Z A f l KETA ZELULARRA (1)
Zelula batek funtzionatreko beher duan informatio guztia nukleoan dago.
ZeEula amak bi zelula bsrri ematen dituenean inform~zioaose-osorik eskaini
behar dia haiei, eta hau posibletzen duen prozesua ratiketa zelrilarra da, inforrnazioaren birprodukzio kuantitatiba ata kualitatiboa alde batetik eta bestetik
bi zelula berrietan ekitetiboki banatzea gerantizatuz.
Tnformazioaren birprodukio kuantitatibo eta kualitatiboa, DNA-ren IazEdo deoxirribonukleikol bikoizketa eta errsplikazio deritzan fenomeno molekulamaren bidez srnaten da. lnformazioaren banatreak, 'berriz, zelula bsrneko
zenbait egituraren parte-hartzea behar du.
Eukarioteengan, za'tiketa zelularrak badu alderdf bat baino gehiago, Morfologikoki na'barmenen dakusaguna kmmetenaren transformazioa da, oso
erraz tinta daiterkeen bastoi txiki batzuk ernanez: kromosomak. Honegatik,
zatiketa zslularraren fenomeno morfologiko eta fisiologikoak artertu 'baino
lehen krornosomen ezaugarrl omkorrak ikusiko ditugu.

KROMOSOMAK:
Zatiketa zelularraren hasfetan, interfasean edo atsedene~n dagoen
nukleoaren kromatinatik, kromosomak eraikitzan dirñ. Gaur egun guztiz onartua dago kromosomak eta kromatina gai bakar baten bi itxura baino er direla.

Halaber pentsatzen da, hariki fin eta luzeak (kmrnatidak) osatzen dutela kramatina eta hauek zatiketaren unean itxura kiribil bat hartluz kiribilkapen itxi
bezala asaltzen direla; hots, kromosoma bezala, ratiketaren oridoren zellula
interfasera itzultzen denean kromosomek deskiribilduz berriro kromatinaitrura hartuko dute.
Kromosomen kopurua eta itxura

Espezie ba koitzarentrat, kromosomerc kopurua era itxura guztiz definituak daude eta espezie horren ezaugarri dira. Kromosomek (ikus 1. irudia)
bastoi-itxura daukate, 0,2.tik 2 p-tarainoko diametroz eta 0.2.tik 50 ptarainoko luzeraz. Zentromero izeneko meharrune batek bi besoran zatitzen

kiribil txikb

Kmrnosorne azpi-metatentriko baten erakuntza

al Zentromero edo estuguna primarioak, kromosoma bi besotan zatiwen du,
hauetako bstsk estugune sekundario batleta besteak satelíte bat dutelarik.
b) Kromosoma baten erakuntzaien interpretarioa; espiralean bildutako kromatids

batek eratren du; sentrornema gutxianik kiribildutako aldeari dagokio.
(E. da Robertis, W. Nowinski eta E. Saetr-en araueia)

ditu. Besoen luzera eta zentromeroaren kokatzearen arauera krornosomamota desberdinak egiten dira: bastoi zuzen itxurazko kromosomak (k. akrozentrlkoak), Y itxurarkoak bi beso berdinekin (Ir. metazentrikoakl, V itxurazkoak beina beso dssberdinekin (k. azpi-meteizentrlkoak) eta beso t ~ l lebursgt
ka kromosomelc (k. puntiformea).

Sarrl, kromosomaren beso batetan estugune sekundario deitutako
rnehartze bat atreman daiteke. fsntromsroa izango litzateke estugune primarioa. Zatiketaren hasieran atzeman daitekeenez, nukleoloa'k estuguns sekundarioari hertsiki loturik daude. honegatik zati honek alde nuklear edo eratzaile
nuklear Erenak hartren dituelarik.
Zenbait kromosomatan, bsrauan beso baten mvturrsan ets hariki batez
loturik, borobil txiki bat ikusten da: heu da, satelitea.
Kromosomen arterketa rnorfologlkoak erekusten diguirez, ]enaralean
nukleo bakoitsean krornosoma 'bakoitreko bE ale berdin-berdinak d ~ u d e .
Nukleoak, beraz, kromwoma-bikoteak dauzka, bikote bakoitzeka krornosomei kromosoma homologo deitzen zaielarik. Kromosoma-bikoteen kopurlra
(n) espezieen ezaugarri da eta nukleo bakoitzak 2n kromosoma dauzka: edo,
hobeto esan, n kromosometako bi cail berdin dauzka. "n" zenbakiari haploide
deritzo; eta 2n-ri, berriz, diploide. lkus deragun espezie batsuren balore
diploideen renbait adibide:

gizona 2n = 46
igsl gorria 2n = 26
lilia

2n = 24

drosofila 2n = 8
Ascaris 'bivalens 2n = 4
Zenbaki hau, beraz, arrunt aldakorra da, zenbait protozoariok (300-tik
gora) eta ascaris univalens ( 2 ) dlratekeelarik sailkapenaren muturrak.

Gametoek ez dute kromosama-sal1 bat besterik; zelula hauek haploideek
dira. Alderantsiz, organismoaren gainontséko zeltllak diploideak dira. Egon,
badaude 2n kromosoma baino gehiago duten zelulak (4n, 8n, etc.), esate
baterako ugaaunen zelula hepatikoak: krornomma ibi sail baina gehiago
duten zelula clrori, poliploide deritzo.
Espezie askotan, arraren eta emearengan kmmosoma-bikote desberdin
bat agertzen da: hauek dira heterokmrnosoma edo sexu-kromosoma moduan
ezagutzen direnak. Gira espaziean bikote heu ocatzen duten kñomosomak
berdinak dira emakumearengan eta desberdinak gitonarengan. Beste renbait
espezietan heterokrornocen bikotea sexu batean bakarrik agertren da, bestsan krornosoma bakarra geratzen delarik.

Kromosomen kopurua eta itxura espezle bakoitzaren eraugarri de, eta
hauen bildumak, espesie harren kariotipoa osatten du. Espezie bateko edozein Endibiduoren kromosomak fetografiatuz gero, kromosoma bakoitzaren
irudia moztci eta binaka liteke, handienetik txikienera eta bere morfologiaren
arauera, horrela famili erretratua, espezieraren idibgrama egina izango gsnukeelarik.

EGlTUAA ETA ULTRAEGlTURA

lkusi dugunez, kromosoma bakoitza kiribilean bildutako krornatido batek
osatzeri du. 0,2 p diametrozko hariki bat da, beraz rnikroskopio optikoaz nahika m i l ikus daitekeena, honen ahalmenaren mugen baitago. Nukleo interfacikmn, kromosoma bakoiparen kromatidoa bildu gabs dago, kromozentruak
osatzen duten nahaspilamendu baeu ezerik. Zenbait landaretan, zelula interfasfkoan, kromatidoa ez dago erabat askea eta kromosomen adinako
kromozentru-zsnbakia agertzen da. Kasu hauetan protokromosorna adiera
erabiltzen da.
Zatiketaren unean, kromatido bakoitza oso urrats txikiko kiribil batean
bilnen da, honek kromatidoaren la'burpena eta ikuskorrago egitea ekoirten
duelarik. Honela krornatidoak bigunkari baten tankera eta kiribil txikia izena
hartzen du. Gero kiribil txikiak berriro ere 10-30 biratako kiribiletan biiduz,
kiribil somatikoa ernaten du 12. irudia). Etengabeka bi kiribilkapen hauekin
krornatido~ren luzera nebarmenki labumeni da, bere diametroaren Ftxura
lodiagotren den berala. Kromosomak azaltzen duen bastoi sendo itxura pmzesu horien ondorib da. Krarnatidoaren zenbait tati, kiribil txikian soilik biltzen
dira. kiribil somatikorik gabe, horrela sortzen direlarik krornosamaren estuguneak: rentrorneroa eta satelitea lotzen duen trabekula, Estugune sekundarioa, espiral somatikoak diametro bikiago bat araltzen duen zatia baino es
da.
Zatiketaren azkenean. espiral somatikoa askatzen joaten da, baina kromatidoaren zenbait aldek bildurik jarraitren du, kromozentmak ernaner. Kiribil aikia ere askatzen da, itxura pikortscl bat hartzen duten borobil batzu ezezik: kromomeroak. Zatiketek gametoak ekoizten ditwztenean, bigarren biltzeak beste zeluletako kiribil somatikoei dagokiena, helize itxura hartzen du,
Helize honan diarnetro eta zabala txikiagoak dira, kromosoma bakoitte'moQago eta sendoaga azailtzen delarik. Bigarren biitre honi, klrlbil nagusia deri-

tro.
Bere zatiketaren hasieran, relulei, zenbait tratamendu (ur beroa, tianuro
patasikoa etc.3 jasan araziz gero, kromatido ba koitza b i harikiz oseturi k
dagoela ikus daiteke: sernikromatidaak. Mikroskopio elektronikoaren bidez
araltzen rafgunez, kromosamak 100 A diametrozko zuntxoen sara fin batez
eginak daude. Zuntxo hauek, halaber diametro txikiagoko azpiunitatetan zati
litezkeelarik.

desklribllkepena

zentmmeroa

somatikoa

Mitosian zehar, kromatidoarsn kiribllpen-zikloa erakusten duen eskerna.
Profasearen hasleran kromosama bakoitza zmntmmeroan bat eglniko bl kromatidoek ocatzen dute. Profasean zahar, bi krornalidoak kiribiltzen dira ; metafasean,
krornosomak destolestatuak eta zentromero bakar batez batuak daude. Zentromeroaren destoleatapenaren ondoren, kromosoma sarneak poloetarantz igotzen dira
anafasean zehar. Telofaseen, kromatldoa deskrlbildu eglten da, nukleo intsrfaslkoaren krarnozentruak osatzen duten zenbalt alde erezlk.
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ERAUCINTZA KIMI KOA
Kromosomen erakuntra kimikoa "in situ" eginda ko ikerketa zitokimikoen
bidez ezagutzen da gehienbat, Krornosornek kramatinaren o s a g ~ iberdinak
dituzte: DNA (Feulgen-en erreakzfoa dela eta nabarmendua), RNA eta elkarturiko prateinak. Ailda nuklelkoen koloratzalleekik~taletasuna ez da berdina
kromssoma guztian. Era desberdinean erreakzionatzen duten aldeak, alde
heteropiknotikoak dira: hauek, dudarik gabe, kromatidoaren aspiraliraziomaila diferenteei dagozkie. Estugune sekundariaa, nukleoloa elkartren denekoa, kromosomarengan gutxienik koloratzen den aldea da.
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Mikrockopio elektronikoaz atzemandako 1 00 A-zko harikiak. dudarik
gabe. DNA dute nahiz eta onda ez den ezagutren honen arkitektura. Ikusi
dugunez, zatiketa zelularraren ezaugarri borobila da nukieoan: kromosomak
azaltzea. Joan den rnendearen azkenean rnikroskopia optikoaz lehanengoz
krornosomak ikusi situztefi ikertzaileek, hariki betala deskribatlr zlturten eta
hernendik datorkio zatikera zalulañreko mota honi mitosi izena lgerksraz
mitos, hariki) (Flerning 1875 eta Strasburger 1 875).
Mitasian zehar, zelula ama diplofde batek (2n krornosoma) bere kromosak biderkatu egiten ditu, segidako zatiketa bitan, bere nukleoan. Zatikatseko
prozesu berezi honi (2zatiketa sagidan baina kromosomen duplikazio bakarra] meiosi deritzo Igerkerar meios, gutxiagol.
Egon ere, badaude zatiketan zehar mikroskopio optikoaz kromosomak
nabarmentzen e2 diren zatiketak; fenomeno honi amitosi lzena eman zaio.

Hemendik aurrera mitosia aztertuko dugu. bere alde morfologiko eza
fisiologikoak bareiziz.

METOSIAREN FENOMENO MORFOLOGIKOAK
lkuspuntu morfologikoaz, zelularen ossgarrien ebolusio bat atzeman daiteke. bai nukleo mailan, bai zitoplasmarenean. Mitosiak zenbait urrats betetzen du, batzuk besteekin kateatuz. Bilakatuz joaten diren ordenan honako
hauek dira: profasea, mstafasee, ~nafaseaeta telofasea 13. irudia).

PROFASEA: Profasearen hasiera, nukleoaren handitzeak ematen digu:
une berean, kíomatinak kromosomak ematen ditu. Kiribil txikia erattur doanean, kaomasoma bakoitza zentromeroaren medioz alkarturiko bi kromatidoek eratzen dutela ikus daiteke. Honek adierarten duenez, kromosomen
bikoizketa profasea bera hasi baino lehen sgina dago. Kromatido bakoitzaren
kiribil somatikoan biltzeak kromoaoma destolestatuak ekolnen ditu, zentromero bakar batez bata besteari helduta. Une honetan, beraz, nukleoak 4n
krornosoma du.
Nukleoloak. estugune sekundarioaren inguruan kokatuak, hautsi, xehetu
eta gero desagertu egiten dira.
ZitopEasman. profasea~enhasieraren ezsrigarria, diplosamaren bikoizketa
da.
Zentriolo-bikoze biak, bata besteagandik urninduz. zelularen bi muturretan kokatzen dira, erdian nuklsoa geratzen delarlk. fentriolosn lskualdsketan
zehar, organulu hauek inguratzen dituen hialoplasmak egitura runtsua hartzen du. Mikroskopia optikoaz, diplosoma bakoitzaren ingururo iiradiatzen
duten zuntz hfaloplasmatikoak ikusten dira: aster-aren zuntrak dira, eta dilplo-

Mitosiaren faseak Profasean rehar lehen dsstolestatutako kramatidoak kiribiltzen
dira; eta aldi berean hlaloplasmek. dlplosomen Inguruan, egiture zunteu bat hartzsn
du. hilintz nuklearraren hausturaren ondorsn, kromosomak plaka ekuatorialean
jartzen dira. Zsntromeroen destolestapnak anafaseawn hssieta adierarten du.
Fase honetsn kromosomak poloetaranrz doat. Telofasean, kromatidoak daskiribildu egiten dira, amstikulu endoplasmatikotik mintz nuklearra cortzen diren bitarTean. Zatiketa arreil batek bl selula berrlen bakanaea poslbletren du.

somak elkartzen diluzten svntz jarraituak. Mikroskopio elektronikoaz, asteraren zuntzak eta baita jarraituak ere, 200-zko diametrorko hainbat mikrotubulu duten alde hialoplasrnatikoei dagozkiela frogatzen da. Mikrotubulu
hauek, zentrioloen andoan badaude ere, ez datxekie inoiz.
Aster-aren zuntzek. bere lekualdaketan zehar, mints nuklearra bultratzen
dute. honako hau diplosoma bakoitzaren zurrean azaltsen delarik. Une honetan, nukleoplasrna eta hiatoplasma bat eginak daude eta horrela, kromosoma
despleatu bakoitzaren zentromeroaren mailan. zentriolorantz luzatzen diren
mikrotubuluzko zuntzak azaltzen dira. Nukleoplasma eta hiatoplasrnaren baitan eratzen diren mikmtubulutko zuntz hauek rnikroskopio optikoaz ikus daitezkeen zuntzak osatteni dituzte, zuntz kromosiko deritzaielarik,
Mintz nuklearrak puskatuz jarraitzen du, zentromeroak b i diplosomek
osatzen duten ardatzari perpendikular den plano akuatcrial batetan rnugitzen
direlarik.
Profasearen bukaeran, rnintz nuklearra ia guztiz desagertu da: zentromerosk plano ekuatorial batetan kokatuta eta zuntz krornasomikoef atxikirik
daude; hialoplasma eta nukleeplasmak, ratiketa-ardatra osatzen duren egitura zuntsuak akoitzi dituzte. Ardatz hau '"in vivo" eta polarizaziozko mikroskopioaz birrefringentea agertzen da. Diplosomen ingwruan irradiatren duten
tuntrek aster-a egiren dute.

MUAFASEA: Metafasean zehar, krornosomen besoak plano ekuatorialean ipintzen dira, plaka ekuatorial deritzaguna eratur: espezieen arauera,
kromosomak, zatiketa-erdatzaren periferian. besoak zslularen kanpo aldera
begiratut. edo plano ekuatorial guztian sakabanatuta azalduko dira. Organulu
zitoplasmatiko gehienak ardatzaren zuntzek baztertuza gerarzen dira.
Metafasearen bukaeran, rnintz nuklearra erabat desagertu da eta bere
l t a t i a k es dira jadanik erretikulri endoplastikotlk bereitzsn.

ANAFASEA: Anafasearen hasiera, zentromeroen destolestatte batek
emango digu. B i zentromera berriak bsreiztuz, bakoifza ardatzaren rnutui
batera joaten da, kromosoma barri bat eramanet. lgokunde polar hau gertatzen den bitartean, zelularen ekuatorean, kromosoma berriak urrundur domen
heinean luzatzen diren zuntz paraleloak agertzen dira: zuntz interzonalak diaa.
zeintzuk ultraegitura-mailan, mikrotubuluzko azauei dagoskie. funtz kromosomikoak laburtu, eta zuntz jarraituak, ekuatorean puskatus desagertu egiten
dira.
TELOFASEA: Telofasean, kromosoma-sail bakoitza polo banatara heldu
da. Z u n kromosomikoak,
~
orain arrunt la burrak, aster-aren runtze kin batera
desagertzen dira: Zuntz intenonalek, aldir, ekuatorean mantentren dira.

Kromosomak deskiribildu egiten dira: deskiribilkapenaan zehar erretikuluaren mintzak kromasdmekin 'baeera doazela atzematen da. Mintz hauek,
batzuk besteekin soldatza~n,rnintz nuklear berri bat ematen dute.

Nukleoloak, zenbait kromosomaren estugune sekundarioeren maiten
birrersbsn dira. Honegatik, estugune honi aratraita nukleolar deritzo.
Ekuatorean, mintz plasmatikoa imaginatu egiten da sakontzan doan
eraztun-arrail bat ernansz: ratiketaren hildoa alde ekuatoriala eurrera eta
gehiago zapuzten da. nahiz eta oraindik suntz intsnonalak atsernan daitezkeen. Bi zelula berriak batzen dituen rubia estutuz doa, azkenean bi relvla
hauak elkar banatren dutelarik. Mitosiaren arken etapa honi fitodleresia
deritzo.
Mitosia bukatutakoan, bl telula berri sortu dira. Bakoitzaren nuktmak 217
kromosoma ditu. baina hauek jadanik ikustezinak dira, nukleoa egoera interRasiko batstara Eragana dugunez. Zelula bakoitzak, bestalde, diplosoma bana
du. Organulu zitoplasmatikoei dagokienez, zitodiereciaren unean, bi zetula
berrien artean partitu dira berdintasun garbian.
Morf'ologiaren ikuspuntutik, zefula 'barri bakoitsean kromosoma-cail identikoa banatzea segurtatzen duten rnekanismoen doitasun harrigarria azpimgrratu beharko genuke. Zehastasun gogor honen ondoan, gainontzeko osagarrien gutxi gorabeherazko zatitzeak kontrast biria damaigu.
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