
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ

Γ. ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΗ (ΜΕΙΩΗ)

Με τθ μείωςθ κάκε γονζασ  παράγει  γαμζτεσ με το μιςό αρικμό 
χρωμοςωμάτων δθλαδι είναι απλοειδι κφτταρα.

Με μείωςθ πραγματοποιείται θ παραγωγι των γαμετών 

δθλαδι των αναπαραγωγικών κυττάρων. 

Με τθ γονιμοποίθςθ  ο αρςενικόσ γαμζτθσ και ο κθλυκόσ γαμζτθσ 
ςυνενώνονται ςε ζνα νζο κφτταρο (διπλοειδζσ ), το ηυγωτό από το οποίο με 
ςυνεχείσ μιτωτικζσ διαιρζςεισ προκφπτει ο νζοσ οργανιςμόσ. 

 Η μείωςθ γίνεται 
ςε δφο φάςεισ. Παράγονται 2 

κφτταρα  

1θ φάςθ μείωςθ Ι

Παράγονται 4 
κφτταρα  

2θ φάςθ μείωςθ ΙΙ



Γ1. ΠΡΟΦΑΗ Ι

1. Ο πυρθνίςκοσ εξαφανίηεται και
εμφανίηονται τα χρωμοςώματα χωρίσ
να διακρίνονται οι αδελφζσ χρωματίδεσ.

2. Σα ομόλογα χρωμοςώματα 
τοποκετοφνται το ζνα απζναντι ςτο άλλο.
Σο φαινόμενο αυτό ονομάηεται  ΣΥΝΑΨΗ.

3. Οριςμζνεσ φορζσ οι μθ αδελφζσ χρωματίδεσ των
ομολόγων χρωμοςωμάτων μπερδεφονται μεταξφ
τουσ και δθμιουργοφν τα ΧΙΑΣΜΑΤΑ.

4. Ο πυρθνίςκοσ εξαφανίηεται, αρχίηει ο ςχθματιςμόσ
τθσ ατράκτου, τα χρωμοςώματα μετακινοφνται προσ
το ιςθμερινό επίπεδο του κυττάρου.



ΤΝΑΨΗ (ΕΠΙΧΙΑΜΟ)

 Είναι θ ανταλλαγι ομόλογων
αλλθλουχιών DNA ανάμεςα
ςε μια μθτρικι και μια πατρικι
χρωματίδα ενόσ ηεφγουσ
ομόλογων χρωμοςωμάτων .

 Οι χρωματίδεσ κόβονται και
Επαναςυγκολλώνται, αφοφ
ζχουν ανταλλάξει μεταξφ τουσ
ομόλογα χρωμοσωμικά τμήματα
 Με τον τρόπο αυτό
εξαςφαλίηεται γενετικι ποικιλότθτα ςτουσ
Οργανιςμοφσ που παράγονται με αμφιγονία.



Γ2. ΜΕΣΑΦΑΗ Ι

1. Σα κεντροςωμάτια βρίςκονται 
ςτουσ πόλουσ και τα νθμάτια 
καταλιγουν ςτα κεντρομερίδια.

2. Σα ηεφγθ των ομόλογων 
χρωμοςωμάτων τοποκετοφνται ςτο 
ιςθμερινό επίπεδο του κυττάρου



Γ3. ΑΝΑΦΑΗ Ι

1. Οι πρωτεΐνεσ που ευκφνονται για τθ
ςυνοχι διαςπώνται και τα ομόλογα
χρωμοςώματα διαχωρίηονται.

2. Σα ομόλογα χρωμοςώματα
κινοφνται προσ τουσ πόλουσ.

3. Οι αδελφζσ χρωματίδεσ
εξακολουκοφν να είναι
ενωμζνεσ και κινοφνται
ςαν ενιαία δομι.



Γ4. ΣΕΛΟΦΑΗ Ι

1. Όταν κάκε μια από τισ δφο πλιρεισ
ςειρζσ χρωμοςωμάτων φτάςει ςτον πόλο
αρχίηει το τελικό ςτάδιο θ τελόφαςθ Ι.

2.  τα ηωικά κφτταρα θ διαίρεςθ
γίνεται με αφλακα ενώ ςτα 
φυτικά με  φραγμοπλάςτθ.

3. Η κυτταροπλαςματικι διαίρεςθ
γίνεται ςυνικωσ παράλλθλα με
τθν τελόφαςθ Ι.

4. Μεταξφ μείωςθσ Ι και μείωςθσ ΙΙ 
δεν γίνεται  αντιγραφι. 


