ДЕОБА ЋЕЛИЈА
АМИТОЗА – ПРОСТА, БИНАРНА, ДИРЕКТНА ДЕОБА → Новонастале ћелије су генетски
клонови мајке ћелије.
Амитоза је запажена код неких једноћелијских организама (бактерија и протиста), а код
вишећелијских само у изузетним случајевима. Процес стварања две нове ћелије одвија се
равномерно и директно.
фазе амитозе
ћелије које се деле
простом деобом
Кариокинеза - једро се на својим крајевима издужује, а на средини сужава.
 бела крвна зрнца
Ову промену прати издуживање целе ћелије.
(еритроцити)
Цитокинеза – поделу једра прати и подела цитоплазме. На тај начин настају  ћелије при
две нове од једне старе ћелије. Процес деобе траје око два сата
зарашћивању рана
МИТОЗА - СЛОЖЕНА, ИНДИРЕКТНА ДЕОБА ТЕЛЕСНИХ (СОМАТСКИХ) ЋЕЛИЈА
Овом деобом деле се телесне (соматске) ћелије којих има највише у организму. Митоза се одликује
низом промена у цитоплазми, а нарочито у једру, пре него што се ћелија подели. Све те промене у
ћелији могу се сврстати у четири фазе: профаза, метафаза, анафаза и телофаза, док се период између
две ћелијске деобе назива интерфаза . Интерфаза је дуго раздобље (од неколико сати до неколико
недеља) између две деобе.
Телесна ћелија почиње свој живот пошто митотичком деобом настаје од мајке ћелије. Њен животни
век траје док се и она митотичком деобом не подели на две нове ћелије кћери. Некада се интерфаза
погрешно називала раздобљем мировања ћелије. Међутим, данас се зна да је то само привидно
мировање јер се у том раздобљу одвијају значајне активности синтезе нове ДНК. После интерфазе
следи митоза.
фазе митозе
ћелије које се деле
простом деобом
Профаза - траје од 30 до 60 минута. То је најдужа фаза целе деобе јер се тада  све телесне
одвијају највеће промене у ћелији. Центриоле се раздвајају и крећу према
(соматске) ћелије
супротним половима ћелије. Око њих се формирају кратке нити, које касније
које имају 2n
граде деобно вретено. Истовремено се у једру згушњава хроматин (чини га
хромозома
ДНК) и образују се хромозоми који се састоје од две потпуно једнаке и
повезане хроматиде. Хемијски садржај хроматида чини ДНК. Даљим
променама нестају једрова опна и једарце, а нити деобног вретена
настављају своје издуживање.
Метафаза – процес деобе се наставља постављањем хромозома у раван
екваторијалне плоче (метафазна плоча), тј. у средину деобног вретена. У овој
фази се тачно могу утврдити број, облик и величина хромозома. Помоћу
центромера они су везани за нити деобног вретена, које се размештају око
центриола на супротним крајевима вретена. Деоба хромозома у области
центромере означава крај метафазе. Ова фаза траје свега неколико минута.
Анафаза је једна од значајнијих фаза у деоби ћелије. После деобе хромозома
у области центромере, свака хроматида постаје нови хромозом и они се
повлаче ка половима ћелије скраћивањем деобног вретена. При крају
анафазе деле се и центриоле, тако да су у телофази на оба пола оформљени
центрозоми спремни за следећу деобу. Анафаза траје око два минута, када се
и наговештава подела ћелије на две нове.
Телофаза је последња фаза митозе. Хромозоми тада губе видљив идентитет,
утапају се у хроматин, једрова опна се реконструише, појављује се једарце, а
нити деобног вретена нестају. Тако формирају две нове ћелије. Телофаза
траје око 50 минута.
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Митозом настају две ћелије које садрже исти број хромозома колико је имала и ћелија која је почела
да се дели. Број хромозома се на тај начин одржава од једне гнерације ћелија до друге, тако да све
телесне ћелије једног организма имају исти број хромозома карактеристичан за ту врсту. Човек, на
пример, у телесним ћелијама има 2n = 46 хромозома. Тај број хромозома назива се диплоидан.

МЕЈОЗА - РЕДУКЦИОНА ДЕОБА ТЕЛЕСНИХ (СОМАТСКИХ) ЋЕЛИЈА
Мејоза је посебан облик ћелијске деобе. Јавља се код свих организама, биљних и животињских, који
се полно размножавају. Редукциона деоба претходи образовању полних ћелија или гамета (односно
сперматозоида и јајних ћелија).
Да би се схватио процес мејозе, треба имати на уму да свака ћелија организма који се полно
размножавају потиче од оплођене јајне ћелије – зигота, настале спајањем два гамета родитеља –
мушког (сперматозоида) и женског (јајне ћелије).
Једро оплођеног јајета има, према томе две хромозомске гарнитуре. При том половина хромозома
потиче из сперматозоида оца, а друга половина из јајне ћелије мајке. Парови сличних родитељских
хромозома означени су као хомологи хромозоми.
Укупан број хромозома оплођене јајне ћелије - зигота и свих телесних ћелија одраслог организма
насталих његовом деобом означен је као диплоидан (2n). Телесне ћелије су, према томе диплоидне.
Ћелије организма (диплоидне) из којих ће се развити гамети деле се у процесу мејозе узастопно два
пута и дају четири ћелије, које се диференцирају у гамете.
При том се хромозоми деле само једанпут, тако да свака од четири ћелије добије свега половину
диплоидног броја хромозома.
На крају мејозе сваки образовани гамет садржи, дакле, редуковани или хаплоидан (n) број
хромозома. Полне ћелије - гамети су, према томе, хаплоидни.
Када се два гамета супротног пола споје при оплођењу, у оплођеној јајној ћелији (зиготу) поново се
успоставља нормалан диплоидан број хромозома (2n) са две хромозомске гарнитуре, од којих једна
потиче од оца, а друга од мајке.
МИТОЗА
46
46
46
МЕЈОЗА
46
46

23
23
23

46
23
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ДНК, ХРОМОЗОМИ, ЈЕДРО, ЋЕЛИЈА
Свака ваша телесна ћелија (коже, срца, бубрега, мозга...) осим полних ћелија (гамета –
сперматозоида и јајне ћелије) има диплоидан број хромозома 2n = 46.
Ако сте особа мушког пола, онда свака ваша телесна ћелија има 44 аутозома (телесних хромозома) и
два полна хромозома XY.
Ако сте особа женског пола, онда свака ваша телесна ћелија има 44 аутозома (телесних хромозома) и
два полна хромозома XX.

ћелија

хроматида

једро
хромозом

ген
ДНК

Свака ваша полна ћелија (гамет) има хаплоидан број хромозома n = 23.
Ако сте особа мушког пола, онда свака ваша полна ћелија може да има 22 аутозома (телесних
хромозома) и један од полних хромозома X или Y.
Ако сте особа женског пола, онда свака ваша полна ћелија има 22 аутозома (телесних хромозома) и
један полни хромозом X.
Приликом оплођења, учествује јајна ћелија са n = 22 + X и један сперматозоид са n = 22 + X или са
n = 22 + Y.
НАСЛЕЂИВАЊЕ ПОЛА
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БИОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖИВОГ СВЕТА
ниво
организације
пример

атом →
кисеоник

молекул →
ДНК

органела →
једро

ћелија →
еритроцит

ткиво →

орган →

систем органа →

организам

крвно

срце

крвни систем

човек

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ниво организације
биљке
животиње
ЋЕЛИЈА
основа живота; градивна  коренова длака...
 сперматозоид...
и функционална јединица
организма
ТКИВО
ћелије заједничког
 заштитна тј. покровна  епителна ткива имају
порекла, сличног облика,
ткива (епидермис,
функцију заштите.
величине, грађе и исте
плута)
Ћелије су збијене,
улоге
различитих облика
 ткива за фотосинтезу
(сунђерасто и
 везивна ткива
палисадно)
повезују друга ткива.
Деле се на везивна
 проводна ткива
ткива у ужем
(спроводе воду,
смислу: еластично,
минералне соли,
растресито и масно
хранљиве супстанце)
везивно ткиво,
 ткива за складиштење
хрскавичаво ткиво,
коштано ткиво,
крвно ткиво (крв)
мишићна ткива: глатко
мишићно ткиво - ћелије
имају једно једро,
попречно-пругастомишићно киво -ћелије
имају више једара,
срчано мишићно ткиво
- ћелије садрже више
једара као попречнпругасте, али су по
функцији сличније
глатком ткиву
ОРГАН
више ткива сличне грађе корен, стабло, лист, цвет, срце, мозак, желудац...
и улоге.
плод, семе
СИСТЕМ
више органа који
биљке немају системе нервни систем, крвни
ОРГАНА
обављају сличну
систем...
органа!!!
функцију
ОРГАНИЗАМ
храст
јазавац
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