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“Where a cell arises, there must be a previous cell, 
just as animals can only arise from animals and 
plants from plants” – Рудолф Вирхов (1858). 



Клетъчната теория в биология 
 Всички организми са съставени от клетки 

 Клетката е: 

-  основна структурна единица на живота  

-  възниква от други клетки – липсва спонтанна поява 

 - може да се култивира, за да се произвеждат повече клетки 

in vitro  

in vivo 

 

 



Социален живот? 

Дрожди - размножаване 



Междуклетъчни 

взаимодействия 

 Клетъчна сигнална трансдукция  - превръщането 

на един сигнал или стимул (механичен или химичен) 

в друг.  

Сигнализираща  

клетка 

 Екстрацелуларна сигнална молекула 

Рецептори върху прицелната клетка 

Интрацелуларна сигнална молекула 



Списък със: задачи – напомняне 

 

Лице в лице 

 

Телефонно обажданe или e-mail 

 

Публикуване на постер, съобщение 

 

Чрез радиостанция, телевизор 



Сигнални молекули могат да бъдат: 

Протеини, пептиди, аминокиселини, нуклеотиди, 

стероиди и др. 

Сигналите могат да действат на дълги и кратки 

разстояния. 

Ендокринен път – хормоните се произвеждат в  

ендокринните жлези и чрез кръвта се разпространяват 

по цялото тяло. 

Паракринен път – освобождават се от клетките в 

екстрацелуларната течност и действат локално. 

Синаптичен път –  невронните сигнали се предават 

по аксоните. 

Контакт-зависим – свързана с клетъчна повърхност 

сигнална молекула реагира с рецептор на съседна 

клетка. 

 

 

 

 



Екстрацелуларните сигнални молекули комуникират 

помежду си по различни начини 



 

Екстрацелуларните сигнални молекули комуникират помежду си по  

различни начини 



 

Всяка клетка отговаря селективно на комбинация от сигнали. 

Сама по себе си една сигнална молекула не може да бъде 

съобщение:   

Информацията, предавана от сигнала, зависи от това как 

прицелната клетка получава и интерпретира сигнала. 



Отговорът на клетката 

може да бъде бърз или 

бавен 

1.Клетъчна 

диференциация, растеж и 

делене - бавни 

2.Клетъчно движение, 

секреция или метаболизъм 

- бързи 



Екстрацелуларните сигнали се свързват с повъхностни рецептори 

или интрацелуларни ензими или рецептори. 

A. Големи и хидрофилни  - разпознават повърхностни рецептори. 

B. Малки, хидрофобни молекули – преминават през плазмената 

мембрана и се свързват с интрацелуларни рецептори. 

 

 



Някои хормони се свързват с интрацелуларни 

рецептори и действат като транскрипционни 

фактори 

Garland Science; 2010 



1.Йонно-свързани канали – променя се 

пропускливостта на плазмената мембрана към избрани 

йони, като по този начин се променя потенциала на 

мембраната. 

2.G-протеин-свързани – активират мембранно-

свързани G протеини, които активират  (или инхибират) 

ензими или йонни канали в плазмената мембрана, 

иницииращи интрацелуларна сигнална каскада. 

3.Ензимно-свързани – действат като ензими или ензим-

асоциирани канали в клетката; активират 

интрацелуларна сигнална каскада. 



Клетъчно-свързаните рецептори се обединяват в 

три основни класа 



Животинските клетки се нуждаят от 

екстрацелуларни сигнали, за да 

оцеляват, нарастват и делят 

Всяка клетка притежава 

определен комплект  от 

рецептори  

 

Взаимодействат с 

определени 

екстрацелуларни сигнални 

молекули 

 

Работят в синхрон, за да 

регулират поведението на 

клетката 



Позитивно, действащи сигнални протеини: 

1. Фактори за оцеляване – осигуряват 

клетъчното оцеляване, чрез инхибиране на 

апоптозата. 

2. Митогени – стимулират клетъчното делене, 

чрез влияние върху контролните механизми на 

клетъчния цикъл. 

3. Растежни фактори – индуцират клетъчния 

растеж (нарастване на размерите и масата), 

чрез разграждане на протеини и други 

макромолекули. 

 

 



Клетъчен цикъл 
Клетката се възпроизвежда, като изпълнява 

последователност от събития, в която дублира 

съдържанието си и след това се разделя на две.  

 

 

 

 



Времетраене на клетъчния цикъл при 

някои еукариоти 

Клетъчен тип Времетраене на клетъчния 

цикъл 

Клетки на ембрион от жаба 30 мин. 

Дрожди  1.5 часа 

Чревни епителни клетки от 

бозайник 

~ 12 часа 

Фибробласти от бозайник в 

култура 

~ 20 часа 

Garland Science; 2010 



Еукариотният клетъчен цикъл протича в следните фази: 

Клетъчен цикъл = Интерфаза + M фаза  

M фаза = Митоза + Цитокинеза 

Интерфаза = G1+S+G2 

 



Видове клетъчно делене 

I. Асексуална репродукция – представлява 

деленето на една първоначална клетка в две 

нови, идентични дъщерни клетки. Митоза и 

бинарно делене 

II. Сексуална репродукция – представлява 

сливането на две клетки (яйцеклетка и 

сперматозоид), формирането на зигота, която не 

е идентична с изходните клетки. Мейоза 



Клетъчно делене при прокариоти - 

бинарно 

1. Репликация на ДНК. 

2. Делене на клетката. 

3. Резултат – две идентични 

клетки.  
 

 

Бактериите се делят през 

20-30 мин. Изключително 

бързо възпроизвеждане.  



Клетъчно делене при еукариоти - 

митоза 

 Соматичните и 

първичните полови 

клетки се делят чрез 

митоза. 

• Хромозомите се 

разделят в два 

еднакви комплекта. 

• Всяка митоза 

включва няколко 

фази. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основни понятия 

 Кариокинеза – деленето на генетичния материал в 

ядрото. 

 Цитокинеза – разделянето на цитоплазмата на майчината 

клетка между две дъщерни клетки.  

 Центрозома – организационен център за микротубулите 

на делителното вретено в животинските клетки. 

- Удвоява се едновременно с ДНК репликацията. 

- Процесът на удвояване и разделяне на центрозомата се 

нарича центрозомен цикъл. 

 

 

 

 

 



 Кинетохор – сложна структура, която определя 

мястото на свързване между хромозомите и 

нишките на делителното вретено. Важен за 

правилното разделяне на хромозомите.  

https://www.boundless.com/biology/cell-reproduction/the-cell-cycle/the-mitotic-phase-and-the-g0-phase/images/fig-ch10_02_03/


Биполярно митотично вретено се образува чрез 

селективно стабилизиране на взаимодействащи 

микротубули 

Микротубулите нарастват 

 случайно от двете центрозоми. 

Припокриващите се нишки от 

 двата полюса се преплитат. 



Три вида нишки, участват във 

формирането на делителното вретено 

Кинетохорни 

Полярни  

Астрални  

 



Интерфаза 

90% от времето на клетъчния цикъл 

Cъстои се от три фази: 

1. G1  

2. S  – ДНК синтез 

3. G2 

 



Профаза 

Хроматинът се кондензира, започват да се 
наблюдават дискретни хромозоми. 

Формира се делителното вретено (динамична 
нестабилност). 

 



Прометафаза  

Хромозомите 

продължават да се 

спирализират. 

Ядрената мембрана се 

разпада. 

Нишките на делителното 

вретено се прикрепят към 

кинетохора. 

 

 

Метафаза 
Хромозомите се подреждат в 

екваториалната равнина. 

Всяка хромозома е 

ориентирана перпендикулярно 

на делителното вретено. 

 



Анафаза 
Центромерът се разделя в областта на сестринските 

хроматиди. 

Скъсяване на кинетохорните нишки и придвижване 

на хромозомите към един от полюсите. 

Удължаване на полюсните нишки. 

Към всеки полюс се отправя идентичен комплект от 

хромозоми. 

 



Два процеса в анафазата осъществяват 

разделянето на хромозомите. 

Garland Science; 2004 



Сестринските хроматиди се разделят по време 

на анафаза  

 Garland Science; 2004 



Телофаза  

 Ядърцата се 

възстановяват 

 Хромозомите се 

декондензират в 

хроматин 

 Ядрената мембрана 

се изгражда отново 

 

Следва цитокинеза… 



Цитокинеза 

1. Животински клетки 

 Контрактилен пръстен - 

актин и миозин 

 

 

 

2. Растителни клетки 

 Фрагмопласт – съставен от 

разрушените нишки на 

делителното вретено 

 

https://www.boundless.com/biology/cell-reproduction/the-cell-cycle/the-mitotic-phase-and-the-g0-phase/images/fig-ch10_02_04/


Контрактилен пръстен разделя клетката 

на две 



Цитокинезата при растителните клетки е 

ръководена от фрагмопласта 



Двигателни протеини и хромозоми направляват 

сглобяването на функционално делително 

вретено в отсъствие на центрозоми 



Регулация на клетъчния цикъл 

Еукариотните клетки притежават сложна мрежа от регулаторни 

протеини  - система за контрол на клетъчния цикъл.  

Функция – да осигури правилното протичане на репликацията 

на ДНК и клетъчното делене. 

Молекулярните спирачки се наричат контролни точки 

(checkpoints)  - спират клетъчния цикъл в определени моменти. 

Контролната система НЕ позволява на клетката да премине в 

следващ  етап, докато не се отстрани проблемът. 



Контролни точки и тяхната регулация 
– Ако клетката получи сигнал „ДА”, 

тя се дели 

Вътрешни сигнали: клетъчен 

растеж, хранителни вещества  

Външни сигнали: растежни 

фактори 

– Ако клетката получи сигнал „НЕ“, 

тя преминава във фаза G0 (фаза 

на покой) 

– G2/M 

Правилно ли е протекла ДНК 
репликацията? 

 

– Контролни точки за 
делителното вретено 

Дали всички хромозоми са 
прикрепени към вретеното? 

Могат ли сестринските 
хроматиди да се разделят 
правилно? 

3 ключови контролни точки: 
 - G1/S 
Може ли да започне ДНК 
репликацията? 
 Първоначална точка на 
решение - “Restriction Point” 



Циклини и циклин-зависими кинази 

(CDKs) 
Фосфорилиране на протеини 

чрез специфични протеинкинази 

 

 

 

Инактивиран  Cdk 

Активиран Cdk 

Регулаторни единици 

Циклини 

Каталитични 

единици 

CDKs 

MPF 



Туморите възникват при дефект в регулацията 

на клетъчния цикъл  

Протоонкогени 

 Туморно-супресорни гени 

Гени, отговарящи  

за ДНК репарацията 

Контролират клетъчното 

 делене 

 чрез  

растежни фактори,  

рецептори и циклини 

Включват механизми  

за поправка на мутациите 

  

Възпрепятстват 

 клетъчното делене 

RB1 

p53 



p53 – Ген „Пазител“ на генома 

 
 p53  - туморно-супресорен ген – хромозома 17 

 p53 спира клетъчното делене, докато не се отстрани проблема в ДНК 

 

 

 

 

 

 

 Множество точкови мутации, делеции, инсерции възникват в гена за 

p53. 

 

 Мутации в p53 са в основата на редица тумори. 

Стимулира 

ензими за 

 репарация на 

ДНК 

Клетката 

преминава в 

 Go  

Задържане на 

клетката в 

 G1  

Апоптоза в  

увредената клетка 



• RB1 е първият изолиран туморно-супресорен 

ген. 

• Ретинобластомата е рядък тумор с честота 1/ 

20,000 деца. 

• Генът е локализиран в хромозома 13. 

• Двата алела трябва да са  мутантни. 

• Протеинът RB1 се свързва с  E2F (нуклеарен 

транскрипционен фактор) и блокира неговата 

функция.  

• Това е възможно само ако RB1 е НЕАКТИВЕН 

(фосфорилиран). 

• Протеинът RB1 е активен ако НЕ Е 

фосфорилиран.  

 

 

 

Мутации в  RB1 гена водят до постоянна 

фосфорилирана/неактивна форма и не може да 

регулира функцията на E2F. 


