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Ćwiczenie: 

Prof. hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz 

Zakład Biologii Medycznej  

 

Kariokineza mitotyczna  

i mejotyczna  

 

Molekularne aspekty cyklu 

komórkowego 

 

  Cykl życiowy komórki 

Cykl życiowy komórki obejmuje: 

• podwojenie swojej zawartości  

• podział  na dwie nowe komórki 

Czas trwania cyklu  komórkowego: 

• kom. zarodka żaby :  30 min 

• kom. drożdży    : 1.5-3 h 

• kom. nabł. jelit   : ok 12 h  

• kom. wątroby    : ok.1 roku 

Faza I – intrefaza, okres pomiędzy  
              jedną a drugą fazą M; komórka 
              zwiększa swoje rozmiary  

  Cykl życiowy komórki 

Faza M – mitoza + cytokineza 
 

Cztery fazy  :  

Faza S - faza syntezy DNA; replikacja  
               jądrowego DNA;  

Fazy G1 i G2 -(ang. growth), fazy wzrostu i powielania organelli 

Faza G1 – okres między ukończeniem fazy M a  początkiem fazy S 
                   
Faza G2 - okres między ukończeniem fazy S a początkiem fazy M 
                   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Cell_cycle.png
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Układ kontroli cyklu komórkowego  

W punktach kontrolnych może zajść do zahamowania cyklu tak, że 
 nie dochodzi do następnej fazy cyklu  przed zakończeniem fazy poprzedniej  

punkt  

kontrolny punkt  

kontrolny 

 

 

sprawdza czy: 
- DNA nie jest uszkodzony 
- replikacja DNA zakończona 
     

sprawdza czy : 
- otoczenie sprzyja podziałom, 

Układ kontroli cyklu komórkowego  

Cykliczne aktywowanie i hamowanie kluczowych białek i kompleksów białkowych 
regulujących replikację DNA, mitozę i cytokinezę   

Białka regulujące to kompleks białkowy : 
1. cyklin  (ich stężenie zmienia się cyklicznie w trakcie cyklu)  

 
2. kinaz  białkowych zależnych od cyklin (Cdk);  
             (obecne stale w komórce, zmienia się ich aktywność enzymatyczna )    

Cdk2 

Cdk Cdk 

cyklina B cyklina B 

mitoza 

nieaktywny 

M-Cdk 

aktywny 

M-Cdk 

Cdk2 

Cdk Cdk 

cyklina D cyklina D 

replikacja 

DNA 

nieaktywny 

S-Cdk 

aktywny 

S-Cdk 

Układ kontroli cyklu komórkowego  
 - indukcja  cyklu  

 - na wszystkie komórki mitotycze mogą działać czynniki zewnętrzne  
   zmieniające czas ich cyklu lub zmuszające je do wejścia do cyklu 
 
 
- cytokiny – są to peptydowe czynniki wzrostu działające na komórkę  
      poprzez  receptory katalityczne, indukują proliferację  
      komórek  
 
-   nadmierna i niekontrolowana aktywacja receptorów (katalitycznych) 
    czynników wzrostu  lub mutacja tych receptorów prowadzi do   
    aktywacji receptora nawet gdy brak jest ligandów ! 
     przykład:  nadekspresja receptora dla nabłonkowego czynnika  
                     wzrostu  erb-1 ( HER2/neu) prowadzi do raka sutka  
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Układ kontroli cyklu komórkowego  
 - zatrzymanie cyklu  

zatrzymanie cyklu  

komórkowego w G1 

Uszkodzone DNA  

wzrost poziomu białka p 53 

p21 m RNA 

białko p21  

 gdy brak białka p53: 

•  zachodzi nieograniczona 

  replikacja uszkodzonego DNA; 

 

•   zwiększa się częstość mutacji;  

 

•   pojawiają się kom. nowotworowe; 

 

•    mutacje genu p53 w ok. połowie 

     przypadków ludzkich nowotworów 

cykl kom. hamowany jest przez dużą 
grupę białek nazwanych inhibitorami CDK; 
należą do nich  białka: p21, p27, p53 i  RB   

RB - gen supresorowy 

-      nazwa białka RB pochodzi od siatkówczaka (retinoblastoma),  

 

-      gen zmutowany w wielu typach nowotworów człowieka  

 

-     zapobiega  podziałowi komórki przez zatrzymanie cyklu w fazie G1 

 

-     RB należy do rodziny białek "kieszeniowych" wiąże bowiem  

     inne białka w kieszeni utworzonej przez łańcuchy polipeptydowe  

 

-    RB wiąże  czynniki transkrypcyjne  

      należące do rodziny E2F 

-    kompleks E2Fl-3  nieaktywny komórka  

     jest zatrzymana w fazie G1  

-    gdy E2Fl-3 jest uwolniony,  

     aktywuje cykliny E i A ,  

 

 1. punkt restrykcyjny w fazie  G1 

  ( przejście G1-S, regulują kinazy CDK4 i CDK6   

  aktywowane cyklinami D, pełna aktywność przy niskim  

  stężeniu p27 i nieczynnym białku RB)  

 

 2. punkt kontrolny w fazie G2 

  ( przejście G2-M, reguluje kinaza CDK1    

  aktywowana cyklinami B, gdy kompleks aktywny  fosforylują  

  wiele białek jądrowych_ prowadzi to do kondensacji  

  chromatyny, zaniku jąderka i otoczki jądrowej )  

 

 3. punkt kontrolny wrzeciona podziałowego 

  ( jeśli istnieje defekt mitozy;  np. niepołączenie  chromosomu  

  z mikrotubulą wrzeciona, wówczas komórka zostaje 

   zahamowana  w metafazie)  

   

Punkty kontrolne cyklu komórkowego: 
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Choroby proliferacyjne  
    Choroby proliferacyjne są to choroby, w których  
   patogenezie znajdują  się zaburzenia cyklu komórkowego  

1. Choroby nowotworowe 
(niekontrolowana proliferacja; głównie  defekt polega  
na łatwym przechodzeniu punktu restrykcyjnego fazy G1; 
rak sutka – pobudzenie receptora dla estrogenów, w 50%komórki 
Rakowe wytwarzają w nadmiarze cyklinę D, która aktywuje CDK4/6) 
 

2. Choroby- sercowo – naczyniowe  
       (miażdżyca naczyń krwionośnych; nadmierna proliferacja komórek 
  mięśni gładkich, mikrourazy środbłonka naczyń  indukują produkcję cytokin,  
 które pobudzają proliferację )  

 
3. Choroby wirusowe 
 (niektóre nowotwory współistnieją z zakażeniami wirusowymi, np, wirusami 
        brodawczaka ludzkiego (HPV, Human Papilloma Virus) 
       w kom. wirusy hamują białka supresorowe p21 i p27, prowadzą do  

       rozkładu p53, niszczą połączenia białka RB z E2F, co pobudza cykl kom.)  

Przepływ jednostajny  

Przepływ  rwący  

śródbłonek naczyniowy   

 warstwa komórek mięśni gładkich 

błona środkowa  

 - mikrourazy śródbłonka  

 - napływ  leukocytów  

 -  uwalnianie cytokin 

-  utlenienie lipoprotein   

   głównie frakcji  LDL 

błona wewnętrzna  

Zmiany arterosklerotyczne 

 -  proliferacja komórek mięśniowych gładkich w  

     błonie wewnętrznej 

 -  transformacja monocytów w makrofagi i komórki piankowe  

- produkcja macierzy pozakomórkowej, co prowadzi do 

     odkładania kolagenu i proteoglikanów  

Rozwój miażdżycy  
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Miażdżyca ściany naczynia pojawia się: 

- prawie wyłącznie w tętnicach dużego układu krążenia; 

- w tych miejscach, gdzie istnieje wysokie (!) ciśnienie krwi  

    (aorta i tętnice bezpośrednio od niej odchodzące) 

     oraz przepływ krwi nie jest laminarny (zwłaszcza w miejscach 

     rozgałęzień tętnic); 

 

Rozwój miażdżycy : 

przewlekła odpowiedź ścian naczyń o charakterze zapalnym, 

zapoczątkowana uszkodzeniem śródbłonka 

 - mikrourazy śródbłonka  

 

 - napływ  leukocytów     

   (głównie monocytów)  

 

 -  uwalnianie cytokin 

 

- utlenienie lipoprotein głównie 

     frakcji  LDL (ox LDL)  

 -  proliferacja komórek mięśniowych 

    gładkich w błonie wewnętrznej 

 

 -  transformacja monocytów w 

    makrofagi  i komórki piankowe  

 

- produkcja macierzy 

pozakomórkowej, co prowadzi do 

odkładania kolagenu i 

proteoglikanów  

Rozwój miażdżycy  

    Prawidłowa ściana tętnicy 

Miażdżyca tętnicy (arteroskleroza)  

Arteroskleroza z widocznym 
skrzepem krwi    

   Zwężenie  tętnic     

Rozwój miażdżycy  
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Mitoza 

Mitoza to podział jądra komórkowego (kariokineza), w wyniku 

którego dochodzi również do podziału cytoplazmy 

(cytokineza) i powstają komórki potomne o jądrach 

zawierających taką samą liczbę chromosomów jak jądro 

komórki macierzystej. 

Mitoza: 

 

I:    PROFAZA 

II:   PROMETAFAZA 

III:  METAFAZA 

IV:   ANAFAZA 

V:    TELOFAZA 

VI:   CYTOKINEZA 

../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/Anaphase%20I
../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/Telophase%20I
http://biog-101-104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/cell_division/lily_review2.html
../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/Meiosis%20II
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Cell_cycle.png
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Profaza 
a) następuje kondensacja chromatyny; (6-krotnie wzrasta 

fosforylacja histonów H1) 

 

b) chromosomy zaczynają być widoczne;  

 

c) ujawnia się struktura chromosomu;  

 

d) CHROMATYDY ulegają pogrubieniu, widać miejsce ich  

    złączenia (centromer);  

 

e) centrosomy podwajają się aby utworzyć dwa bieguny wrzeciona 

podziałowego 

 

f) poza obszarem jądra formuje się  

     wrzeciono podziałowe pomiędzy  

     dwoma centrosomami , które  

    zaczynają się oddalać od siebie  

 

Prometafaza 
a) zanika jąderko; 

 

b) otoczka jądrowa rozpada się;  

 

c)  mikrotubule wrzeciona podziałowego kontaktują i wiążą się 

     z chromosomami  poprzez  wyspecjalizowane kompleksy 

białkowe zwane kinetochorami 

kinetochor 

centromer 

chromatyda 

telomer 

Metafaza 

a) następuje przyczepienie wrzeciona 

podziałowego do centromerów;  

 

b) chromosomy ustawiają się w 

płaszczyźnie równikowej komórki, 

tworząc płytkę metafazową.  

 

microtubule  
chromosom 

metafazowy  

../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/Telophase%20I
../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/window.status='';%20return%20true;
http://biog-101-104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/cell_division/lily_review2.html
http://biog-101-104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/cell_division/lily_review2.html
http://biog-101-104.bio.cornell.edu/BioG101_104/tutorials/cell_division/lily_review2.html
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Anafaza 

a) dwie  chromatydy siostrzane,  

       w każdym skopiowanym chromosomie  

synchronicznie oddzielają się od siebie  

       i powstają chromosomy potomne 

 

b) chromosomy potomne wędrują do przeciwległych 

biegunów komórki; (prędkość ok. 1 µm min−1)   

 

 c) podział organelli na równe zespoły. 
 

microtubula  
chromosomy  

w fazie anafazy  

microtubula  

mikrotubula kinetochorowa 

kinetochor 
chromosom 

mikrotubula kinetochorowa 

 

Ruch chromosomów  

Mechanizm: 
 
1. ślizganie się względem siebie mikrotubuli ( MT)  biegunowych wywołane 

przez kinezyny 
 

2. ślizganie się kinetochorów względem mikrotubuli kinetochorowych,  
 ruch wspomagany przez depolimeryzację tubuliny na ich końcach minus ,  
 ruch chromosomów w kierunku centrosomów  

 

 MT biegunowe 

 MT kinetochorowe 

../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/Meiosis%20II
../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/Interphase
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Telofaza 

a) dwa zespoły chromosomów potomnych 

docierają do biegunów wrzeciona 

 

b) wokół skupisk chromosomów powstaje 

błona jądrowa;  

 

c) wyodrębniają się jądra potomne 

identyczne z jądrem rodzicielskim; 

 

d) chromosomy ulegają despiralizacji do 

chromatyny; 

 

e) dochodzi do cytokinezy  

(czasami proces ten dokonuje się już w 

anafazie).  

 

Cytokineza  

cytoplazma dzielona jest na dwie części  przez pierścień 

kurczliwy  zbudowany z filamentów aktyny i miozyny   

 

Mejoza 

../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/window.status='';%20return%20true;
../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/Prophase%20I
../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/Metaphase%20I
../../../../Zdrowie%20Publiczne/kosmetologia/rok%202008-2009/seminaria/Metaphase%20I
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Mejoza jest to podział jądra komórkowego (kariokineza), 

podczas którego następuje redukcja liczby chromosomów. 

 

 Podczas mejozy zachodzą dwa sprzężone ze sobą podziały: 

 

  I (pierwszy) podział mejotyczny, zwany redukcyjnym; 

 

  II (drugi) podział mejotyczny o przebiegu podobnym  

                            do mitozy, stąd zwany też mitotycznym. 

MEJOZA 

MITOZA 

W profazie I zachodzi 
crossing – over. 

W obu podziałach (I i II)  
 występują kolejno: 
 
 profaza,  
 metafaza, 
 anafaza  
 telofaza  
 
(oznaczane odpowiednio 
 liczbami  I i II) 
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                         Profaza I 

wykształcenie się wrzeciona podziałowego, kondensacja chromatyny do 

chromosomów jest długa i składa się z 5 stadiów: 

 

1. leptoten (leptos – cienki)- zanik jąderka; chromosomy wyodrębniają 

się jako pojedyncze cienkie nici;  

 

2. zygoten (zygos – połączony)- chromosomy homologiczne układają się 

w pary (koniugują ze sobą) tworząc biwalenty (zwane także tetradami), 

liczba biwalentów stanowi połowę liczby chromosomów z leptotenu. 

 

3. pachyten (pachys – gruby)- chromosomy skręcają się i grubieją; 

zachodzi crossing-over, czyli wymiana odcinków chromatyd 

chromosomów homologicznych;  

 

4. diploten (diplos – podwójny) - pary chromatyd chromosomów 

siostrzanych rozchodzą się, ale pozostają złączone w punktach 

zwanych chiazmami. Intensywna synteza RNA i dekondensacja 

chromosomów.  

 

5. diakineza - zanika otoczka jądrowa; zachodzi maksymalna 

spiralizacja chromosomów w biwalentach;  tworzą się włókna 

wrzeciona kariokinetycznego; nadal chromosomy homologiczne 

połączone są chiazmami.  

Profaza I 

Crossing-over 

wymiana odcinków chromatyd chromosomów 
homologocznych. 
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      Metafaza I 

-  włókienka wrzeciona podziałowego przyłączają się do  

    centromerów i całe biwalenty układają się w w płaszczyźnie  

   środkowej komórki. 

  

-  stopniowe skracanie włókienek wrzeciona podziałowego prowadzi 

   do rozerwania biwalentów. 

Metafaza  I  

     Anafaza I  

-  rozejście się chromosomów homologicznych do 

   przeciwległych biegunów komórki.  

-  zachodzi redukcja liczby chromosomów. 

Anafaza I  

Metafaza  I  

        Telofaza I  

• zaniknięcie wrzeciona,  

• odtworzenie otoczki jądrowej,  

• powstanie dwóch jąder potomnych o liczbie chromosomów 

   zredukowanej do połowy w stosunku do komórki macierzystej.  

Telofaza  I  
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Profaza II 

formowanie nowego wrzeciona podziałowego 

 

Metafaza II 

układanie chromosomów w płaszczyźnie 

równikowej, połączenie centromerów z nićmi 

białkowymi 

 

Anafaza II  

wrzeciono podziałowe kurczy się, centromery 

pękają, czego skutkiem jest oddzielenie się 

chromatyd. 

 

Telofaza II  

odtworzenie otoczki jądrowej wokoło skupisk 

chromosomów potomnych - wyodrębnienie się 

jąder potomnych, despiralizacja chromosomów do 

chromatyny. Cytokineza - podział cytoplazmy. 

II (drugi) podział mejotyczny 

Mejoza i mitoza  
 

porównanie 

MEJOZA 

MITOZA 
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Cecha 

 

 

MITOZA 

 

MEJOZA 

rodzaj komórki somatyczna gamety i zarodniki 

ilość cykli podziałowych  jeden dwa 

długość profazy  krótka długa 

 

występowanie crossing-

over  

nie występuje  występuje i polega na wymianie 

kawałkiem nici DNA między 

chromosomami siostrzanymi 

 

rzebieg metafazy 

 i metafazy I  

w metafazie chromosomy 

układają się w jednej 

płaszczyżnie  

w metafazie I biwalenty (pary 

chromosomów homologicznych) układają 

się w jednej płaszczyżnie, włókienka 

wrzeciona podziałowego łączą się z 

centromerami  

 

 

przebieg anafazy  

i anafazy I 

następuje podział centromerów 

(centromery pękają), włókienka 

wrzeciona podziałowego skręcają 

się i chromatydy siostrzane 

wędrują do przeciwległych 

biegunów komórki (jako 

chromosomy potomne)  

w anafazie I następuje skręcanie się nici 

wrzeciona podziałowego co powoduje 

rozejście się chromosmów 

homologicznych do biegunów komórki; 

NIE PĘKAJĄ CENTROMERY!!! 

(rozejście się chromatyd siostrzanych 

następuje w anafazie II)  

 

rola 

służy namnażaniu komórek, co 

prowadzi do rozrodu organizmu, 

regeneracji, umożliwia też 

rozmnażanie wegetatywne 

organizmów  

redukuje liczbę chromosomów w 

gametach lub zarodnikach co zapewnia 

stałość liczby chromosomów w kolejnych 

pokoleniach  


