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BIOLOGIE
Buněčný cyklus

Mitóza, meióza

Buněčná smrt



Jaké jsou fáze buněčného cyklu? 

BUNĚČNÝ CYKLUS

PROKARYOTA – binární dělení (např. E. coli 20 min)

EUKARYOTA – buněčný cyklus (např. kvasinky 90-120 min, jaterní buňky 1 rok)

Buněčný cyklus
✓ replikace chromozomů (DNA) a růst buňky

✓ separace chromozomů

✓ dělení buňky



G1 (first gap) – růst buňky (duplikace organel, syntéza 

proteinů, dělení organel)

S (syntetic) – replikace jaderné DNA

G2 (second gap) – růst buňky pokračuje

M (mitosis) – karyokineze+cytokineze

INTERFÁZE (zarnuje G1, S, G2)

Co je karyokineze a cytokineze?

G0 fáze

➢ běžná pro většinu savčích buněk 

(nervové, svalové)  

➢ buněčný cyklus je zastaven 

(nedostatek živin, růstových 

faktorů..) 

➢ cykliny a cyklin-dependentní kinázy 

mizí



Proteiny:

▪ CYKLINY (G1 cykliny, S cykliny, 

M cykliny) – jejich množství se mění 

během cyklu

▪ CYKLIN-DEPENDENTNÍ KINÁZY

(Cdks) (G1 Cdk, S-phase Cdk, M-

phase Cdk) – připojují fosfátové 

skupiny k proteinům a tak je aktivují

Cykliny + Cdks = komplex, který

reguluje genovou transkripci

Animation of cell cycle with mitosis:

*https://www.youtube.com/watch?v=g7iAVCLZWuM

REGULACE BUNĚČNÉHO CYKLU

Kontrolní uzly: G1, G2, M
➢ monitorují a regulují buněčný cyklus, prevence 

před nekontrolovaným dělením

➢ poškození DNA – oprava nebo buněčná smrt

degradované

cykliny

G1 cyklin

https://www.youtube.com/watch?v=g7iAVCLZWuM


PROFÁZE
▪ kondenzace chromozomů (zviditelnění), 

▪ rozpad jadérka a jaderného obalu

▪ vznik dělícího vřeténka

▪ vazba kinetochorových mikrotubulů na kinetochor (komplex bílkovin, 

dynein)

Jaké jsou fáze mitózy? 

Nakresli dělící vřeténko

MITÓZA



Dělící vřeténko

centrozom

pár centriolů

kinetochor

astrální mikrotubuly

kinetochorové 

mikrotubuly

polární

mikrotubuly



METAFÁZE

▪ posun chromozomů do 

ekvatoriální roviny (polymerace a 

depolymerace na konci kinetochorových

mikrotubulů za účasti motorů).
centromera

kinetochor

ANAFÁZE

▪ oddělení chromatid v místě centromery (dynein

posouvá kinetochor s chromatidami po kinetochorových

mikrotubulech k - konci, tj. k pólu dělícího vřeténka). 

▪ oddalování pólů vřeténka, jeho prodlužování 

(polymerací na + konci polárních mikrotubulů). 

▪ mikrotubuly, které vychází z opačných pólů vřeténka 

jsou navzájem posouvány kinezinem (klouzání 

mikrotubulů).



TELOFÁZE

▪ chromozómy dekondenzují

▪ tvorba jadérka a jaderného obalu

dělící vřeténko centrioly
profáze metafáze

raná anafázepozdní anafázetelofáze

kondenzace chromozomů chromozomy

v ekvatoriální rovině

rozchod chromozomů k pólůmzačátek cytokinezevznik jádra, jaderného obalu, 

cytokineze

vznik dělícího vřeténka,

v prometafázi (rozpad 

jaderného obalu, mizí jadérko)

Shrnutí mitózy



CYTOKINEZE

Živočišná buňka

▪ zaškrcení buňky pomocí 

kontraktilního prstence (aktin + myosin II)

Rostlinná buňka
▪ cytokineze je řízená fragmoplastem

(zbytky polárních mikrotubulů), po nich 

transport měchýřků z GA do ekvatoriální 

roviny, měchýřky splývají, vzniká 

přepážka, buňka se rozdělí



Mitóza v mikroskopu (rostlinná buňka)



Mitóza v mikroskopu (živočišná buňka)





Animace mitozy: 

*https://www.youtube.com/watch?v=HYKesI9jL8c (s písní)

https://www.youtube.com/watch?v=HYKesI9jL8c


Redukční dělení buněk, které předchází vzniku 

gamet, probíhá ve 2 po sobě následujících děleních: 

1. heterotypické (redukční, první zrací, meióza I) -

odlišné od mitózy (může následovat interfáze, ale 

bez S fáze)

2. homeotypické (ekvační, druhé zrací, meióza II) –

podobné mitóze

Jaké jsou fáze meiozy?

Jak se liší mitóza od meiózy?

MEIOZA



▪ počet chromozomů redukován na polovinu (2n n)

Heterotypické dělení

Crossing-over = výměna částí nesesterských

chromatid homologních chromozomů (od otce a od 

matky) - rekombinace genetické informace -

zvýšení genetické variability

1. PROFÁZE I

Leptoten - chromozomy se spiralizují a zviditelňují

Zygoten - homologní chromozomy se přikládají k sobě 
( vzniká bivalent složený ze 4 chromatid = tetráda)

Pachyten - probíhá crossing-over

Diploten - homologní chromozomy se oddělují

Diakineze - zaniká jaderná membrána a jadérko, 

vzniká dělicí vřeténko

Co je to sesterská a nesesterská chromatida?



2. METAFÁZE I - mikrotubuly dělicího vřeténka se 

připojují na kinetochory, chromozomy se staví do 

ekvatoriální roviny

3. ANAFÁZE I – rozchod (segregace) 

dvouchromatidových chromozomů

4. TELOFÁZE I - kolem dvou nových haploidních 

jader se vytvoří nová jaderná membrána, vznikají 2 

haploidní buňky (1 sada chromozomů = n)

metafáze anafáze telofáze



1. PROFÁZE II - kondenzace chromozomů, vznik 

dělícího vřeténka

2. METAFÁZE II - chromozomy v ekvatoriální rovině

3. ANAFÁZE II - rozchod sesterských chromatid

4. TELOFÁZE II - tvorba jaderné membrány kolem 

každé sady chromozomů. Následuje cytokineze, 

chromozomy despiralizují

Homeotypické dělení

Produktem meiózy výchozí buňky (2n) 

jsou 4 haploidní gamety (n).

profáze metafáze anafáze

telofáze

Animace meiozy:

https://www.youtube.com/watch?v=jjEcHra

3484&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=jjEcHra3484&t=3s


Mitóza

2n

2n

Meióza

2n

n

n

Animace – meióza s písní:

https://www.youtube.com/watch?v=kGWNykqbxKY

https://www.youtube.com/watch?v=kGWNykqbxKY


Gametogeneze probíhá v gonádách (zárodečný 

epitel semenných kanálků varlat, vaječníky)

Samčí gameta - spermie (generativní jádro pylové láčky)

Samičí gameta - vajíčko (vaječná buňka)

GAMETOGENEZE (vývoj pohlavních buněk)

Spermiogeneze

▪ spermatogonie (2n) – dělí se mitózou

▪ spermatocyt I řádu (2n) – zvětšují se

▪ spermatocyt II řádu (n) – výsledek 1. zracího dělení

▪ spermatida (n) – výsledek 2. zracího dělení

▪ 4 spermie (n) 

Délka spermiogeneze 74 dnů.

Jak dlouho trvá spermiogeneze?



▪oogonie (2n) - mitóza

▪primární oocyt (oocyt I řádu) (2n) – růst (do velikosti 100 m)

během nitroděložního vývoje (8-9 měsíc, max. do 3 měsíce po 

porodu). Oocyt I. řádu vstupuje do meiozy I (zastavuje se v 

profázi I). Meioza je dokončována v pubertě v 28 den. 

intervalech, kdy vzniká: sekundární oocyt (oocyt II 

řádu) (n) + první pólové tělísko (n). 

▪sekundární oocyt vstupuje do meiozy II (zastavuje se v 

metafázi II). Meioza je dokončena po oplození spermií, 

kdy vzniká: 

▪vajíčko (n) + druhé pólové tělísko (n) 

Oogeneze

Trvání meiozy u ženy 12 až 50 let

Jak dlouho trvá oogeneze?



spermatogonie oogonie

spermatocyt 

I řádu

oocyt I řádu

I meiotické dělení

spermatocyt 

II řádu

oocyt II řádu 

+ pólové 

tělísko

II meiotické

dělení

spermatidy

spermie

GAMETOGENEZE

vajíčko

pólocyty 

2n

n

n



➢ pomocí signálů proliferace a diferenciace (zapínání genů)

➢ buněčná smrt (apoptóza, nekróza)

REGULACE POČTU BUNĚK



APOPTÓZA

▪ programovaná buněčná smrt - při vývoji embrya, 

destrukci buněk (infikované viry, DNA poškození, rakovinné 

buňky, ..)

▪ nerovnováha mezi pozitivními signály (růstové 

faktory a interleukiny) a negativními signály 
(oxidativvní stres, DNA poškození, tumor necrosis factor -TNF)

▪ na apoptóze se podílí enzymy KASPÁZY

Manifestace

➢ degradace jaderné membrány

➢ degradace DNA

➢ tvorba apoptotických tělísek 

(apoptotic bodies), která jsou 

likvidována fagocyty 

➢ není zánět !! 

Animace apoptozy

*https://www.youtube.com/

watch?v=-vmtK-bAC5E

*https://www.youtube.com/

watch?v=wREkXDiTkPs

https://www.youtube.com/watch?v=-vmtK-bAC5E
https://www.youtube.com/watch?v=wREkXDiTkPs


▪ neprogramovaná buněčná smrt (zranění, extrémní 

teplota, infekce, rakovina, otrava, jedovatá zvířata) 

▪ na nekróze se podílí enzymy KALPAINY 

(Ca2+dependentní)

Manifestace

➢ zvýšení objemu buňky

➢ poškození membrány

➢ zánět !!!

Animace nekrózy:

https://www.youtube.com/watch?v

=8d9pssCEdxk

NEKRÓZA

https://www.youtube.com/watch?v=8d9pssCEdxk


APOPTÓZA NEKRÓZA

BUNĚČNÁ 

SMRT


