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• Клетъчен цикъл – стадии, през които 
клетката преминава в своето съществуване  
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• G0 фаза – „спящо” състояние на клетките, в което те са 
метаболитно активни, но не пролиферират 

• G1 фаза – период от клетъчния цикъл, който продължава 
от края на митоза до началото на ДНК синтеза 

• G2 фаза – период от клетъчния цикъл, който продължава 
след ДНК синтеза до започване на митоза  

• S фаза – период от клетъчния цикъл, през който се 
реплицира ДНК  

• Интерфаза – период на клетъчния цикъл между две 
последователни митози, който включва G1, S и G2 фази 

• М фаза – митотичната фаза на клетъчния цикъл 
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• Клетъчен цикъл in vivo 
• 1. Нервни клетки, мускулни клетки, кръвни 

клетки, които са високо специализирани и губят 
способност да се делят. След като се диференцират, 
тези клетки остават в това състояние докато умрат. 

• 2. Клетки, които нормално не се делят, но могат 
да се индуцират за ДНК синтез и да се делят при 
наличие на съответните стимули – чернодробни 
клетки. 

• 3. Клетки, които нормално притежават 
относително висока митотична активност. 
Сперматогонии, хемопоетични стволови клетки, епителни 
стволови клетки в различни епители, клетки в апикални 
меристеми.    



 

 Влизането на клетките в М-фаза се 
инициира от протеин, наречен - maturation 
promoting factor – MPF (Yoshimo Masui и Clement 

Markert), който се състои от субединица с 
киназна активност (фосфорилира специфични 
серинови и треонинови остатъци върху специфични 
протеинови субстрати) и регулаторна субединица, 
наречена циклин  (Cyclin). 

 

• Cdk – cyclin dependent kinase 

• Cdc2 / CDC28 при дрожди  
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• MPF – комплекс на Cdc1 и циклин В, който промотира 
навлизането на клетката в митоза/мейоза 

• Циклин – член на семейство протеини, който регулира 
активността на Cdcs и контролира придвижването на 
клетката в клетъчния цикъл  

•  Cdk (англ. Cyclin-dependent kinase)– съкращение за 
циклин зависима киназа   

• Cdc (cell-division cycle) кинази   

• Cdcs - семейство циклин-зависими протеин кинази, които 
контролират клетъчния цикъл на еукариотните клетки 
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“циклин”, защото концентрацията на този регулаторен 
протеин се повишава или спада по предсказуем маниер 

във всеки клетъчен цикъл  



М фаза – Митоза 

 

Клетъчно делене 



 
Речник 

• Митоза – делене на ядрото 
• Цитокинеза - делене на клетка, което настъпва след митоза или мейоза 
• Анафаза – фаза на митозата, през която сестринските хроматиди се разделят и се придвижват 

към полюсите на митотичното вретено 
• Делително вретено – специализирана структура, изградена от микротръбички, която участва 

в разпределянето на хромозомите в дъщерните клетки по време на митоза 
• Метафаза – фаза на митозата, в която хромозомите са подравнени в метафазна пластинка в 

центъра на клетката 
• Митотични хромозоми – силно кондензирано състояние на хроматина по време на митоза  
• Митотично вретено – виж делително вретено 
• Прометафаза – междинен период на митозата, между профаза и метафаза, през който 

завършва изграждането на делителното вретено, микротръбичките на вретено се прикрепват 
към кинетохорите и хромозомите се влачат и избутват докато се подредят в центъра на 
клетката    

• Профаза – началната фаза на митозата, маркирана от появата на кондензирани хромозоми и 
формиране на делително вретено 

• Телофаза – последната фаза на митозата, през коята се възстановяват ядрата и хромозомите 
се декондензират 
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• Всички клетки се получават от съществуващи клетки, чрез 

процеса клетъчно делене, при което една “майчина” клетка се 
дели на две нови “дъщерни” клетки.  
 

• Деленето на соматични клетки осигурява: 
• Увеличаване числеността на клетките, което е необходимо при 

развитието на многоклетъчните организми. 
• Поддържане на клетъчната численост в тъкани, в които има 

замяна на износените, изхабени или увредени клетки с нови. 
• Клетъчното делене, при клетки-предшественици на половите 

клетки, води до получаване на зрели порови клетки. 
• При клетъчно делене на соматични клетки се реализират два 

процеса: делене на ядрото, наречен митоза и  разделяне на 
цитоплазмата - цитокинеза.   
 



• При многоклетъчните организми клетките притежават различна 
способност за делене. В ранна ембриогенеза те се делят често, 
а във възрастния организъм голяма част от тях губят тази 
способност.  

• В организма на висшите гръбначни различните тъкани и клетки 
могат да се класифицират според способността си за делене на: 

•  а) специализирани, диференцирани клетки (например 
клетките на централната нервна система), които почти напълно 
загубват способността си да се делят; 

•  б) клетки в състава на постоянно обновяващи се тъкани 
(епител, кръв, съединителна тъкан), част от които непрекъснато 
се делят (например клетките на базалния слой на покривния 
епител, кръвотворните клетки на костния мозък), заменяйки 
износените или загинали клетки; 

•  в) клетки, които в обикновени условия не се делят, но при 
регенерация на тъкани и органи придобиват това свойство.  

•  Подобни типове клетки присъстват и при растителните 
организми (диференцирани, камбиални и т.н.). 

•   



• Еукариотните клетки пристъпват към 
делене след няколко подготвителни 
процеса, най-важният от които е синтез на 
ДНК. 

• Биологичният смисъл на клетъчното делене 
е равномерното разпределение на 
дублицирания клетъчен материал в двете 
дъщерни клетки. 

 



• Митоза или М фаза е тази част от клетъчния цикъл, 
през която се разделя генетичния материал по 
равно в двете бъдещи дъщерни клетки.  

• По време на митоза става: 

• кондензиране на интерфазните дублицирани 
хромозоми като се образуват митотичните 
хромозоми;  

• образува се митотично вретено;  

• хромозомите се раздалечават към 
противоположните полюси на клетката;  

• Продължителността на  митотичната фаза заема 
относително кратко време - всичко около 0.1 част от 
времето на клетъчния цикъл.  

 



Митотична хромозома 
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• Речник 

• Центромер – регион от реплицирана хромозома, в който 
двете хроматиди остават свързани; регион от хромозома, 
за който се залавят микротръбичките на митотичното 
вретено по време на митоза и мейоза. Центромерът на 
метафазните хромозоми е по-тесен спрямо дисталните 
региони, поради което се нарича също „първично 
хромозомно прищъпване“. 

• Кинетохор – сложна структура, съставена от няколко 
протеина, които се свързват за центромерната ДНК и 
залавят микротъбички, идващи от единия полюс на 
митотичното вретено.   



Митотично (делително) вретено 



• Митозата се дели на няколко 

основни фази:      профаза 

 

                   прометафаза  

 

                         метафаза  

 

                             анафаза 

 

                          телофаза 



През профаза в ядрото се появяват профазни хромозоми. Броят на 
хромозомите в този момент е диплоиден, но ядрото по количество на 

ДНК е тетраплоидно. 



След профаза клетката преминава в прометафаза. Разпадането на ядрената 
обвивка маркира началото на втората фаза на митоза. През прометафаза 

зъвършва изграждането на делително вретено. През тази фаза има интензивно 
движение на хромозоми, водещо до тяхното разполагане в екваториалната част 

на клетката, което се реализира с участието на полюсните и хромозомни 
микротръбички на митотичното вретено  



Метафаза се характеризира с разполагането на хромозомите под формата на 
метафазна пластинка в екваториалната плоскост на делителното вретено. 

Метафазните хромозоми престават да се движат, разположени на равни 
разстояния от полюсите. Последната връзка между сестринските хроматиди е 

центромерът, а кинетохорите им са ориетирани към съответните полюси.  



Анафаза започва внезапно. Хромозомите се придвижват към 
противоположните полюси като приемат често V-образна форма. 



Анафаза А – скъсяване на кинетохорните микротръбички 
Анафаза В – раздалечаване на полюсите, чрез удължаване на полюсните 
микротръбички 



Последната фаза, телофоза, се характеризира със спиране движението 
на хромозомите и тяхната декондензация. Възстановява се интерфазното 

ядро.  
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•Цитокинеза 



 
 
 
 
 

Протича цитокинеза разделяне на клетъчното тяло. 
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Taxos brevifolia 

• Таксол 



Colchicum autumnale 



Karl Vogt-1842, Walter Fleming - 1885 
John Foster Ross Kerr, 1965 г.  

apo-без и ptosis-падане 

 

•               Апоптоза 

 
• Апоптоза е програмирана клетъчна смърт 

– самоунищожение, което клетката 
извършва като използва собствен комплект 
молекули за самоубийство си.  



 100 000 000 000 000 

•              100 000 000 000  
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• Bcl-2 – семейство протеини, които 
регулират програмираната клетъчна смърт 

 



• Каспази 

• Каспазите са цистеинови протеази. 
Съставени са от две големи α субединици и 
две малки β субединици.  

• Каспазите се експресират като зимогени 
(про-каспази), които на N-края на 
полипептидната верига има продомейн, 
който се изрязва протеолитично при 
тяхната активация.  

• В човек се експресират 11 каспази, шест, от 
които участват изключително в апоптозата.  



• Апоптотичните каспази се разделят в два класа: 

• Инициаторни каспази (каспаза 8, каспаза -9 и каспаза 10). 
Инициаторните каспази се активират директно в отговор 
на сигнали, предизвикващи апоптоза. 

• Ефекторни каспази (каспаза 3, каспаза-6 и каспаза-7) 
притежават къси про-домейни, които се активират от 
инициаторни каспази. 

• Ефекторните каспази са крайните ефектори, крайните 
извършители или „екзекуторите” на апоптозата като 
атакуват и разкъсват повече от 100 различни прицелни 
протеина в клетката  
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Външен път на апоптоза 
При външния  път,  стимулите за 
апоптоза се пренасят от 
екстрацелуларни сигнални протеини, 
например тумор некрозис фактор  (TNF 
– tumor nekrosis factor). TNF е семейство 
протеини, наречени на TNF- α, който 
първоначално е характеризиран като 
цитокин, който убива туморни клетки, 
но не чрез некроза, а чрез индуциране 
на апоптоза. TNF се произвежда от 
съответните клетки на имунната 
система в отговор на неблагоприятни 
въздействия като радиация, 
повишаване на температурата, вирусни 
инфекции, токсични агенти. TNF 
предизвиква своя отговор като се 
свързва към трансмембранен рецептор 
TNFR1, който е член на семейство 
наречено „рецептори за смърт”, които 
медиират апоптоза.  



Вътрешен път на апоптоза   
Стимули: генетични повреди, повишени 
концентрации на калциеви йони, тежък 
окислителен стрес, липсата на растежни фактори 
и др.  
При стресова ситуация се продуцират и 
освобождават про-апоптотични стимули, 
например Bax, който се пренася от цитозола на 
външната митохондриална мембрана. 
Свързването на Bax към митохондриалната 
мембрана увеличава нейната пропускливост и 
това спомага за изтичане на митохондриални 
протеини, например цитохром с.  
В цитозола цитохром с формира част от голям 
протеинен комплекс, наречен апоптозома.  В 
неговото формиране участват голям брой 
молекули прокаспаза-9 и Apaf-1.  
Предполага се, че антиапоптотичните протеини 
като Bcl-2  директно или индиректно инхибират 
изтичането на цитохром с и на други 
проапоптотични митохондриални протеини, 
които предизвикват смърт.   
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• Речник 

• Апоптоза – активен процес на програмирана клетъчна смърт , който 
се характеризира от разкъсване на хромозомна ДНК, кондензация на 
хроматина, ядрена и цитоплазмена фрагментация   

• Апоптозома– протеинен комплекс, в който прокаспаза -9 се превръща 
в инициаторна каспаза-9, след изтичане на цитохром с от 
митохондриите.   

• Апоптотични телца – мембранно ограничени образувания 
наблюдавани в апоптотични клетки  

• Некроза – клетъчна смърт предизвикана о т увреждане на тъкан или 
друго патологично състояние, обикновено се съпровожда от 
раздуване и разрушаване на клетката с изтичане на клетъчното 
съдържимо 

• Програмирана клетъчна смърт – нормална физиологична форма на 
клетъчна смърт характеризираща се от апоптоза; генетично регулиран 
процес; виж апоптоза 
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• Каспази – семейство цинк съдържащи цистеинови 
протеази, които медиират  програмираната клетъчна 
смърт 

• Ефекторни каспази - каспази, които се активират от други 
каспази и атакуват различни прицелни протеини в 
клетката подложена на апоптоза; екзекуторни каспази 

• Инициаторни каспази – протеази, които се активират 
директно от стимули, предизвикващи апоптоза и на свой 
ред атакуват и активират ефекторни каспази 

• Прокаспази – неактивирани протеази-каспази, които се 
превръщат в каспази в резултат на протеолитичен 
процесинг  
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