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การสืบพันธุเปนสมบัติประการหนึ่งของสิ่งมีชีวิตซึ่งสงผลใหสิ่งมีชีวิตแตละชนิดสามารถ
ดํารงเผาพันธุอยูได สิ่งมีชวี ิตตัวใหมเกิดจากการสืบพันธุระดับเซลลของสิ่งมีชีวิตตัวเดิม โดยผาน
กระบวนการแบงเซลล (cell division) เสมอ เชน แบคทีเรียเซลลใหมเกิดจากการแบงตัวของเซลล
เดิม สิ่งมีชีวิตหลายเซลลที่มีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศสรางเซลลสืบพันธุโดยกระบวนการแบง
เซลล เมื่อเซลลสืบพันธุเพศผูและเพศเมียรวมกันจะไดเซลลเริ่มตนของสิ่งมีชีวิตตัวใหม เปนตน ใน
การแบงเซลลแตละครั้งเซลลใหมจะตองไดรับการถายทอดสารพันธุกรรม (genetic material) และ
ไซโทพลาซึมบางสวนมาจากเซลลเดิม เพือ่ ใชในการเริ่มตนกิจกรรมตาง ๆ ของเซลลใหมตอไป
เซลลแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. เซลลโพรแคริโอต (prokaryote) เปนเซลลขนาดเล็กไมมีนิวเคลียส เนื่องจากไมมเี ยื่อหุม
แบงแยกไซโทพลาซึมและสารพันธุกรรม (genetic material) จากกัน สารพันธุกรรมที่พบในเซลล
โพรแคริโอตสวนใหญเปน DNA เพียงโมเลกุลเดียว โดยอยูเ ปนอิสระไมรวมกับโปรตีน นอกจากนี้
เซลลโพรแคริโอตยังไมมีออรแกเนลล(organelle) ชนิดที่มีเยื่อหุม เชน ไมโทคอนเดรีย, พลาสทิด
เปนตน ตัวอยางของเซลลโพรแคริโอต ไดแก แบคทีเรีย สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน (blue green
algae)
2. เซลลยูแคริโอต(eukaryote) เปนเซลลที่มีนิวเคลียส ภายในไซโทพลาซึมมีออรแกเนลลที่
มีเยื่อหุมหลายชนิด เซลลยูแคริโอตเปนเซลลของสิ่งมีชีวิตสวนใหญ ไดแก รา ยีสต พืช สัตว โดย
ขนาดและรูปรางของเซลลมีความผันแปรมาก
เนื่องจากโครงสรางของเซลลโพรแคริโอตและยูแคริโอตแตกตางกัน ดังนั้นวิธีการในการ
แบงเซลลจึงแตกตางกันไปดวย เซลลโพรแคริโอตเปนเซลลที่มีโครงสรางแบบงาย ๆ การแบงเซลล
จึงไมยุงยาก เมื่อเซลลเติบโตเต็มที่แลวจะมีการแบงตัวโดยวิธีที่เรียกวา การแบงสองสวน(binary
fission) สําหรับเซลลยูแคริโอตมีโครงสรางซับซอน การแบงเซลลจึงมีหลายขั้นตอน ประกอบดวย
การแบงนิวเคลียส (karyokinesis) และการแบงไซโทพลาซึม (cytokinesis)
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การแบงแยกตัวของโพรแคริโอต (Prokaryotic fission)

(จาก Mader. 1998. Biology)

รูปที่ 1 การแบงเปนสองสวน (Binary fission)
ภาพซาย :เปนไดอะแกรมแสดงขั้นตอนการแบงเปนสองสวน เริ่มดวยการ
จําลอง DNA การยืดยาวของเยื่อหุมเซลล การแยกกันของ DNA และการคอดเวาของ
เยื่อหุมเซลลแบงเซลลออกเปนสองเซลล
ภาพขวา : เปนภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน แสดงการแบงเปน
สองสวนของเซลลแเบคทีเรีย
สารพันธุกรรมในเซลลโพรแคริโอตเปน DNA ที่มีลักษณะเปนวง (รูปที่ 1) และมีเพียงหนึ่ง
โมเลกุล ยึดติดกับเยื่อหุมเซลลตรงตําแหนงเฉพาะ กอนการแบงตัวของเซลลมีการถายแบบดีเอ็นเอ
(DNA replication) เกิดขึ้น โดย DNA โมเลกุลใหมยดึ ติดกับเยื่อหุมเซลลใกลตําแหนงโมเลกุลเดิม
จากนั้นมีการเจริญของเยื่อหุม เซลล ทําให DNA สองโมเลกุลถูกดึงแยกหางจากกันพรอม ๆ กับการ
ยืดยาวของเซลล ตอมาเยื่อหุม เซลลตรงจุดกึ่งกลางเซลลทั้งสองดานที่อยูตรงขามกันถูกดึงเขาสูดาน
ในจนบรรจบกัน แบงแยกเซลลออกเปนสองสวน ผลที่ได คือ เซลลสองเซลลซึ่งแตละเซลลมี DNA
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หนึ่งโมเลกุลและไซโทพลาซึมที่มีโมเลกุลของสารตาง ๆ เชน เอนไซม อาหารสะสม และออร
แกเนลล จํานวนหนึ่งซึ่งพอทีเ่ ซลลจะใชเริ่มตนการดํารงชีพตอไป

โครโมโซมของยูแคริโอต (Eukaryotic chromosome)
สารพันธุกรรมของเซลลยูแคริโอตมีปริมาณมากกวาที่พบในโพรแคริโอต ดังนั้นจึงตองมี
การจัดโมเลกุล DNA อยางเปนระเบียบเพื่อใหบรรจุอยูภายในนิวเคลียสได การศึกษาดวยกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสง พบวาภายในนิวเคลียสมีลักษณะเปนเสนใยเล็ก ๆ เรียกวา ใยโครมาทิน
(chromatin fiber) เนื่องจากใยโครมาทินมีขนาดเล็กมาก (เสนผานศูนยกลางประมาณ 10 นาโน
เมตร) เมื่อยอมนิวเคลียสดวยสีเฉพาะจึงมองเห็นใยโครมาทินอยูรวมกันเปนกลุมติดสีเขมทึบ เรียก
รวม ๆ วา โครมาทิน (chromatin)
องคประกอบทางเคมีของโครมาทิน ประกอบดวย DNA และโปรตีนเปนสวนใหญโดยมี
RNA รวมอยูด วยเล็กนอย โปรตีนที่พบสวนใหญเปนชนิดฮิสโทน (histone) ซึ่งเปนโปรตีนที่มี
สมบัติเปนเบส DNA ในเซลลยูแคริโอตมีลักษณะเปนเสน (linear) ปลายเปด แตละโมเลกุลอยูรวม
กับฮิสโทน โดยมีแบบแผนแนนอนเปนหนวยยอย เรียกวา นิวคลีโอโซม (nucleosome) ซึ่งเปน
หนวยยอยเล็กสุดของโครมาทิน ภาพถายภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแสดงลักษณะของใย
โครมาทินเปนสายยาวคลายสายลูกประคํา (รูปที่ 2)

ก.

ข.
(จาก Lewin. 1987. Genes)

รูปที่ 2
ก. ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแสดงใยโครมาทินที่มีลักษณะ
คลายสายลูกประคํา กอนกลมแตละกอน คือ นิวคลีโอโซม
ข. ไดอะแกรมแสดงรูปรางของนิวคลีโอโซม 1 หนวย
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กลาวคือ ประกอบดวยกอนกลมขนาดเล็กเรียงรอยตอกันดวยเสนใยบาง ๆ กอนกลมขนาด
เล็กนี้ คือ นิวคลีโอโซม ซึ่งแตละหนวยประกอบดวย DNA ประมาณ 200 คูนิวคลีโอไทด
(nuecleotide pair) และกลุมฮิสโทน 8 โมเลกุล โดย DNA พันรอบกลุมฮิสโทนเปนระยะ ๆ สงผลให
เกิดเปนใยโครมาทิน เมื่อเขาสูระยะแบงตัวของเซลลใยโครมาทินมีการขดตัวหลายระดับจนเปนเสน
หนาขึ้น เรียกอีกอยางหนึ่งวา โครโมโซม (chromosome) (รูปที่ 3)

(จาก Campbell. 1990. Biology)

รูปที่ 3 ไดอะแกรมแสดงลําดับขั้นการจัดตัวของใยโครมาทินจนปรากฏเปนแทงโครโมโซม
ดังนั้น โครมาทินและโครโมโซมคือสิ่งเดียวกัน แตอยูในสภาพที่ตางกันในแตละชวงของ
วัฏจักรเซลล (cell cycle)
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โครโมโซมมองเห็นไดในชวงที่เซลลมีการแบงตัว โดยกอนแบงเซลลทุกครั้งโครโมโซม
แตละแทงมีการจําลองตัวทําใหโครโมโซมในระยะแบงตัวประกอบดวยโครมาทิดสองสายที่เหมือน
กัน เชื่อมติดกันตรงเซนโทรเมียร (centromere) ซึ่งเปนบริเวณทีแ่ คบสุดของแทงโครโมโซม และมี
บทบาทเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแทงโครโมโซมขณะเซลลแบงตัว ตําแหนงเซนโทรเมียรทําให
โครโมโซมมีรูปรางตาง ๆ กัน
ในเซลลยูแคริโอตสวนใหญ โครโมโซมแตละแทงมีคูเหมือนหรือฮอมอโลกัสโครโมโซม
ปรากฏอยูดวย (รูปที่ 4)

(จาก Keeton and Gould. 1986. Biological Science)

รูปที่ 4 แสดงฮอมอโลกัสโครโมโซมกอนและหลังการจําลองตัวของโครโมโซม
โดยเปนโครโมโซมที่ไดรับจากพอและแมฝายละแทง ฮอมอโลกัสโครโมโซมแตละคูมี
ขนาด รูปรางเฉพาะคู และมียีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยูในตําแหนงที่ตรงกันบนคู
โครโมโซม เซลลที่มีฮอมอโลกัสโครโมโซมอยูดวยเปนคู ๆ เรียกวา เซลลดิพลอยด (diploid cell,
2n) ไดแก เซลลไมเกี่ยวกับเพศ (somatic cell) ที่พบทั่วไปในรางกาย เซลลที่มีโครโมโซมแตละแทง
อยูเดีย่ ว ๆ เรียกวา เซลลแฮพลอยด (haploid cell, n) ไดแก เซลลสืบพันธุ (sex cell) เชน ในคน เซลล
สืบพันธุ คือ ไขและอสุจิ มีโครโมโซม 23 แทง (n = 23) ขณะที่เซลลอื่น ๆ ในรางกายมีโครโมโซม
46 แทง (2n = 46) โดยแตละแทงมีคูเหมือนอยูดว ย
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วิธีการแบงนิวเคลียสในเซลลยูแคริโอต มี 2 วิธี คือ ไมโทซิส (mitosis) และไมโอซิส
(meiosis) ไมโทซิสเปนวิธีการรักษาจํานวนโครโมโซมและองคประกอบทางพันธุกรรมของเซลล
เดิมไว สําหรับไมโอซีสมีขั้นตอนที่สงผลใหมีการรวมกลุมใหมของยีน (gene recombination) และ
การลดจํานวนโครโมโซม เซลลที่ไดจากการแบงแบบไมโอซิสจึงมีองคประกอบทางพันธุกรรม
แตกตางกัน และมีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลลเริ่มตน

วัฏจักรเซลล
.

ก

ข.

(จาก Mader. 1998. Biology และ Lewis. 2001. Human genetics)

รูปที่ 5
ก. วัฏจักรเซลลแบงเปนสองชวง คือ อินเตอรเฟสและระยะแบงเซลล
ข. ในแตละชวงแบงเปนระยะยอย ๆ โดยชวงอินเตอรเฟสแบงเปนระยะ G1 S G2
และระยะแบงเซลลแบงยอยเปนการแบงนิวเคลียส (โพรเฟส, เมทาเฟส, แอนา
เฟส และเทโลเฟส) และการแบงไซโทพลาซึม
เซลลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปนวัฏจักร (รูปที่ 5) โดยวัฏจักรเซลลนับจากชวงเวลาตั้งแต
จุดเริ่มการเกิดเซลลใหม จนถึงจุดที่เซลลแบงตัวไดเซลลใหมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในชวงเวลานีภ้ ายใน
เซลลมีกิจกรรมตาง ๆ เกิดขึน้ มากมาย ในแตละวัฏจักรเซลลแบงออกเปนสองระยะ คือ อินเตอรเฟส
(interphase) และระยะแบงเซลล (division phase)
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อินเตอรเฟส
เซลลที่ยังไมมีการแบงตัวมีนวิ เคลียสอยูในระยะอินเตอรเฟส ซึ่งภายใตกลองจุลทรรศน
แบบใชแสงมีลักษณะเปนกอนทึบยอมติดสีเขมและมองไมเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทําใหเขาใจวา
ระยะนี้เปนระยะพัก (resting stage) ของเซลลที่ไมมีกิจกรรมใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งในความเปนจริงแลว
อินเตอรเฟสเปนชวงเวลาที่เซลลมีกิจกรรมตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เชน การสังเคราะห RNA การ
สังเคราะหโปรตีน การยอยสลายสารอาหาร เปนตน เมื่อเลี้ยงเซลลในอาหารที่มี 3H-thymidine
(titriated thymidine) ซึ่งนําไปใชสังเคราะห DNA พบวาในชวงเวลาหนึ่งขณะทีน่ ิวเคลียสอยูใ น
ระยะอินเตอรเฟสมีการสังเคราะห DNA เกิดขึ้น ชวงเวลานี้ เรียกวา ระยะ S (S-phase ยอมาจาก
synthesis phase) ดังนั้น ระยะอินเตอรเฟสจึงแบงเปนระยะยอย 3 ระยะตอเนื่องกัน คือ ระยะ G1 (G1
phase ยอมาจาก Gap one phase) ระยะ S และ ระยะ G2 (G2 phase ยอมาจาก Gap two phase)
ระยะ G1 เปนชวงเวลากอนการสังเคราะห DNA เริ่มตนจากจุดที่เซลลเกิดใหม
จนถึงจุดที่เริ่มการสังเคราะห DNA
G1 เปนระยะที่เซลลมีการสังเคราะห RNA และโปรตีน
เกิดขึ้นมากมาย โปรตีนเหลานี้เปนโปรตีนที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ ของเซลล เชน เปนเอนไซม เปน
ฮอรโมน เปนสวนประกอบของโครงสรางตาง ๆ ของเซลล เปนตน ระยะนี้จึงเปนชวงเวลาที่เซลล
เติบโต
ระยะ S ไดแก ชวงเวลาที่เซลลสังเคราะห DNA เปนระยะตอจาก ระยะ G1 จนถึง
จุดที่ยุตกิ ารสังเคราะห DNA ในชวงเวลานีโ้ ครโมโซมแตละแทงมีการจําลองตัวเกิดขึน้ ดวย
ระยะ G2 เปนชวงเวลาหลังการสังเคราะห DNA เริ่มตั้งแตจุดสิ้นสุดการสังเคราะห
DNA จนถึงจุดที่เริ่มมีการแบงนิวเคลียส นิวเคลียสในระยะ G2 มีปริมาณ DNA เพิ่มขึ้นหนึ่งเทาตัว
ของปริมาณ DNA ในระยะ G1 นอกจากนี้โครโมโซมแตละแทงประกอบดวยโครมาทิดสองสาย
โดยโครมาทิดแตละสายประกอบดวย DNA หนึ่งโมเลกุล ระยะ G2 จึงเปนระยะที่เซลลเตรียมตัวเพือ่
เขาสูชวงเวลาแบงตัวตอไป
ดังนั้น เมื่อรวมระยะยอยตาง ๆ ของอินเตอรเฟส และระยะแบงเซลลเขาดวยกัน วัฏจักร
เซลลจึงประกอบดวย 4 ระยะ คือ ระยะ G1 ระยะ S ระยะ G2 และระยะแบงเซลล

ระยะแบงเซลล (Division phase หรือ M-phase)
ขณะที่นวิ เคลียสอยูในระยะอินเตอรเฟส โครโมโซมอยูในสภาพคลายตัวอยางมาก หรืออยู
ในสภาพใยโครมาทิน ทั้งนี้เพื่อใหเหมาะสมตอการแสดงออกทางยีน (gene expression) เมื่อเซลล
เขาสูระยะแบงเซลลโครมาทินขดตัวเพิ่มขึน้ ทําใหสามารถเห็นการเปลีย่ นแปลงของแทงโครโมโซม

8
ที่เกิดอยางตอเนื่องได ระยะแบงเซลลเปนระยะสุดทายของวัฏจักรเซลล เปนชวงเวลาที่นิวเคลียส
แบงตัวโดยกระบวนการไมโทซิส (จึงเรียกอีกชื่อหนึ่ง วา M-phase) ตามดวยการแบงไซโทพลาซึม

ไมโทซิส
ขั้นตอนของไมโทซิส (รูปที่ 6) แบงเปนระยะยอย 4 ระยะ ตามลําดับ คือ โพรเฟส
(prophase) เมทาเฟส (metaphase) แอนาเฟส (anaphase) และเทโลเฟส (telophase) ในแตละระยะมี
การเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ดังนี้

(จาก Darnell, Lodish and Baltimore. 1986. Molecular Cell Biology)

รูปที่ 6 ไดอะแกรมแสดงการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียส ในกระบวนการไมโทซิส
-โพรเฟส
เปนระยะเริ่มตนของไมโทซิสใยโครมาทินเริ่มขดตัวสั้นลง
จึงมองเห็น
โครโมโซมมีลักษณะเปนเสนพันกันไปมาคลายกลุมดาย โครโมโซมแตละเสนประกอบดวยโครมา
ทิดสองสาย ซึ่งยังไมสามารถมองเห็น เนื่องจากระดับการขดตัวของใยโครมาทินยังไมแนนพอ ใน
ระยะปลายโพรเฟสมีการสลายตัวของเยื่อหุมนิวเคลียสและระยะโพรเฟสสิ้นสุดลง
เมื่อเยื่อหุม
นิวเคลียสสลายตัวหมด
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ภายในไซโทพลาซึมมีการสรางสปนเดิลไฟเบอร (spindle fiber) ซึ่งชวยในการเคลื่อนตัว
ของโครโมโซม ในเซลลสัตวมีเซนตริโอลเปนศูนยกลางการสรางและเรียงตัวของสปนเดิลไฟเบอร
โดยเซนตริโอลสองคูที่จําลองตัวตั้งแตระยะอินเตอรเฟสเคลื่อนแยกจากกันเขาสูขั้วเซลลที่อยูตรง
ขามกันมีสปนเดิลไฟเบอรเชือ่ มโยงระหวางเซนตริโอลที่ขั้วเซลลทั้งสอง รอบ ๆ เซนตริโอลมีสปน
เดิลไฟเบอรเรียงตัวเปนรัศมี เรียกวา แอสเทอร (aster) และมีสปนเดิลไฟเบอรอกี กลุมหนึ่งโยง
ระหวางเซนตริโอลและไคนีโทคอร (kinetochore) ไคนีโทคอรเปนโครงสรางที่สรางขึ้นรอบเซน
โทรเมียรของโครโมโซมแตละแทงในชวงที่มีการแบงเซลล สําหรับในเซลลพืชซึ่งไมมีเซนตริโอล
มีการสรางสปนเดิลไฟเบอรมาจากขั้วเซลลโดยไมมีแอสเทอรเหมือนที่พบในเซลลสัตว
- เมทาเฟส หลังจากเยื่อหุมนิวเคลียสสลายตัว โครโมโซมแตละแทงจะถูกสปนเดิลไฟเบอร
ดึงใหเคลื่อนมาเรียงกันอยูในแนวศูนยสูตร (equator) ของเซลล โดยโครโมโซมในระยะนี้ขดตัวมาก
ที่สุดจนมองเห็นเปนแทงชัดเจน เมทาเฟสเปนชวงเวลาสั้นมาก และสิ้นสุดลงเมื่อเซนโทรเมียรของ
โครโมโซมแตละแทงแบงตัว
-แอนาเฟส ระยะนี้โครมาทิดของโครโมโซมแตละแทงถูกดึงใหผละแยกจากกันและเคลื่อน
เขาสูขั้วเซลล โดยมีเซนโทรเมียรเปนสวนเคลื่อนนํา แตละโครมาทิด คือ โครโมโซมของเซลลใหม
เรียกวา daughter chromosome
-เทโลเฟส daughter chromosome แตละแทงถูกดึงมารวมกันอยูที่ขั้วเซลลแตละขั้ว
โครโมโซมที่ขดสั้นอยูเริ่มคลายตัวปรากฏเปนเสนยาวกลับสูสภาพใยโครมาทิน มีการสรางเยื่อหุม
นิวเคลียสลอมรอบกลุมโครโมโซมแตละกลุมเกิดเปนนิวเคลียสใหม ในแตละนิวเคลียสมีจํานวน
โครโมโซมเทากับจํานวนโครโมโซมในเซลลเริ่มตนที่แบงตัว
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การแบงไซโทพลาซึม

ก.

ข.
(จาก Mader. 1998. Biology และ Starr and Taggart. 1998. Biology)

รูปที่ 7 แสดงการแบงไซโทพลาซึม
ก. การเกิดคลีเวจเฟอรโรวในเซลลสัตว
ข. การสรางแผนกั้นเซลลในเซลลพืช
การแบงไซโทพลาซึมเริ่มขึ้นในตอนปลายของแอนาเฟสหรือในชวงตนของเทโลเฟส ใน
เซลลสัตวการแบงไซโทพลาซึมเกิดขึ้นโดยกระบวนการคลีเวจ (cleavage) เริ่มจากการเกิดรอง
เรียกวา คลีเวจ เฟอรโรว (cleavage furrow) บนเยื่อหุมบริเวณผิวนอกของเซลลตรงแนวศูนยสูตร มี
ลักษณะเปนรองตื้น ๆ โดยเกิดสองดานตรงกันขามกัน จากนั้นรองคอย ๆ คอดลึกเขาไปในเซลลจน
บรรจบกัน แบงแยกเซลลออกเปนสองเซลล สําหรับเซลลพืชการแบงไซโทพลาซึมแตกตางจาก
เซลลสัตว เริ่มตนโดยการสรางแผนกั้นเซลล (cell plate) เปนแนวบริเวณกึ่งกลางเซลล จากนั้นแผน
กั้นเซลลซึ่งเปนแผนเยื่อหุมสองชั้นคอย ๆ เจริญขยายออกมาสูขอบเซลลทั้งสองดานจนเชื่อมตอกับ
เยื่อหุมเซลล ทําใหเซลลถูกแบงเปนสองสวน แลวจึงมีการสรางและสะสมสารประกอบที่เปน
องคประกอบของเยื่อหุมเซลลระหวางเยื่อหุมสองชั้นของแผนกั้นเซลล จนในที่สุดเกิดเปนผนังเซลล
ของเซลลใหมตอไป
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เมื่อการแบงไซโทพลาซึมเสร็จสิ้นลง ผลลัพธที่ได คือ เซลลใหมสองเซลล ซึ่งแตละเซลล
จะเขาสูระยะ G1 ของวัฏจักรเซลลตอไป เซลลสองเซลลที่ไดจากการแบงเซลลแบบไมโทซิสมี
จํานวนโครโมโซมเทาเดิมและมีองคประกอบทางพันธุกรรมเหมือนกัน
ดังนัน้ ไมโทซิสจึงเปน
วิธีการที่สิ่งมีชีวิตใชในการเพิ่มจํานวนเซลล การสรางเซลลใหมขึ้นทดแทนเซลลเดิม และใน
สิ่งมีชีวิตที่มกี ารสืบพันธแบบไมอาศัยเพศใชการแบงเซลลแบบไมโทซิสในการสรางสิ่งมีชีวิตตัวใหม

ไมโอซิส

(จาก Mays. 1981. Genetics)

รูปที่ 8 ไดอะแกรมแสดงการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสโดยกระบวนการไมโอซิส
เปนวิธีการแบงนิวเคลียสอีกแบบหนึ่งซึ่งพบในเซลลฉพาะชนิดเทานั้น เชน เซลลโอโอโกเนีย
(oogonia) ในรังไข (ovary) เซลลสเปอรมาโทโกเนีย (spermatogonia) ในอัณฑะ (testis) เซลล
กําเนิดสปอร (sporocyte) ในอับเรณู (arsther) เปนตน เซลลใหมที่ไดจากการแบงนิวเคลียสแบบ
ไมโอซิสมีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลลเดิม เพราะในขั้นตอนของไมโอซิสมีการแยก
จากกันของฮอมอโลกัสโครโมโซมอยูดวย
กอนการแบงนิวเคลียสแบบไมโอซิสทุกครั้งมีการถายแบบ DNA (DNA replication)
เกิดขึ้นในชวงอินเตอรเฟส หลังจากนัน้ จึงมีการแบงนิวเคลียส 2 ครั้ง ซึ่งมักเกิดตอเนื่องกัน ดังนัน้
ไมโอซิสจึงแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ไมโอซิส I (meiosis I ) และไมโอซิส II (meiosis II )
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ไมโอซิส I
เปนขั้นตอนในการลดจํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง ประกอบดวย 4 ระยะ คือ
•
โพรเฟส I ระยะนี้มเี หตุการณสําคัญเกิดขึน้ หลายเหตุการณ แบงออกเปนระยะยอย ๆ
ไดอีก 5 ระยะ ไดแก
- เลปโททีน (leptotene) โครมาทินเริ่มขดตัวจนปรากฏเปนเสนโครโมโซมอยู
ภายในนิวเคลียส โดยแตละโครโมโซมประกอบดวยโครมาทิดสองสาย
- ไซโกทีน (zygotene) ระยะนีเ้ ริ่มตนโดยฮอมอโลกัสโครโมโซมแตละคูเขาจับคูกัน
ตามความยาวของแทง เรียกปรากฏการณนวี้ า ซิแนปซิส (synapsis) และสิ้นสุดระยะเมื่อการจับคู
ของฮอมอโลกัสโครโมโซมเสร็จสิ้น
- แพคีทีน (pachytene) โครโมโซมขดตัวเพิม่ ขึ้น เรียกคูฮอมอโลกัสโครโมโซมแต
ละคูวา ไบวาเลนท (bivalent) โดยแตละไบวาเลนทประกอบดวยโครมาทิด 4 สาย ซึ่งอาจเรียกอีกชือ่
หนึ่งวา เทแทรด (tetrad) ปรากฏการณสําคัญของระยะนี้ คือ การไขวเปลี่ยนโครมาทิดระหวางฮ
อมอโลกัส เรียกวา ครอสซิงโอเวอร (crossing over) ซึ่งสงผลใหมีการจัดกลุมใหมของยีน (gene
recombination) เกิดขึน้
- ดีโพลทีน (diplotene) โครโมโซมของไบวาเลนทแตละคูเริ่มผละจากกัน การแยก
ของโครโมโซมทําใหเกิดรอยไขวตรงตําแหนงที่เกิดครอสซิงโอเวอร เรียกรอยไขวนวี้ า ไคแอสมา
(chiasma)

(จาก Redei. 1982. Genetics)

รูปที่ 9 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนแบบใชแสงแสดงไบวาเลนทในระยะดิโพลทีน
ซึ่งประกอบดวยโครมาทิดสีส่ าย และในบางไบวาเลนทมีไคแอสมาอยูด วย
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- ไดอะคิเนซิส (diakinesis) โครโมโซมขดสั้นลงมากจึงมองเห็นไบวาเลนทชัดเจน
การผละแยกของโครโมโซมในแตละไบวาเลนทเกิดขึ้นเกือบสมบูรณ ยกเวน
ตรงปลายแทงซึ่งยังคงเกี่ยวพันกันอยู
ในชวงปลายของโพรเฟส 1 มีการสรางสปนเดิลไฟเบอรในไซโทพลาซึมเชนเดียวกับที่
เกิดขึ้นในไมโทซิส และเยื่อหุมนิวเคลียสสลายตัว
• เมทาเฟส I ภายหลังการสลายตัวของเยื่อหุมนิวเคลียส สปนเดิลไฟเบอรเขาเกาะที่
ไคนีโทคอรตรงเซนโทรเมียรของโครโมโซมแตละแทงในไบวาเลนท ดึงใหไบวาเลนทเคลื่อนมาเรียงกันอยูตรงแนวศูนยสูตรของเซลล
โดยหันไคนีโทคอรเขาสูขั้ว
เซลลแตละขั้ว
• แอนาเฟส I โครโมโซมแตละโครโมโซมในไบวาเลนทถูกดึงใหผละแยกจากกันและ
เคลื่อนเขาสูขั้วเซลลแตละขัว้ โดยแตละแทงยังคงประกอบดวยโครมาทิดสองสายยึด
กันตรงเซนโทรเมียร ดังนั้นในแตละขั้วเซลลจึงมีโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของจํานวน
โครโมโซมในเซลลเดิม
• เทโลเฟส I โครโมโซมคลายตัวกลับเขาสูสภาพใยโครมาทินมีการสรางเยื่อหุม
นิวเคลียสลอมรอบกลุมโครโมโซมแตละกลุมปรากฏเปนนิวเคลียสใหม การแบงไซ
โทพลาซึมเกิดขึ้นในระยะนี้ ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดการแบงไซโทพลาซึมเกิดขึ้นในชวง
ปลายแอนาเฟส I
เมื่อการแบงไซโทพลาซึมสิ้นสุดลง ไดเซลลใหมสองเซลลซึ่งนิวเคลียสของแตละเซลลมี
โครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของเซลลเดิมหรือเพียงหนึ่งชุด (n) จากนั้นแตละเซลลจะเขาสูการ
แบงนิวเคลียสครั้งที่ 2 โดยนิวเคลียสเขาสูระยะอินเตอรเฟสชวงสั้น ๆ โดยไมมีการถายแบบ DNA
เกิดขึ้น เรียกชวงเวลานีว้ า อินเตอรคิเนซิส (interkinesis)

ไมโอซิส II
การแบงนิวเคลียสในระยะนีเ้ ปนการแยกระหวางโครมาทิดของโครโมโซมแตละแทง
ลําดับการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมเหมือนกับที่เกิดขึน้ ในไมโทซิส ประกอบดวยระยะยอย คือ
• โพรเฟส II โครมาทินขดตัวเพิ่มขึน้ ปรากฏเปนเสนโครโมโซมพันกัน แตละเสน
ประกอบดวยสองโครมาทิด ในตอนปลายระยะเยื่อหุมนิวเคลียสสลายไป
• เมทาเฟส II สปนเดิลไฟเบอรเขาเกาะตรงไคนีโทคอรของโครโมโซมแตละแทงและ
ดึงใหเคลื่อนมาเรียงอยูในแนวเดียวกันบริเวณศูนยสูตรของเซลล
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• แอนาเฟส II โครมาทิดของโครโมโซมแตละแทงผละแยกจากกันโดยมีการแบง
เซนโทรเมียรเกิดขึ้นดวย แลวเคลื่อนเขาสูขั้วเซลลแตละขั้ว
• เทโลเฟส II โครมาทิดที่ขั้วเซลลแตละขั้วซึ่งเปนโครโมโซมของเซลลใหมคลายตัว
กลับสูสภาพใยโครมาทิน มีการสรางเยื่อหุมนิวเคลียสลอมรอบกลุมโครโมโซมแตละ
กลุม
ตอนปลายระยะมีการแบงไซโทพลาซึมเกิดขึ้น
ไดเซลลใหมที่มีจํานวน
โครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งของเซลลเริ่มตน

ขอเปรียบเทียบระหวางไมโทซิสและไมโอซิส
ไมโทซิสและไมโอซิสมีลําดับการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสคลายคลึงกันแตเมื่อ
เปรียบเทียบแลวมีความแตกตางกันหลายประการ โดยความแตกตางสวนใหญอยูใ นขั้นตอนการ
แบงไมโอซิส I ความแตกตางที่สําคัญ คือ
1. การแบงนิวเคลียสโดยไมโทซิสเปนการแบงเซลลไมเกี่ยวกับเพศ
ขณะที่การแบง
นิวเคลียสแบบไมโอซิสเปนการแบงเซลลเฉพาะเพื่อสรางเซลลสืบพันธุ
2. การแบงแบบไมโทซิสมีการแบงนิวเคลียสเพียงครั้งเดียวขณะที่การแบงแบบไมโอซิส
มีการแบงนิวเคลียสสองครั้งตอเนื่องกัน
3. การแบงแบบไมโอซิสในระยะโพรเฟส I มีการจับคูของฮอมอโลกัสโครโมโซม
(ซิแนปซิส) และการไขวเปลี่ยนสวนระหวางโครมาทิดของคูฮอมอโลกัส (ครอสซิงโอเวอร) เกิดขึน้ ขณะที่ปรากฏการณเหลานีไ้ มพบในการแบงแบบไมโทซิส
4. ในระยะเมทาเฟส I มีการเรียงตัวของไบวาเลนทในแนวศูนยสูตรของเซลลและระยะ
แอนาเฟส I มีการแยกกันของโครโมโซมเกิดขึ้น ทั้งสองเหตุการณนี้ไมพบในการแบง
แบบไมโทซิส
5. เมื่อการแบงเซลลเสร็จสิ้นลง เซลลลูกจากการแบงแบบไมโทซิสมีสองเซลล แตละ
เซลลมีจํานวนโครโมโซมและปริมาณ DNA เทากันและเทากับเซลลเริ่มตน สวนการ
แบงแบบไมโอซิสทําใหเซลลใหมสี่เซลล
โดยเซลลใหมแตละเซลลมีจํานวน
โครโมโซมและปริมาณ DNA ลดลงครึ่งหนึ่งของเซลลเริ่มตน

