
Cilldeighilt | Nótaí Ábhar  
 

 

Cilldeighilt | Nótaí Ábhar 

 
Ø Tagraíonn leanúnachas ceall do chealla beo a eascraíonn as cealla beo den chineál 

céanna. 

Ø Is struchtúir DNA agus próitéine iad crómasóim, atá teannta go docht agus an-eagraithe. 

(crómaitin a thugtar orthu nuair nach scarann an chill) 

Ø Is réigiúin ghearra crómasóm iad géinte, ina bhfuil cód chun próitéin a tháirgeadh. 

Ø Is péirí crómasóm iad crómasóim homalógacha. (tá 23 phéire ag daoine) 

Ø Bíonn tacar amháin crómasóm ag cealla haplóideacha (speirm agus ubh, i.e. 23) 

Ø Bíonn dhá thacar crómasóm ag cealla dioplóideacha (gach cill choirp eile, i.e. 46) 

Ø Is tréimhse fhada den timthriall cille é an t-idirphas, tréimhse ina gcaitheann an chill an 

chuid is mó dá saol ag déanamh gníomhaíochtaí laethúla. 

Ø Is deighilt núicléach í miotóis ina bhfuil líon na gcrómasóm sna macnúicléis mar an 

gcéanna leis an máthairnúicléas. I measc a céimeanna tá: 

1. Própas: crómaitin-crómasóim, ceanglaíonn crómasóim ag ceintrimírí, 

tosaíonn an scannán núicléach a thuaslagadh agus táirgeann ceintríní 
snáithíní fearsaide. 

2. Meiteapas: déanann crómasóim línte feadh an mheánchiorcail agus 

ceanglaíonn snáithíní fearsaide le ceintrimírí. 

3. Anapas: tarraingíonn snáithíní fearsaide crómasóim dhúblacha óna chéile ag 

ceintrimír go ceachtar pol. 

4. Teileapas: tosaíonn scannáin núicléacha ag athchóiriú agus díscaoiltear snáithíní 

fearsaide. Cruthaítear eitre 

scoilte i gcealla ainmhithe agus cruthaítear pláta ceall  i gcealla ainmhithe. 

Ø Úsáidtear miotóis in orgánaigh aoncheallacha don atáirgeadh. 

Ø Úsáidtear miotóis in orgánaigh ilcheallacha don fhás agus don deisiú. 

 

 

Ø Is grúpa neamhord é ailse ina gcaillfidh na cealla smacht ar an ráta miotóise agus ar 

chilldeighilt. Tá dhá chineál ann: 

1. Neamhurchóideach - foirmíonn sé siad agus fanann an siad in aon áit amháin. 

2. Urchóideach - an cumas siad a fhágáil. (níos tromchúisí) 



Cilldeighilt | Nótaí Ábhar  
 

 

Ø I measc na gcúiseanna ailse tá solas ultravialait, deatach toitíní agus gás radóin. 

Ø Is féidir ailse a chóireáil le hobráid, radaiteiripe nó ceimiteiripe. 

Ø Is cineál cilldeighilte é méóis ina dtáirgtear ceithre mhac-chill. Bíonn leath de líon 

crómasóm na máthairchille i ngach mac-chill. 

Ø Tá méóis tábhachtach in orgánaigh ilcheallacha chun go dtarlódh atáirgeadh gnéasach, ní 
tharlaíonn sí in orgánaigh aoncheallacha. 


