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Hücrede
Mitoz Bölünme
Hücrenin canl›n›n temel yap›taﬂlar›ndan biri oldu¤unu biliyoruz. Tüm doku ve organlar› oluﬂturuyor; protein, ya¤, karbonhidrat gibi temel maddelerden oluﬂuyor; bir zarla çevrili; çekirdekli (ökaryot) ya da çekirdeksiz (prokaryot) olabiliyor. Bunun yan›nda, hücrelerin dokular›, organlar› oluﬂturabilmek için bölünerek ço¤almalar› gerekti¤ini biliyoruz. Bu bölünmeler, temelde mitoz ve mayoz olmak üzere iki farkl› biçimde

‹nterfaz

Profaz
DNA ve
proteinlerden
oluﬂan da¤›n›k ve
a¤s› yap› olan
kromatinler.

Sentrozom

‹¤ ‹plikleri


Çekirdekçik

Çekirdek K›l›f›

Plazma
zar›

‹nterfaz
Mitoz, yaln›zca vücut hücrelerinde (somatik) görülen bir bölünme biçimi. Mitoz
bölünen hücre birbirini izleyen, profaz,
prometafaz, metafaz, anafaz, telofaz aﬂamalar›ndan geçer. Ancak, bunun öncesinde bölünmeye haz›rl›k aﬂamas› olan ve
interfaz denen bir evre de vard›r. Bunlar›n ard›ndan da sitoplazma bölünmesi (sitokinez) gerçekleﬂir. Vücudumuzu oluﬂturan trilyonlarca hücre mitoz ve sitoplazma bölünmesi sonucu oluﬂur. Hücre
interfaz aﬂamas›ndayken, yani bölünmeye baﬂlamadan önce hücre içindeki etkinlikler durur, çekirdek büyür. Hücre bu durumdayken küre biçimlidir.
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Prometafaz
Sentromer

Çekirdek k›l›f›
parçalar›


Kromozom

Profaz
‹lk aﬂama olan profazda, hücre yuvarlaklaﬂ›r. Kromozomlar ince iplikler halinde
görülmeye baﬂlar. Profaz ilerledikçe su
kaybeden kromozomlar k›sal›r ve kal›nlaﬂ›r. Sentromer denen ve kromozomun
bo¤umland›¤› yer ortaya ç›kmaya baﬂlar.
Sitoplazma içinde i¤ iplikleri oluﬂmaya
baﬂlar. Profaz›n sonuna do¤ru i¤ iplikleriyle kromozomlar aras›nda ba¤lant› kurulur. Çekirdekçikler kaybolur. Çekirdekçikler, hücrenin çekirde¤i içinde rRNA sentezi yapan ve ribozom (protein sentezinin
yap›ld›¤› yer) alt birimlerinin birleﬂmesini
sa¤layan yap›lard›r.

‹¤ ipli¤i kutbu

Prometafaz
Prometafaza, bir sonraki aﬂamaya geçiﬂ
olarak da bak›labilir. Çekirdek k›l›f› tamamen kaybolur ve kromozomlar hücre içinde da¤›n›k olarak durur. Mikrotübül demetleri hücrenin iki kutbundan baﬂlayarak hücrenin ortas›na uzanmaya baﬂlar.
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Y›ld›z Tak›m›

gerçekleﬂir. Canl›l›¤›n devam› ancak hücre bölünmesiyle mümkün. Üreme, büyüme,
zarar gören dokular›n tamiri gibi biyolojik süreçler hücre bölünmesine ba¤l›d›r. Hücre bölünmeden önce, hücre içeri¤i iki kat›na ç›kar. Bölünmede en önemli olay,
DNA’n›n ço¤almas›d›r. Çekirdekli bir hücrede DNA’n›n büyüklü¤ü hücreye göre çok
fazlad›r. Örne¤in, insan hücresinde DNA uzunlu¤u 3 metre kadar olur. Hücre bölünmeden önce DNA kopyalanarak ikiye ayr›l›r. DNA hücre içinde kromozomlar halinde
paketlenmiﬂ olarak bulundu¤undan ne kadar büyük olsa da kopyalanabilir. Peki, bölünmeler nas›l gerçekleﬂir? ‹lk olarak mitoz bölünmeyi inceleyelim.

Metafaz
‹¤ iplikleri

Anafaz

Telofaz ve Sitokinez
Bölünme
yeri

‹¤ ‹plikleri






Oluﬂmaya
çekirdek
k›l›f›

Yeni oluﬂan
kromozomlar

Metafaz
‹¤ iplikleri hücrenin ortas›na gelir. Kromozomlar, hücrenin metafaz pla¤› denen orta k›sm›nda (ekvator bölgede), i¤ ipliklerinin üzerine yerleﬂmeye baﬂlar. Bu i¤ ipliklerine kromozom i¤ ipli¤i de denir ve bir
kutuptan di¤erine kesintisiz uzan›rlar. Büyük kromozomlar d›ﬂta, küçüklerse içte
yer al›r ve birbirine de¤meyecek biçimde
dururlar.

Yeni oluﬂan
çekirdekçik

Anafaz
Bir önceki aﬂamada kromozomlar çift halinde ve i¤ ipliklerine sentromer denen
bo¤umlarla ba¤l›yd›. Bu aﬂamadaysa kromozomlar sentromerlerden ayr›lmaya
baﬂlayarak hücrenin kutuplar›na do¤ru iki
yeni kromozom olarak hareket ederler.
Bu durumdaki kromozomlar V, L, I biçiminde olur.

Telofaz ve Sitokinez
Kromozomlar kutuplara ulaﬂt›ktan sonra
anafaz biter ve telofaz baﬂlar. Bu s›rada
kromozomlar incelerek uzarlar. Kutuplarda
yeni çekirdekler oluﬂur. Bu aﬂamada mitoz
sona erer. Çekirdek k›l›f›n›n oluﬂmas›yla sitokinez denen sitoplazma bölünmesi baﬂlar. Hayvan hücrelerinde hücrenin orta k›sm›nda hücre zar› içe do¤ru çöker. Bu çöküntü, hücreyi ikiye ay›r›ncaya kadar devam eder ve bölünme tamamlan›r. Bitki
hücrelerindeyse hücre pla¤› denen bir yap› oluﬂur. Bu yap› hücreyi ikiye ay›r›r.
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Bisikletle Gelece¤i
Tasarlamak 1
Tasar›mc›lar›n endüstri devrimiyle
h›zlanan, gelece¤i tasarlamak ve
gelecek için tasar›m yapmak aray›ﬂ› giderek ivmelenen bir
h›zla sürmekte. ‹nsan yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmak, yaﬂam kalitesini ve konfor
düzeyini art›rmak, daha
güvenli bir yaﬂam için bilim ve teknolojinin bilinen
s›n›rlar›n› ve düﬂ gücünü zorlamak ve ürünleﬂtirmek çabas› içinde zamanla yar›ﬂ›lmakta.
Parçalar› farkl› yerleﬂtirerek, endüstriyel at›k kullanarak ya
da yeniden de¤erlendirerek, bilinen ürünlere denenmemiﬂ kullan›m ﬂekilleri ve iﬂlevsel bir anlamda radikal görünümler kazand›rmak, “yeni” kavram›n›n s›n›rlar›n› zorlaman›n çok bilinmeyen ve denenmeyen bir boyutu.
Gelecek için belki de görsel ﬂartlanm›ﬂl›¤›n s›n›rlar›n› k›rmak bile, bir anda geliﬂmenin ve yarat›c›l›¤›n kap›lar›n›
açabilme olana¤›n› insanl›¤a sunacakt›r.
Bu say›da, al›ﬂ›lm›ﬂ bisikletin düﬂ gücünün ve teknoloijnin s›n›rlar›n› zorlayan s›rad›ﬂ› örnekleriyle tart›ﬂmam›za devam edece¤iz. “Recumbent bicyle –bike” diye bilinen, uzun/uzat›lm›ﬂ bisiklet kavram›, giderek kent yaﬂam›nda kendine kullan›c› ve taraftar buluyor. Bu örneklerin, özellikle yaﬂl› ve engelli kiﬂilerin de ﬂehir içi
hareketlili¤ine devrim niteli¤inde katk›lar sa¤lad›¤› görülüyor. Güvenli sürüﬂ, düﬂük h›z, yük taﬂ›ma beceri-

Uzat›lm›ﬂ ya da uzun bisiklet kavram›nda, klasik sele üze-

si ve yaratt›¤› ciddi enerji kazançlar›yla kendisine du-

rinde oturma eylemi ve tekerleklere güç aktar›m meka-

yulan ilgiyi art›rma ve kendi geliﬂimini h›zland›rma ko-

nizmas›n›n yeniden kurguland›¤› ve sürücü güvenli¤i-

nusunda bu tasar›m çok iddial›. Bildik bir klasik ürü-

nin art›r›lmas› yönünde ciddi ve radikal aray›ﬂlar oldu¤u

nün al›ﬂ›lmad›k “yeni” alternatifi olarak yak›n gelecek-

gözleniyor.

teki yerine emin ad›mlarla yürüyor.
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