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•Клетъчно делене          

•Митоза 

•Клетъчен цикъл 



• 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 

 



• 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. 



Лекционен курс – мултимедиен формат 
Доцент д-р Мариан Драганов 

 

• Клетъчно делене: Браздене (дробене).  

• Бразденето (дробене) по време на ембриогенезата 
води до бързо разделяне на ембриона на много клетки, 
всяка съдържаща копие от генома.  

 



• 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. 
 



• При клетъчно делене 
на соматични клетки 
се реализират два 
процеса: делене на 
ядрото, наречен 
митоза и  разделяне 
на цитоплазмата и 
клетъчните структури- 
цитокинеза.  

 



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 



Микротръбички на интерфазна клетка 



Микротръбички 

• Микротръбичка – прав, кух, неразклонен 
цилиндър.  

• Диаметър 22-24 nm 

• Най-големият компонент на цитоскелета на 
клетката 

• Микротръбичките започват от центрозомата и се 
насочват към периферията на клетката 





Микротръбички 

• Микротръбичките влизат в състава на: 

• Цитоскелета 

• Митотично вретено 

• Кинетохорни нишки 

• Центриоли 

• Базално телце 

• Аксонемата на реснички и камшичета 
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• Речник 

• Моторни протеини – протеини, които 
свързват АТФ и след прикрепване към 
специфични микрофиламенти или 
микротръбички могат да се движат 
латерално, получавайки енергия от 
хидролизата на АТФ.  





• Центриола – структура с формата на буренце, 
стените, на която са изградени от триплети 
(събрани по три) микротръбчки.  

 

• Тя е с диаметър около 0.2 µm и почти два пъти 
по-дълга 
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•Митоза 



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

ядро.  
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•Цитокинеза 



Протича цитокинеза раздяне на клетъчното тяло. 
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Taxos brevifolia 

• Таксол 



Colchicum autumnale 



Колхицин 



 
Регулация на клетъчния цикъл 

 



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). 
 



“циклин”, защото концентрацията на този регулаторен 
протеин се повишава или спада по предсказуем маниер 

във всеки клетъчен цикъл  



 

• 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 

 



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2001 was awarded jointly to 
Leland H. Hartwell, Tim Hunt and Sir Paul M. Nurse "for their 

discoveries of key regulators of the cell cycle". 
 

 



CDk Циклин Фаза на клетъчния 

цикъл 

 

S. cerevisisae 

 (дрожди) 

 

Cdc28 

Cln1,2,3 G1 S 

Clb1,2,3,4 S 

Clb5,6 G2 M 

 

Висши еукариоти 

 

Cdk2 

CycD1,D2,D3 G1 

CycE G1 S 

CycA S 

Cdk4 CycD1,D2,D3 G1 

Cdk6 CycD1,D2,D3 G1 

Cdk1(cdk2) CycA,B G2 M 



L. Hartwell и Ted Weinert, 1988 пропускателни пунктове в 
клетъчния цикъл, в които се задържа прогресията на 

клетката в клетъчния цикъл  



• Ataxia-telangiectasia (AT) (синдром на Луи 
Бар)(нестабилна стойка – атаксия, резултат от 
дегенерация на нервни клетки в церебелума, 
перманентно разширяване на кръвоносни съдове 
(телангиектазия) на лицето и другаде, податливост на 
инфекции и клетки с ненормално висок брой хромозомни 
аберации)  

• Паценти с АТ са силно чувствителни на 
лъчетерапия  

• Генът отговорен за АТ (АТМ ген) кодира 
протеин киназа, която се активира от ДНК 
повреди.  



ATM и ATR са 
специфични 

протеин кинази, 
които се активират 

веднага при 
специфични ДНК 

повреди.   



 
Р27 един от инхибиторите на Cdk.  

Смята се, че инхибиторите на Сdk позволяват на клетките да се 
отдръпнат от клетъчен цикъл при тяхното диференциране в 

различни типове клетки или директно индуцират отдръпването им 
от клетъчен цикъл.  

Мишки от едно котило на 12 седмична възраст. Мишката с кафяв 
цвят на козината е с отстранени две копия на гена за р27 протеина 

(р27-/-). На фотография “с” са представени тимусна жлеза на 
нормална мишка и от нокаут мишка по р27  

 



 
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 
 
 


