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Rozmnožování buněk 

= dělení 

 dělení buněk 
předchází dělení 
jádra 

 V jádře se objevují 
pozorovatelné 
chromozomy 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ani
mal_cell_cycle.svg 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Animal_cell_cycle.svg


Jaderné dělení – 2 typy: 

 Dělení tělních buněk – mitóza 

 Dělení pohlavních buněk - meióza 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mitose 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Schemazeichnung_Mitose.svg


MITÓZA 

 Při tomto dělení buněk vznikají z 1 mateřské 
buňky 2 buňky dceřiné 

 Dceřiné buňky obsahují stejný počet 
chromozomů jako buňka mateřská 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Majo
r_events_in_mitosis.svg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Major_events_in_mitosis.svg


Dělení probíhá ve 3 fázích: 

 1. vlastní dělení jádra 

 2. dělení cytoplazmy 
(cytokineze) 

 3. zdvojení – replikace 
DNA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/e/e8/Mitosis_cells_seque
nce.svg 



1. Dělení jádra 

 Rozlišujeme 4 fáze: 

 Profáze 

Metafáze 

 Anafáze 

 Telofáze  

Pozn. B – prometafáze 
C- anafáze 

http://en.wikipedia.org
/wiki/File:Wilson1900Fi
g2.jpg 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Wilson1900Fig2.jpg


A. profáze 

 Kondenzuje se chromatin (stočené klubíčko), 

formují se chromozomy u protilehlých pólů se 
vytváří vlákna dělícího vřeténka 

http://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/d/db/Prophase.jpg 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitotic_Prophase.svg


B. metafáze 

 Chromozomy se staví do rovníkové (ekvatoriální) 
roviny, vlákna dělícího vřeténka se připojují na 
centromery chromozomů 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mitose 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitotic_Metaphase.svg


C. anafáze 

 Začíná podélným rozdělením chromozomů na 
chromatidy 

 Chromatidy (poloviny chromozomů)  putují k 
pólům buňky 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mitose 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitotic_Anaphase.svg


D. telofáze 

 Chromatidy na pólech se despiralizují – 
chromatin 

Mizí vlákna dělícího vřeténka 

  vzniká buněčné jádro 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mitose 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitotic_Telophase.svg


2. Dělení cytoplazmy 

 Rozděluje se veškeré organely přítomné v buňce „na dvě hromádky“  

http://de.wikipedia.org/wiki/Mitose 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitotic_Cytokinesis.svg


 Vznikají 2 dceřiné buňky 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Gray2.png 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Gray2.png


3. Replikace DNA 

 Zdvojení DNA  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:D
NA_replication_split.svg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DNA_replication_split.svg


Interfáze 

Období „klidu“ buňky – doba, kdy se buňka nedělí 

http://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:Cell_Cycle.svg 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Cell_Cycle.svg
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