam döngüsü evreleri

İ P M A T S
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Ana hücre

Ana hücre
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