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DELITEV RASTLINSKE CELICE 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 spoznati in razumeti posamezne faze jedrne delitve,  
 znati določiti zaporedje faz mitoze,  
 znati skicirali posamezne faze mitoze,  
 ugotovili, čemu je mitoza v življenju pomembna. 

 

2. UVOD 

MITOZA 

 Mitoza zagotavlja, da je dedni material v hčerinskih celicah enak kot v materinski. 
Jedri hčerinskih celice se torej po številu kromosomov ne razlikujeta od jedra 
materinske celice.  

 Mitoza poteka v več fazah: 
 Profaza je prva stopnja mitoze. V tej fazi se oblikujejo niti delitvenega vretena, 

kromatin se začne preoblikovati v kromosome, kromosomi pa se spiralizirajo (se 
krajšajo in debelijo, zvijejo v vijačnico in nato še v različne zanke). V tej fazi so 
kromosomi dvokromatidni. V pozni profazi jedrni ovoj razpade na membranske 
mešičke. 

 V metafazi niti delitvenega vretena povlečejo kromosome v njegovo ekvatorialno 
ravnino. V tej fazi so kromosomi najdebelejši in najkrajši, zato jih je najlaže 
prešteti.  

 V anafazi se vsak dvokromatidni kromosom razdeli na dva enokromatidna 
(hčerinska), ki ju niti delitvenega vretena potegnejo proti nasprotnima poloma.  

 V telofazi delitveno vreteno postopno izgine, okrog vsake skupine kromosomov 
se začne oblikovati jedrni ovoj. Kromosomi se despiralizirajo in postajajo vedno 
tanjši in daljši. Istočasno se znotraj jedra oblikuje jedrce.  

 Med dvema mitozama je celica v interfazi, ki jo delimo na več stopenj. V fazi G1 
nastajajo nove celične strukture, zato poteka intenzivna sinteza snovi, ki gradijo 
celico. Sledi faza S, v kateri se dedni zapis podvoji. Faza G2 predstavlja pripravo 
na novo mitotsko delitev.  

 
Mitotska delitev 
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DELITEV CITOPLAZME (CITOKINEZA) 
 Delitev citoplazme je pri rastlinski celici drugačna kot pri živalski.  
 V rastlinski celici se v ekvatorialni ravnini se zbirajo vezikli, ki izvirajo iz Golgijevega 

aparata. Ti se združijo v celično ploščo, ki se širi proti celični membrani in se na 
koncu z njo združi. Pri tem nastaneta dve z membrano ločeni celici, med katerima še 
nastaja vmesna celična stena.  

 

 
          
 Delitev citoplazme pri rastlinski celici 

 
 Pri živalskih celicah pa se citoplazma deli z delitveno brazdo.  
 Celična stena se začne v predelu ekvatorialne ravnine vretena ugrezati in se 

zažemati proti njenemu središču, dokler celici nista popolnoma ločeni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Delitev citoplazme pri živalski celici 

 
HIPOTEZI 

H1: Največ celic se bo nahajalo v fazi interfaze. 
H2: Najmanj celic se bo nahajalo v fazi metafaze. 
 

3. METODE DELA 

MITOZA 
 Opazuj preparat koreninskih vršičkov čebule pod malo in veliko povečavo 

mikroskopa. Poišči aktivno delitveno cono na koreninskem vršičku. 

 Preglej celotno površino prereza.  
 Poišči celice v preparatu v različnih stadijih in jih razvrsti v pravilnem zaporedju. 
 Ugotovi ime vsakega posameznega stadija. 
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KROMOSOMI 
 Pod mikroskopom si oglej preparat orjaških kromosomov, 
 Skiciraj kromosome pod povečavami (40x, 100x in 400x). 

 

kromosomi vinske mušice 
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4. MATERIAL 
 mikroskop, 

 pribor za mikroskopiranje (objektno steklo, krovno stekelce…), 

 pripravljen preparat celic iz koreninskih vršičkov, kromosomi. 

 

5. REZULTATI  
 nariši skice opazovanih predmetov pri različnih povečavah (40x, 100x, 400x) in 

pravilno poimenuj fazo delitve v kateri se celica nahaja, 
 riši s svinčnikom !!!! 
 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo največ celic v interfazi celične delitve. 
 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bo najmanj celic v metafazi celične delitve. 

 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 


