
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ

Γ. ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΗ

ΤΝΘΕΗ
Πρωτεϊνών

Ριβοςωμάτων
tRNA

mRNA

Αυτοδιπλαςιαςμόσ του
γενετικοφ υλικοφ

Η ςυμπφκνωςθ των χρωμοςωμάτων 
ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ 2G

Κυτταροκίνηςη = Διαίρεςθ του κυττάρου

Μίτωςη = Διαίρεςθ του πυρινα

Διαιροφνται τα μιτοχόνδρια , 
οι χλωροπλάςτεσ και το
κεντροςωμάτιο



Με μίτωςθ πραγματοποιοφνται

1. Η μονογονικι αναπαραγωγι των οργανιςμών

4. Η αντικατάςταςθ των κατεςτραμμζνων κυττάρων

2. Η αμφιγονικι αναπαραγωγι των οργανιςμών

3. Η αφξθςθ του αρικμοφ των κυττάρων

Με μείωςθ πραγματοποιείται
θ παραγωγι των γαμετών

Στουσ προκαρυωτικοφσ οργανιςμοφσ η κυτταρική 
διαίρεςη γίνεται με διχοτόμηςη



τάδιο S
αυτοδιπλαςιαςμόσ του DNA

Μιτοχόνδρια, χλωροπλάςτεσ
κεντροςωμάτιο διαιροφνται.
Τα χρωμοςώματα δεν είναι
ορατά γιατί η χρωματίνη δεν
ζχει ςυμπυκνωθεί επαρκώσ.

τάδιο G2
μεταβατικι περίοδοσ  

2G 

ό 



ΜΙΣΩΣΙΚΗ ΦΑΗ
Η ονομαςία προζρχεται από τθ λζξθ μίτοσ=νιμα

Α. ΜΙΣΩΗ=

ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΗ

Β. ΚΤΣΣΑΡΟΚΙΝΗΗ=

ΚΤΣΣΑΡΟΠΛΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΗ

Α1. ΠΡΟΦΑΗ

Α2. ΠΡΟΜΕΣΑΦΑΗ ι ΑΡΧΗ ΜΕΣΑΦΑΗ 

Α3. ΜΕΣΑΦΑΗ

Α4. ΑΝΑΦΑΗ

Α5. ΤΕΛΟΦΑΣΗ



Α1. ΠΡΟΦΑΗ

1. Πυκνώνουν οι ίνεσ τθσ χρωματίνθσ
και αρχίηει ο ςχθματιςμόσ των
χρωμοςωμάτων.

2. Ο πυρθνίςκοσ εξαφανίηεται και 
αρχίηει να αποδομείται θ πυρθνικι 
μεμβράνθ. 

3. Αρχίηει να ςχθματίηεται θ άτρακτοσ
αποτελοφμενθ από μικροςωλθνίςκουσ
και κεντροςωμάτια που απομακρφνονται.

ό  

ό 



Α2. ΠΡΟΜΕΣΑΦΑΗ ι ΑΡΧΗ ΜΕΣΑΦΑΗ

1. πάει ο πυρθνικόσ φάκελλοσ

3. Σα χρωμοςώματα ςυμπυκνώνονται 
ακόμα περιςςότερο  

5. Τα κεντροςωμάτια μετακινοφνται
ςτουσ πόλουσ

2. Οι μικροςωλθνίςκοι ειςβάλλουν
ςτο χώρο του πυρινα

4. Σα νθμάτια τθσ ατράκτου 
καταλιγουν ςτα κεντρομερίδια

ά  

ό 



Α3. ΜΕΣΑΦΑΗ 

1. Είναι το ςτάδιο τθσ 
μίτωςθσ με τθ μεγαλφτερθ 
χρονικι διάρκεια

2. Σα χρωμοςώματα 
τοποκετοφνται ςτο ιςθμερινό 
επίπεδο του κυττάρου

ά  

ό 



Α4. ΑΝΑΦΑΗ

1.Σο πιο ςφντομο ςτάδιο
τθσ μίτωςθσ

2. Αποχωρίηονται οι αδελφζσ 
χρωματίδεσ

3.Σα χρωμοςώματα κινοφνται
προσ τουσ δφο πόλουσ

4. Με το τζλοσ τθσ ανάφαςθσ
τα δφο άκρα του κυττάρου 
ζχουν δφο πλιρθ και 
ιςοδφναμα χρωμοςώματα  

ά  

ό 



Α5. ΣΕΛΟΦΑΗ

1. υμβαίνουν οι αντίςτροφεσ
διαδικαςίεσ τθσ πρόφαςθσ
2. Η άτρακτοσ αποδιοργανώνεται 
και επανεμφανίηονται οι πυρθνικοί 
φάκελλοι
3. Δθμιουργοφνται δφο κυγατρικοί
πυρινεσ
4. Εμφανίηεται ο πυρθνίςκοσ

5. Σα χρωμοςώματα γίνονται 
ςταδιακά λιγότερο ςυμπαγι 
6. Γίνεται θ διαίρεςθ  

ό  

ό 



Β. ΚΤΣΣΑΡΟΠΛΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΗ 

Διαιρείται το κυτταρόπλαςμα και διανζμεται
ςτα δφο κυγατρικά κφτταρα

τα ηωικά κφτταρα δθμιουργείται δακτφλιοσ ο
οποίοσ περιςφίγγει το κφτταρο μζχρι να το
διχοτομιςει (αυλάκωςθ)

τα φυτικά κφτταρα ςτθν περιοχι του
ιςθμερινοφ δθμιουργείται ζνα πλζγμα ο
φραγμοπλάςτθσ


