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HÜCRE DÖNGÜSÜ

HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ vE 
BÖLÜNME NEDENLERİ



➜➜ Hücrenin büyümesi; yüzey / hacim oranının azalmasına neden olur. Bu durum;

➜➜ hücre zarında gerçekleşen madde alışverişinin yetersiz olmasına,

➜➜ sitoplazmanın aşırı miktarda artmasına,

➜➜ çekirdeğin hücrenin genel kontrolünü kaybetmesine neden olur.

➜➜ Bu durumlar sonucunda hücrede DNA replikasyon emri verilir ve hücre bölün-
me süreci başlar.

Hücre Bölünmesinin Nedenleri



➜➜ Gen: DNA üzerinde bulunan ve belirli bir polipeptit sentezinden sorumlu olan 
bölgedir.

➜➜ Alel Gen: Homolog kromozomların karşılıklı bölgelerinde(lokus) bulunan bir 
özelliğe etki eden genlere denir.

➜➜ Kromatin iplik: DNA molekülünün proteine sarılmış haline denir.

➜➜ DNA replikasyonu ile kromatin iplik iki katına çıkar. Oluşan yapılar birbirleriyle 
özdeş özelliğe sahiptir ve kardeş kromatit adını alır.

Genel Kavramlar



➜➜ Kardeş kromatitler bölünme sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozom yapısını 
oluşturur.
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➜➜ Kardeş kromatitler sentromer noktalarından birbirlerine bağlanır.

➜➜ Sentromer noktalarının sağında ve solunda ise kinetekor yapıları bulunmaktadır.

➜➜ Kinetekorlar iğ ipliklerinin bağlantı noktalarıdır.



➜➜ Biri anne biri babadan gelen, karşılıklı lokuslarında aynı özelliğe ait genler ta-
şıyan, sentromer konumları aynı ve büyüklükleri aynı olan kromozom çiftine 
denir.

HOMOLOG KROMOZOM





➜➜ Haploid (n) kromozom:

➜➜ Diploit (2n) kromozom:

➜➜ Triploit (3n) kromozom:



➜➜ Otozom: Vücut kromozomu

➜➜ Gonozom: Eşey kromozomu

➜➜ Dişi: 44 + XX

➜➜ Erkek: 44 + XY



HÜCRE DÖNGÜSÜ

➜➜ Bir hücre bölünmesinin başlangıcından yeni bir hücre bölünmesi olana kadar 
gerçekleşen olaylar hücre döngüsü içerisinde değerlendirilir.



İnterfaz Evresi

➜➜ G1, S ve G2 evrelerinden meydana gelir.

➜➜ G1 evresinde;

➜➜ Hücre hacimce artar.

➜➜ Bölünebilme boyutuna gelir.

➜➜ S evresinde;

➜➜ DNA replikasyonu meydana gelir.



➜➜ G2 evresinde;

➜➜ RNA sentezi devam eder.

➜➜ Sentrozom eşlenir.

➜➜ Enzim sentezi olur.

➜➜ Organel sayısı artar.



➜➜ G0 evresi;

➜➜ Dinlenme evresidir.

➜➜ G1 evresinden sonra gelir.

➜➜ Hücrenin bölünmeyi kontrollü olarak durdurduğu evredir.



HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN KONTROLÜ

➜➜ Hücrenin bölünmesi sürecinde G1, G2 ve M kontrol noktalarına rastlanmaktadır.

➜➜ Kontrol noktalarında dur veya devam et sinyalleri verilmektedir.

➜➜ Kontrol noktalarında meydana gelen salgılar bir önceki evre bitmeden yeni ev-
renin başlamasına izin vermez.
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➜➜ Hücre bölünmesi için ortamda yeterli miktarda büyüme faktörü bulunmalıdır.

➜➜ Büyüme faktörü; belirli hücrelerden salgılanan ve diğer hücreleri bölünmeye 
teşvik eden maddelerdir.

➜➜ Büyüme faktörü etkisiyle bölünmeye başlayan hücre bir süre sonra dur emrine 
uyar.

➜➜ Uymaması durumu ise kanserin başladığını gösterir.



➜➜ Bağışıklık sisteminin ortadan kaldıramadığı kanserli hücrelerin oluşturduğu kit-
leye tümör adı verilir.

➜➜ Tümör sadece olduğu bölgede kalırsa iyi huylu, etrafa dağılırsa kötü huylu tü-
mör adını alır.

➜➜ Tümörün etrafa dağılması durumuna metastaz adı verilir.





Örnek:



Örnek:



Örnek:




