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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซลล์

เค้าโครงบท
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• โครงสร้างของเซลล์
• การแบ่งตัวของเซลล์
• เนื้อเยื่อ

เซลล์ คือ หน่วยชีวติ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสิง่ มีชวี ติ เซลล์หลาย ๆ เซลล์มารวมตัวกันและมีหน้าที่
เดียวกันประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อรวมตัวกันประกอบกันเป็นอวัยวะต่าง ๆ และเมือ่
หลายอวัยวะท�ำหน้าทีร่ วมกันประกอบกันเป็นระบบต่าง ๆ และร่างกายในทีส่ ดุ ร่างกายมนุษย์
ประกอบด้วยเซลล์ประมาณล้านล้านเซลล์ ซึ่งเซลล์มีหลายรูปร่างและท� ำหน้าที่แตกต่างกัน
เซลล์บางชนิดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เช่น เซลล์เม็ดเลือด ในขณะที่บางชนิดอยู่เป็น
ส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อและอวัยวะนั้นตลอดช่วงชีวิตของเซลล์ เช่น เซลล์ไขกระดูก เป็นต้น
โครงสร้างของเซลล์

เซลล์ปกติประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 1.1 ซึง่ ประกอบด้วย คือ
1. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)
2. ไซโทพลาซึม (Cytoplasm)
3. ออร์แกเนลล์ (Organelles) ต่าง ๆ เช่น
• เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum)
• ไรโบโซม (Ribosome)
• กอลจิแอปพาราตัส (Golgi apparatus)
• ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)
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• ไลโซโซม (Lysosome)
• เซนทริโอล (Centriole)
• นิวเคลียส (Nucleus)

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างของเซลล์

เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell membrane)

เยือ่ หุม้ เซลล์ เป็นเยือ่ บางอ่อนนุม่ ยืดหยุน่ อาจจะมีลกั ษณะเรียบหรือพับไปมา เป็นเยือ่
กึ่งซึมผ่านได้ (Semipermeable) เยื่อหุ้มเซลล์ท�ำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์ ควบคุมการซึมผ่าน
เข้าออกของโมเลกุลต่าง ๆ เช่น น�้ำ สารอาหาร และไอออนต่าง ๆ เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วย
สารประกอบหลัก 2 ชนิด คือ ไขมันชนิดฟอสโฟไลปิด (Phospholipid) และโปรตีน เยื่อหุ้ม
เซลล์มีการจัดเรียงตัวลักษณะเป็น 2 ชั้น (Bilayer)
ไซโทพลาซึม (Cytoplasm)

ไซโทพลาซึม คือ ส่วนประกอบของเซลล์ทอี่ ยูภ่ ายใต้เยือ่ หุม้ เซลล์ แต่อยูน่ อกนิวเคลียส
ไซโทพลาซึมประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นโครงสร้างย่อย ๆ ภายในเซลล์ เรียกว่าออร์แกเนลล์
(Organelles) และส่วนทีเ่ ป็นของกึง่ เหลว เรียกว่า ไซโทซอล (Cytosol) กระบวนการทีส่ ำ� คัญ
ต่าง ๆ เกิดขึ้นในไซโทพลาซึม เช่น ไกลโคไลซิส (Glycolysis)
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เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic reticulum)
หรือร่างแหเอนโดพลาซึม

เอนโดพลาสมิกเรติคลู มั เป็นออร์แกเนลล์ชนิดหนึง่ ของเซลล์ มีเยือ่ หุม้ 2 ชัน้ มีลกั ษณะ
เป็นท่อแบนทบกันไปมา เรียกว่า ซิสเทอร์นี (Cisternae) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม จะอยู่ต่อ
จากเยื่อชั้นนอกของเยื่อหุ้มนิวเคลียส เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม มี 2 ชนิด คือ
เอนโดพลาสมิกเรติคล
ู ม
ั แบบผิวไม่เรียบ (Rough endoplasmic reticulum)

เป็นชนิดที่มีไรโบโซมเกาะอยู่ที่ผิวด้านนอก ท�ำให้ลักษณะผิวดูขรุขระ มีหน้าที่ คือ
การสังเคราะห์โปรตีนของไรโบโซมที่เกาะอยู่และล�ำเลียงสาร ได้แก่ โปรตีนที่สร้างได้ และ
สารอื่น ๆ เช่น ลิปิด
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เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ (Smooth endoplasmic reticulum)

เป็นชนิดที่ไม่มีไรโบโซมเกาะอยู่ ท�ำให้ลักษณะผิวดูเรียบ และผนังของมันจะยอมให้
สารประกอบ โมเลกุลใหญ่บางชนิดผ่านได้ มีหน้าทีค่ อื ล�ำเลียงสารต่าง ๆ เช่น อาร์เอ็นเอ (RNA)
ลิปดิ โปรตีน เอนไซม์ รวมทัง้ ก�ำจัดสารพิษซึง่ พบมากในเซลล์ของตับและสร้างสารสเตอรอยด์
ซึ่งพบในเซลล์ที่ต่อมหมวกไต เซลล์ในอัณฑะ เซลล์ในรังไข่
ไรโบโซม (Ribosome)

ไรโบโซม เป็นออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ มีขนาดเล็กที่สุดและมีมากที่สุด มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 นาโนเมตร และประกอบด้วยไรโบโซมอล อาร์เอ็นเอ (Ribosomal
RNA) 65% และโปรตีน 35% ไรโบโซมมีบทบาทส�ำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนในสิ่งมีชีวิต
โดยอ่านข้อมูลจากเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ไปเป็นโปรตีน ซึ่งโปรตีนที่ถูกสังเคราะห์จะถูกส่ง
ไปยังภายในเซลล์หรือภายนอกเซลล์
กอลจิแอปพาราตัส (Golgi apparatus)

กอลจิแอปพาราตัส มีรูปร่างเป็นลักษณะคล้ายชาม เรียกว่า ซิสเทอร์นา (Cisterna
หรือ Flattened sac) เป็นถุงแบน ๆ หรือเป็นท่อเรียงซ้อนกัน เป็นชั้น ๆ มีจำ� นวนไม่แน่นอน
มีประมาณ 5-10 ชั้น มักพบ 2-8 อัน ตรงปลายของถุงมักโป่งออก ถุงเหล่านี้มีผนัง 2 ชั้น
หรือยูนิตเมมเบรนเหมือน ๆ กับเยื่อหุ้มนิวเคลียส และเยื่อหุ้มเซลล์ และมีโครงสร้างคล้าย
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ ภายในถุงมีของเหลวบรรจุอยู่ กอลจิแอปพาราตัส
ท�ำหน้าที่เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้น ก่อนที่จะปล่อยออกนอกเซลล์ ซึ่งสารส่วนใหญ่ เป็น
สารโปรตีน มีการจัดเรียงตัวหรือจัดสภาพใหม่ ให้เหมาะกับสภาพของการใช้งาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซลล์

3

ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria)

ไมโทคอนเดรีย มีลักษณะเป็นรูปร่างคล้ายไข่ ยาว 5-7 ไมโครเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
0.2-1 ไมโครเมตร มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน โดยเยื่อชั้นในพับเข้าไปเป็นรอยหยัก
เรียกว่า คริสตี้ (Cristae) ภายในบรรจุของเหลวประกอบด้วยสารหลายชนิด เรียกว่า เมทริกซ์
(Matrix) ไมโทคอนเดรียท�ำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ ภายในไมโทคอนเดรียสามารถ
พบดีเอ็นเอ (DNA) ได้เช่นเดียวกับในนิวเคลียสโดยเรียกว่า เอ็มทีดีเอ็นเอ (mtDNA)
ไลโซโซม (Lysosome)

ตวั
อย
า่ ง

ไลโซโซม เป็นออร์แกแนลล์ ที่มีเยื่อหุ้มเพียงชั้นเดียว มีหน้าที่ คือ ย่อยสลายอนุภาค
และโมเลกุลของสารอาหาร เช่น โปรตีน ลิปิด คาร์โบไฮเดรต ภายในเซลล์ ย่อยหรือท�ำลาย
เชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายหรือเซลล์ ย่อยสลายเซลล์แบคทีเรีย ท�ำลาย
เซลล์ที่ตายแล้วหรือเซลล์ที่มีอายุมาก
เซนทริโอล (Centriole)

เซนทริโอล เป็นออร์แกเนลล์ส่วนที่อยู่ใกล้นิวเคลียส มีขนาดเล็ก มีรูปร่างคล้ายท่อ
ทรงกระบอก ในแต่ละเซลล์จะมีเซนทริโอล 2 อัน เรียงในลักษณะตั้งฉากกัน หน้าที่ของ
เซนทริโอล คือ ช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมในขณะที่มีการแบ่งเซลล์
นิวเคลียส (Nucleus)

นิวเคลียส คือ ออร์แกเนลล์ทมี่ เี ยือ่ หุม้ ภายในบรรจุพนั ธุกรรม (Genetic) ซึง่ จัดเรียงตัวเป็น
ดีเอ็นเอสายยาวพันรอบโปรตีนฮิสโตน (Histone protein) เป็นโครโมโซม (Chromosome) ยีน
(Gene) ต่าง ๆ ภายในโครโมโซมเหล่านี้ รวมเรียกว่า นิวเคลียส จีโนม (Nuclear genome)
หน้าที่ของนิวเคลียส คือ การคงสภาพการรวมตัวของยีนเหล่านี้ และควบคุมการท�ำงานของ
เซลล์โดยการควบคุมการแสดงออกของยีน (Gene expression) สารประกอบทางเคมีของ
นิวเคลียส ประกอบด้วย
1. ดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) หรือ ดีเอ็นเอ (DNA)

เป็นส่วนประกอบของโครโมโซมนิวเคลียส
2. กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid) หรือ อาร์เอ็นเอ (RNA)

ซึ่งเป็นส่วนที่พบภายในนิวเคลียสโดยเป็นส่วนประกอบของนิวคลีโอลัส (Nucleolus)
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3. โปรตีน

ที่ส�ำคัญคือโปรตีนฮีสโตน โปรตีนโพรตามีน (Protamine protein) ท�ำหน้าที่เชื่อม
เกาะอยู่กับดีเอ็นเอและโปรตีนเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก
(Nucleic acid) และเมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก
เยื่อหุ้มนิวเคลียส (Nuclear envelope)

ตวั
อย
า่ ง

เป็นเยื่อ 2 ชั้นที่หุ้มทั้งออร์แกเนลล์ และท�ำหน้าที่แยกองค์ประกอบภายในออกจาก
ไซโทพลาซึม เนื่องจากเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีลักษณะ เป็นเยื่อเลือกผ่านที่โมเลกุลส่วนใหญ่ผ่าน
ทะลุเข้าออกไม่ได้ ดังนั้น เยื่อหุ้มนิวเคลียสจึงต้องมีนิวเคลียร์พอร์ (Nuclear pore) หรือช่อง
ทีจ่ ะให้สารเคลือ่ นผ่านเยือ่ หุม้ ช่องเหล่านีท้ ะลุผา่ นเยือ่ หุม้ นิวเคลียส ให้โมเลกุลขนาดเล็กและ
ไอออนเคลื่อนที่เข้าออกนิวเคลียสได้ การเคลื่อนที่เข้าออกของสารโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน
ต้องมีการควบคุมและต้องใช้โปรตีนช่วยขนส่งสาร (Carrier protein)
โครโมโซม (Chromosome)

เป็นที่เก็บของหน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน ซึ่งยีนประกอบด้วยดีเอ็นเอท�ำหน้าที่กำ� หนด
ลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
ในภาวะปกติ โครโมโซมมีลกั ษณะคล้ายเส้นด้ายบาง ๆ เรียกว่า โครมาทิน (Chromatin)
ขดตัวอยู่ในนิวเคลียส เมื่อเซลล์เริ่มแบ่งตัว เส้นโครมาทินจะหดตัวสั้นเข้ามีลักษณะเป็นแท่ง
เรียกว่า โครโมโซม แต่ละโครโมโซมประกอบด้วยแขนสองข้าง เรียกว่า โครมาทิด (Chromatid) โดยแขนอันสั้น เรียกว่า แขนสั้น อันยาว เรียกว่า แขนยาว ซึ่งแขนทั้งสองข้างจะมี
จุดเชื่อมกัน เรียกว่า เซนโทรเมียร์ (Centromere) แสดงดังภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2 โครโมโซม

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซลล์
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ตวั
อย
า่ ง

โครมาทิน เป็นสารนิวคลีโอโปรตีน ซึง่ ก็คอื ดีเอ็นเอสายยาวสายเดียวทีพ่ นั รอบโปรตีน
ฮีสโทนเอาไว้ ท�ำให้รปู ร่างโครมาทินคล้ายลูกปัดทีเ่ รียงต่อ ๆ กัน แล้วมีดเี อ็นเอพันรอบลูกปัดนัน้
ความสัมพันธ์ระหว่างดีเอ็นเอ โครมาทิน โครมาทิด และ โครโมโซม แสดงดังภาพที่ 1.3

ภาพที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างดีเอ็นเอกับโครโมโซม
ก คือ ดีเอ็นเอ ข คือ ดีเอ็นเอ + โปรตีนฮีสโทน ค คือ โครมาทิน ง คือ โครมาทิด จ คือ โครโมโซม

การแบ่งตัวของเซลล์ (Cell division)

การแบ่งตัวของเซลล์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1.4 ได้แก่

1. การแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ (Karyokinesis หรือ Nuclear division)

มี 2 รูปแบบ คือ
1.1 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis) เป็นการแบ่งซึง่ ท�ำให้นวิ เคลียสทีไ่ ด้ทงั้ หมด
มีคณ
ุ ภาพและปริมาณเหมือนกัน โครโมโซมหรือหน่วยพันธุกรรมภายในเท่าเดิม การแบ่งเซลล์
แบบไมโทซิสท�ำให้ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ เซลล์ทแี่ บ่งตัวแบบนีค้ อื เซลล์รา่ งกาย (Somatic cell)
ก่อนทีจ่ ะแบ่งเซลล์ เซลล์จะมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อน ระยะเวลาทีเ่ ซลล์เตรียมความพร้อม
ก่อนการแบ่งจนถึงการแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึมจนเสร็จสิน้ เรียกว่า วงจรชีวติ ของเซลล์
(Cell cycle) ดังภาพที่ 1.5 ซึ่งพบเฉพาะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
1.2 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis) เป็นการแบ่งเซลล์ที่มีขั้นตอนมากกว่า
การแบ่งแบบไมโทซิส สิ่งที่ได้คือนิวเคลียสที่มีหน่วยพันธุกรรมลดลงครึ่งหนึ่ง การแบ่งเซลล์
แบบไมโอซิสท�ำให้ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ เซลล์ที่แบ่งตัวแบบนี้ คือ เซลล์สืบพันธุ์
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2. การแบ่งไซโทพลาซึม (Cytokinesis หรือ Cytoplasm division)

ภาพที่ 1.4 ขั้นตอนโดยรวมการแบ่งตัวของเซลล์

ตวั
อย
า่ ง

การแบ่งเซลล์ไมโทซิส (Mitosis)

เซลล์ของมนุษย์โดยทั่วไป ใช้เวลาที่จะแบ่งเซลล์ครบ 1 รอบประมาณ 24 ชั่วโมง
วงจรชีวิตเซลล์ประกอบด้วย 2 ระยะใหญ่ ๆ ได้แก่ ระยะอินเตอร์เฟส (Interphase) และ
ระยะไมโทซิส (Mitosis phase, M phase) แสดงดังภาพที่ 1.5

ภาพที่ 1.5 วงจรชีวิตของเซลล์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซลล์
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ตวั
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1. ระยะอินเตอร์เฟส เป็นระยะที่เซลล์เจริญเติบโต และคัดลอกโครโมโซม กินระยะ
เวลาถึง 90% ของวงจรชีวิตเซลล์ อาจเรียกระยะนี้ว่า ระยะเตรียมพร้อม สามารถแบ่งออก
เป็น 3 ระยะย่อย ๆ ได้แก่
• ระยะจี 1 (G1 phase) : เซลล์เจริญเติบโต โดยมีการสร้างโปรตีนและส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของเซลล์ออร์แกเนลล์ เช่น ไมโทคอนเดรีย
• ระยะเอส (S phase) : เซลล์เจริญเติบโตมากขึ้น S ย่อมาจาก Synthesis คือ
การเพิ่มจ�ำนวนโครโมโซม มีการจ�ำลองตัวของดีเอ็นเอ เพิ่มจาก 1 ชุดเป็น 2 ชุด
เพื่อเตรียมสารพันธุกรรมไว้ให้เซลล์ใหม่ต่อไป ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 10-12
ชั่วโมง หรือเกือบครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้ทั้งหมดของวงจรชีวิตของเซลล์
• ระยะจี 2 (G2 phase) : เซลล์เจริญเติบโตพอ พร้อมส�ำหรับการแบ่งเซลล์
2. ระยะไมโทซิส เป็นระยะที่เซลล์แบ่งตัว สามารถแบ่งย่อยออกเป็น ไมโทซิส และ
การแบ่งไซโตพลาสซึม ระยะไมโทซิส แบ่งออกเป็นระยะย่อย ๆ ได้แก่
• ระยะโพรเฟส (Prophase) ระยะนีใ้ นนิวเคลียส สารพันธุกรรมจะพันกันแน่นเข้า
จนเริ่มเห็นเป็นรูปโครโมโซม เซนตริโอลเคลื่อนที่ไปยังแต่ละขั้วของเซลล์ เมื่อถึง
ช่วงสุดท้ายของระยะนีท้ บี่ างครัง้ เรียกว่า โพรเมทาเฟส (Prometaphase) จะมีการ
สร้างเส้นใยสปินเดิล (Spindle fiber) ไปจับยังบริเวณไคนีโตคอร์ (Kinetochore)
ของโครโมโซม เยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายไป
• ระยะเมทาเฟส (Metaphase) เส้นใยสปินเดิลสร้างเสร็จสมบูรณ์ โครโมโซม
เรียงตัวอยู่บริเวณตรงกลางเซลล์
• ระยะแอนาเฟส (Anaphase) ซิสเตอร์ โครมาติด (Sister chromatid) ของ
โครโมโซมแต่ละอันถูกดึงแยกจากกันไปยังขั้วของเซลล์ การดึงนี้ใช้พลังงาน
อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (Adenosine triphosphate, ATP) ระยะนี้สิ้นสุด
เมื่อโครโมโซมทั้งหมดไปถึงขั้วของเซลล์
• ระยะเทโลเฟส (Telophase) และการแบ่งไซโตพลาสซึม เป็นระยะทีต่ รงข้ามกับ
โพรเฟส คือโครโมโซมคลายตัวเป็นเส้นใยโครมาตินเหมือนเดิม มีการสร้างเยือ่ หุม้
นิวเคลียสขึ้นอีกครั้ง จากนั้นจึงตามมาด้วยการแบ่งไซโตพลาสซึม
ในเซลล์บางชนิด จะไม่แบ่งตัวอีกต่อไป คือ เซลล์จะไม่เข้าสู่วงจรชีวิตของเซลล์อีก
เข้าสู่ระยะจี 0 (G0 phase) จนกระทั่งเซลล์ชราภาพ (Cell aging) และตายไปในที่สุด
แต่เซลล์บางชนิด จะพักตัวหรืออยู่ใน ระยะจี 0 ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ถ้าจะกลับมาแบ่งตัวอีก
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ก็จะเข้าวงจรชีวิตของเซลล์ต่อไป เช่น เซลล์ประสาทจะเข้าไปในระยะจี 0 ซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์
จะไม่มีการแบ่งเซลล์อีกและจะไม่สามารถออกจากระยะนี้ได้
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (Meiosis)

ตวั
อย
า่ ง

การแบ่งแบบไมโอซิสนั้นไม่เป็นวงจรชีวิตของเซลล์ เนื่องจากการแบ่งนิวเคลียสของ
เซลล์แบบไมโอซิสเกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งไม่สามารถเจริญเติบโตหรือแบ่งต่อไปได้ หากไม่
ได้รับการผสมพันธุ์เซลล์จะตาย
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส (แสดงดังภาพที่ 1.6) เป็นการแบ่งเซลล์ที่พบในการสร้าง
เซลล์สืบพันธุ์ แบ่งเป็นระยะได้ 2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะอินเตอร์เฟส มีการจ�ำลองดีเอ็นเอ มีการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ และโปรตีนเพือ่
เตรียมพร้อมทีจ่ ะแบ่งตัว โครโมโซมประกอบด้วย 2 โครมาทิด เยือ่ หุม้ นิวเคลียสยังไม่สลายไป
2. ระยะแบ่งเซลล์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ
2.1 ระยะไมโอซิส I (Meiosis I) เป็นระยะที่จำ� นวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง คือ
• ระยะโพรเฟส I (Prophase I) เป็นช่วงทีใ่ ช้เวลาถึง 90% ของการแบ่งเซลล์
แบบไมโอซิส โครมาทินหดตัวเข้ามาเป็นโครโมโซม โครโมโซมที่เป็นคู่กัน
(Homologous chromosome) มาเข้าคูก่ นั ท�ำให้เห็นแต่ละคูม่ ี 4 โครมาทิด
เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนระหว่างซิสเตอร์ โครมาทิด ซึ่งเรียกว่า ครอสซิ่ง
โอเวอร์ (Crossing over)
• ระยะเมทาเฟส I (Metaphase I) โครโมโซมที่มี 4 โครมาทิดมาเรียงตัว
ที่ระนาบกลางเซลล์ มีเส้นใยสปินเดิลจับที่ไคนีโตคอร์
• ระยะแอนาเฟส I (Anaphase I) เป็นระยะที่มีการดึงโครโมโซมที่เป็นคู่กัน
ออกจากกัน เป็นระยะที่เกิดการลดจ�ำนวนโครโมโซม
• ระยะเทโลเฟส I (Telophase I) และการแบ่งไซโตพลาสซึม แต่ละขั้ว
ของเซลล์ มีโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ (Haploid, n) 2 ชุด (แต่ยังมีซิสเตอร์
โครมาทิดอยู่) มีการแบ่งไซโตพลาสซึมและสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นใหม่
2.2 ระยะไมโอซิส II (Meiosis II) ระยะโพรเฟส II (Prophase II) เป็นระยะที่สร้าง
เส้นใยสปินเดิลเพื่อดึงซิสเตอร์ โครมาทิด ออกจากกัน
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9

ตวั
อย
า่ ง

• ระยะเมทาเฟส II (Metaphase II) ซิสเตอร์โครมาทิดเรียงอยู่กึ่งกลางเซลล์
• ระยะแอนาเฟส II (Anaphase II) เป็นระยะที่ดึงซิสเตอร์โครมาทิดออก
จากกัน
• ระยะเทโลเฟส II (Telophase II) และการแบ่งไซโตพลาสซึม มีการสร้าง
เยือ่ หุม้ นิวเคลียสและแบ่งไซโตพลาสซึมตามมา ในทีส่ ดุ จะได้เซลล์ลกู 4 เซลล์
ซึ่งมีโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ (n)

ภาพที่ 1.6 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

เมื่อเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์แบบ ไมโทซิสและไมโอซิสพบว่ามีความแตกต่างกัน
หลายข้อ แสดงดังตารางที่ 1.1

10 ชีววิทยารังสีทางการแพทย์

