
“Учение без разсъждение е безполезно, 

а разсъждение без учение - опасно.”

Размножаване на 
клетката. 
Митоза

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн



Самовъзпроизвеждане на 
живата материя 
• молекулно ниво чрез репликацията на ДНК

• клетъчно ниво чрез митотично делене

• организмово ниво чрез безполово и полово размножаване



Самовъзпроизвеждане на клетъчно и 
организмово ниво = репродукция

● БЕЗПОЛОВА = АСЕКСУАЛНА 
митоза и безполово размножаване

потомци - идентични на родителя и помежду им 
• ПОЛОВА = СЕКСУАЛНА
мейоза и полово размножаване

потомците се различават в помежду си и от родителите си 

Еукариотни клетки - непряко митотично делене с образуване на 
делително вретено



Според пролиферативната 
способност еукариотните клетки са:

• интензивно делящи се
◦ повърхностни епителни клетки на: кожата, устната кухина, 

влагалището, чревния тракт, клетките на костния  мозък и 
кръвотворната тъкан

• делящи се само в отговор на стимулиращ фактор
◦ клетки на тъкани с големи регенеративни възможности - паренхимни 

клетки на черен дроб, панкреас, бъбреци; фибробласти; гладко-
мускулни и ендотелни клетки

• неделящи се
◦ митозата е приключила в ембриогенезата – неврони (пластичност, 

стволови клетки), клетки на ретината, скелетни и сърдечни мускулни 
клетки, мастни клетки



Ki67
G1, G2, S, M

Ki-67 labeling index



Клетъчен цикъл - времето от едно 
клетъчно делене до следващото 



Интерфаза - времето на генната 
активност на клетката

• Mного по-продължителна от 
митозата

• 3 периода: 
◦ G1 –  синтез на хистонови 

белтъци, мононуклеотиди, 
ензими и вещества, необходими 
за репликацията

◦ G0 –  Почивка/Resting (неврони) 
Някои клетки не влизат в G0 

◦ S –   репликация на ДНК 
◦ G2 – синтез на белтъци и 

ензими за делителното вретено 
и протичането на митозата



Клетъчен цикъл - цялото съществуване на  
еукариотната клетка, морфологичните и функционални 
промени през интерфазата и митозата



Eмбрионални клетки след оплождането 
• съкратен и ускорен клетъчен цикъл; включва само S-фазата 

и митозата

• генните продукти, необходими за ранното развитие на 
зиготата, са синтезирани още в овоцит І ред по време на 
мейозата



Митоза

• кариокинеза - разделяне на клетъчното ядро

• цитокинеза - разделяне на цялата клетка на 2 дъщерни и 
разделяне на цитоплазмата 

Профаза, Прометафаза,
Метафаза, Анафаза, Tелофаза



1. 
Профаза 

 видими 
хромозоми

 кондензация 
на хроматина

 завършен 
центрозомен 
цикъл

формиране на 
делит. вретено 



2. 
Прометафаза 

разпадане на 
ядрената 
мембрана 

прикрепване 
на  кинетохорни 
нишки

движение на 
нефиксирани 
хромозоми





профаза



3. 
Метафаза 

 хромозоми 
максимално 
кондензирани

фиксирани 
неподвижно в 
екватора

делително 
вретено в 
цялата клетка



кинетохорни полюсни

астрални
центриолацентриола

астралнихромозоми

Нишки на делителното вретено: полюсни, кинетохорни и астрални. 
• Кинетохорни нишки - заловени за полюсните нишки. 
• Неподвижност на хромозомите - противоположно насочени, 

действащи върху тях сили; реплицираните още в интерфазата 
хромозоми остават заедно благодарение и на свързващия ги 
центромер (реплицира се едва в края на метафазата)



Скорост на движение на тубулиновите субединици- 1µm/min





метафаза



4. 
Анафаза 

удължаване на 
полюсните нишки на 
вретеното - свободни 
молекули тубулин 

скъсяване на 
кинетохорните нишки - 
губят тубулинови молекули

придвижване на двете 
хроматиди (вече 
хромозоми) към полюсите 
на вретеното

случайно разпределяне 
на хроматидите към двата 
полюса

Анафазата е най-краткотрайната фаза. 





анафаза



5. 
Телофаза 
кинетохорните нишки 
на вретеното изчезват

 хроматидите 
(хромозомите) достигат 
до двата полюса

 хромозомите се 
деспирализират и 
удължават,

превръщат се в 
интерфазен хроматин

възстановява се 
ядрената мембрана

делителното вретено 
се разпада 



телофаза



Митоза в растителна клетка



• Цитокинеза - започва още в края на 
анафазата и продължава по време 
на телофазата

• животински клетки -  в екватора 
- гънка (делителна бразда) с 
пръстенче от актинови нишки. 

• растителни клетки - 
фрагмопласт  - остатъци от 
полюсните нишки на вретеното 
образуват куха цилиндрична 
структура

• Центробежно, 
центростремително





Регулация на клетъчния 
цикъл - контролни точки

Проверка за увреждания в 
ДНК или в делителното 
вретено 



контролна точка №1

точка на рестрикция (R) в края на G1 и в 
прехода към S (фаза G0) 

• Свързване на 
извънклетъчни 
растежни фактори с 
клет. рецептори -  
необратимо 
отключване на 
клетъчния цикъл. 

• Точка R в G0 - време и 
място на нормална 
почивка на кл. цикъл; 
терминално 
диференцирани 
клетки – остават в G0№1



 контролна точка 
№1 - G1 / S

Нуклеотидни бази, ензими 
за репликация, структура 
на хроматина; при 
клетъчно гладуване - ?

№1

№2

 контролна точка 
№2 - S / G2 

правилното завършване на 
репликацията

 контролна точка 
№3 – G2 / М 

достатъчно цитоплазма и 
фосфолипиди за новите 
клетки; формирането на 
делителното вретено

№3



 контролни 
точки №4 и №5 

• в началото и в края 
на самата митоза – 
подреждането и 
разделянето на 
метафазните 
хромозоми

№1

№2

№3

№4

№5



Регулация на клетъчния 
цикъл
• Протеинкинази - ензими, които прибавят 

фосфатна група към белтъка (фосфорилиране)

• Фосфопротеин-фосфатази – ензими, които 
откъсват фосфатна група от белтъка 
(дефосфорилиране)

• Циклин-зависими кинази (СDК) - ензими, 
които се активират чрез фосфорилиране от 
АТФ.



Регулация на клетъчния цикъл

циклини и циклин-зависими  кинази (СDК)

• Циклини – регулаторни белтъци – 
претърпяват цикъл на натрупване 
и деградация при всеки клетъчен 
цикъл

• CDK – ензими, активни само, 
когато са свързани със  своя 
партньор циклин – фосфорилиране 
или инактивиране на белтъци, 
които осигуряват влизането в  
следващата фаза на кл. цикъл. 

Нобелова награда, 2001

Paul Nurse Timothy Hunt

Еволюционно консервативни гени



Циклини - малки регулаторни белтъци, които 
циклично се натрупват и разграждат в 
различните етапи на клетъчния цикъл.

Притежават високо консервативен участък, чрез който 
се свързват със СDК; активират СDК. 



Активиране на CDK - само в комплекс с циклините, при което последните 
се разпадат; инактивират се чрез дефосфорилиране.

В зависимост от фазата, в  която се натрупват, циклините   са:   

• G1–циклини

• G1/S–циклини

• М-циклини

• S-циклини

Регулацията на клетъчния цикъл е нарушена в туморните клетки:

• G1/S - Циклин D1 – 50% при рак на гърдата 

• Циклин  D2 –  В-клетъчна левкемия 

• Циклин D3 – рак на панкреаса
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