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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 
ҰСЫНҒАН. 

 
2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде бекітілген типтік 
оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 
3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 
шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 
 
1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом им. 

аль-Фараби. 
 
2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года №425. 
 
3. УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 
2016 года. 

 
Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017  
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KB 5301  КЛЕТКАЛЫҚ БИОЛОГИЯ 
 

Көлемі - 3 кредит 
 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 
 

Авторлар: 
Шалахметова Т.М. – биология ғылымдарының докторы, биоалуантүрлілік 

және биоресурстар кафедрасының профессоры  
Сапаров К.А. - биология ғылымдарының докторы, биоалуантүрлілік және 

биоресурстар кафедрасының профессоры 
 

Рецензенттер: 
Тұңғышбаева З. Б. - биология ғылымдарының докторы, Абай атындағы 

Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің анатомия, физиология, гигиена 
және тіршілік қауіпсіздік негізі (ОБЖ) кафедрасының профессоры  

Шулембаева К.К. -  биология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің биология және биотехнология факультетінің 

генетика және молекулалық биология кафедрасының профессоры  
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Клеткалық биология» курсы клеткалық биологияның қазіргі заманға сай 
мәселелері мен жетістіктері, клетканы зерттеудің заманауи молекулярлы-
генетикалық және биотехнологиялық әдістерін қарастыруға, ғылымның жаңа 
жетістіктеріне сүйене отырып, клетканың және субклеткалық құрылымдардың 
ашылу тарихына студенттердің назарын аударуға, клетканың негізгі функциялары 
мен клеткаішілік құрылымдар мен жүйелердің өзара байланыстарын анықтауға; 
белок, нуклеин қышқылдары, липидтер, реттеуші белоктардың ашылу тарихы мен 
олардың молекулалық құрылымын анықтауға бағытталған.  

Курстың мақсаты студент-магистранттардың клеткалық биология 
саласында про- және эукариоттық клеткалардың құрылымдық және молеклалалық 
ұйымдасуы жөнінде заманауи көзқарастарымен танысу, білімдерін тереңдету, 
сонымен қатар клетка биологиясының даму преспективалары мен негізгі 
бағыттары және оның көмегімен биология, биомедицина, биотехнология, 
экология салаларында практикалық міндеттерді шешу болып табылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі кәсіби құзыреттіліктерді білуі 
керек:  

• клеткалық эволюцияның негізгі этаптарын; 
• клеткалық биологияның әдістері мен оларды практикада қолдану 

мүмкіншіліктерін; 
• клетканың қоршаған ортамен әсерлесу механизмдерін; 
• ядролық геномның эволюциясы мен оның ұйымдасу ерекшеліктерін; 
• клетканың бөліну механизмдері мен олардың реттелу процесстерін; 
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• биологиялық мембрананың молекулалық ұйымдасуы мен 
клеткааралық байланысу механизмдерін; 

• цитоқаңқаның ұйымдасу ерекшеліктері мен оның клеткалық 
процесстердегі маңызын; 

• клеткадағы энергияның қалыптасу механизмдерін; 
• клеткалық апоптоз механизмдерін; 
• клеткалық биологияның ғылыми терминологиясын. 
Түсінуі керек: 
• клетканың эволюциясы мен көпклеткалы организмдердің қалыптасу 

жолдарын; 
• клеткалық, ұлпалық культуралардың, микрохирургияның, 

молекулалық гибридизацияның, иммуногистохимиялық әдістердің негіздерін; 
• клеткалардың, клетка жүйелерінің, организмнің қызметіне қоршаған 

орта факторларының (қоректік заттар, реттеуші молекулалар, гормондар, 
ксентобиотиктер) әсер ету жолдарын; 

• ядролық геномның ұйымдастырылуы мен эволюциясының 
ерекшеліктері; 

• соматикалық және жыныс клеткаларының бөліну механизмдері, 
клеткалық циклдің реттелуі; 

• клеткалық коммуникацияның механизмі; 
• бағдарламаланған клетка өлімі – апаптоз механизмі. 
Істей білу керек: 
• эксперементалды зерттеулердің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 

барабар әдістерін таңдап, оларды іс жүзінде қолдана білу; 
• клеткалар мен ұлпалар культурасын бөліп, демеу; 
• жарық және инверттелген микроскоптар көмегімен клеткалар мен 

ұлпаларды микроскоптау; 
• клеткалар мен ұлпалардың негізгі түрлерін ажырату; 
• жарық микроскопияның арнайы әдістері көмегімен бекітілген және 

тірі клеткаларды сипаттау әрі талдау; 
• алынған деректерді статистикалық әдістермен жүйелеу және 

жалпылау; 
• шетел әдебиеттерін талдай отырып клеткалық биология саласында 

ғылыми ақпараттарды іздеу. 
Қабілетке ие болу: 
1. клеткалық және ұлпалық культураларды алу үшін алынған білімі мен 

ептілігін қолдану; 
2. қалыпты және патология жағдайындағы клеткалардың күйін талдау; 
3. клеткалық биология; биотехнология; биоинженерия салаларында 

эксперементалды зерттеулер жүргізу. 
 

 
ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
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№ 

п/п Тақырыптар атауы 

1 Клеткалар эволюциясындағы негізгі кезеңдері 
2 Клеткалық биологияның әдістері  
3 Қоршаған орта мен клетканың қарым-қатынасы 
4 Ядролық геннің ұйымдасуы мен эволюциясы 

5 Хромосомалардың молекулярлы және кеңістіктік ұйымдасуы 
6 Клетка бөлінуінің механизмі 
7 Клетка бөлінуінің реттелуі 

8 Биомембраналардың құрылымы, қызметі және молекулярлы 
ұйымдасуы   

9 Клетка аралық қарым-қатынас  
10 Клеткалық байланыс механизмдері  
11 Цитоқаңқаның ұйымдасуы мен қызмет етуі 
12 Клеткадағы энергияның түрлену механизмдері 
13 Бағдарланған клеткалық өлім 
14 Канцерогенез процессін зерттеудегі клеткалық биологияның рөлі 
15 Клеткалық биология және биомедицина 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Курстың негізгі мақсаты - клеткалық биология саласында болашақ 

мамандарда іргелі және кәсіптік құзыретті қалыптастыру. Курстың негізгі 
міндеттеріне студент-магистранттардың клеткалық биология саласында 
теориялық білім алуымен қатар, олардың кейіннен ауыл шаруашылығы, медицина 
және қоршаған ортаны қорғау сияқты қызмет органдарындағы жұмысы кезінде 
қолданылатын қажетті практикалық дағдылармен машықтандыру. Магистранттар 
клеткалардың ағзаның ішінде және ағзадан тыс ұйымдасу мен қызмет етуінің 
ерекшеліктерін, клеткаларды оқшаулаудың әдістерін, клеткалық және ұлпалық 
культураларды алуды, оларға талдау жасау және in vitro, in vivo жағдайларындағы 
қызметтерін, биология, биотехнология, биоинженерия, биомедицина салаларында 
оларды іс жүзінде қолдана білуді үйрету кіреді. Магистранттар мамандық 
бойынша  ғылыми әдебиеттерде еркін бейімделуі, арнайы терминологияны игеруі, 
ғылыми тақырыптарға презентациялар мен баяндамалар дайындауы, ғылыми 
мақалалар мен тезистер жазуы, конференцияларға қатысуы, ол жоғары оқу 
деңгейіндегі ғана емес кейінгі ғылыми зерттеу және өндірістік қызметте де 
табысты ғылыми зерттеу жұмысының көзі болып табылады. 

Ақырғы 50 жыл көлемінде биология ғылымы айтарлықтай алға өрістеді: 
молекулалық биология және молекулалық генетика, клеткалық және молекулалық 
инженерия сияқты ғылым салаларында болған ғаламат ашылулардың 
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нәтижесінде, тек теориялық тұрғыда қарастырылған әдістер практикада 
қолданыла бастады.  Зерттеушілердің қызығушылығының артуы мен көптеген 
жаңа әдістемелердің пайда болуының нәтижиесінде соңғы жылдары клетка 
биологиясының барлық аспектілеріне қатысты жаңа түсініктер қалыптасып, 
көптеген фактілер анықталды. Аталған себептерге байланысты, магистранттарға 
клеткалық биологияны оқыту өте қажетті және актуальды мәселеге айналып отыр. 
Клеткалық биологияның заманауи түсінігі көптеген биологиялық ғылымдардың: 
биофизика, биохимия, молекулалық генетика, молекулалық биология, 
биоинформатика және т.б. жетістіктеріне негізделеді. 

 Бұл курста про- және эукариот клеткаларының шығу тегінің эвалюциялық 
аспектілеріне, және олардың көпклеткалы организмдердің клетка ансамблінің 
қалыптасуына көңіл бөледі. Магистранттар мамандық бойыншша ғылыми 
әдебиеттерді еркін қолдана білу, арнайы терминологияны білу, сонымен қатар 
ғылыми тақырыпта баяндамалар мен презентациялар дайындап, ғылыми 
мақалалар мен тезистар жазып, конференцияларда баяндай білу керек, бұл 
ғылыми жұмыстардың жоғарғы оқу деңгейінде ары қарай да ғылыми- зерттеу 
және өндірістік қызметте сәтті жүріп жатқанының кепілі болып табылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Клеткалар эволюциясының негізгі кезеңдері 
Молекулярлы предбиологиялық эволюция. Аминқышқылдарының, 

нуклеотидтердің атомдар мен қарапайым қосылыстардың липидтері, 
макромолекулалар және бірінші реттік клеткалар, клеткалар эволюциясының 
жолдары мен көпклеткалы ағзалардың түзілуінің геохимиялық және 
геофизикалық факторлары.  

Клеткалардың негізгі түрлері мен әртүрлілігі. Бактериялар, өсімдіктер, 
жануарлар және адам, гомология және клеткалардың мамандануының жалпылығы 
және бірегейлігі. Көпклеткалы ағзадағы клеткалардың қызметінің бөлінуі, 
тотипотентілік және клеткалар дифференцировкасы. Клеткалардың қызметтік 
жүйесі: зат тасымалдау жүйесі, белок синтезі, энергетикалық қуаттандыру, сіңіру 
мен секреция, қимыл және т.б. 

 
Клеткалық биологияның әдістері 
Клеткалық культура әдісі. Культуралы қоректік ортасы. Ағзадан тыс 

клеткалар мен ұлпалардың культивирлеу жағдайлары. Өсімдік және жануарлар 
клеткаларының культиверлеу ерекшеліктері. Культурадағы клеткалардың 
визуализациялау әдістері (фазалық-контрасттық микроскопия, флуоресцентті 
микроскопия, инвертивті және конфокальды микроскопия). Клетка 
культурасында центроферлі түсірілім. Микрохирургия әдістері. 
Микроманипуляторлар. Гибридпен алу. 

 
Клеткалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы 
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Физикалық ортаның клеткаға әсер ететін негізгі факторлары 
(гравитациялық аймақ және акустикалық толқындар, электрлі аймақтар және 
электромагнитті толқындар). Химиялық ортаның табиғи және антропогендік 
факторлары (қоректік заттар, реттеуші молекулалар, гормондар, ксенобиотиктар)  
Клеткалар мен ағзалардың бір-бірімен кооперациясы мен бәсекелестілігі. 
Эндоплазмалық ретикулумның, ксенобиотиктерді метаболизімінің катализдеуші  
ферменттерінің молекулярлы ұйымдасуы. Клетканың антиоксидантты жүйесі. 

 
Ядролық геномның ұйымдасу мен эволюциясы 
Клеткалық ядроның ұйымдасуының қазіргі замандық көзқарастары. 

Ядролық қабат пен ядролық саңылаулардың құрылысы. Хромосомалардық 
құрылмы мен репликациясы. РНҚ-ның процессингі мен синтезі. Гендік 
экспрессияның бақылауы. Клеткалардың дифференцировкасы мен  гендер 
экспрессиясы. Гендердің экспрессиясы мен репрессиясындағы ядро мен 
цитоплазманың рөлі. Компетенция және детерминация. Ядролық геномнің 
эволюциясы, хромосомалар эволюциясы. 

 
Хромосомалардың молекулярлы және кеңістіктік ұйымдасуы 
Эу- және гетерохроматин. ДНҚ компактизация процестеріндегі гистонды 

белоктардың рөлі. Нуклеосомалардың құрылымдық рөлі. Репликациясы және 
транскрипция кезіндегі нуклеосомалар. Қыртысты гистонды белоктар. ДНҚ, 
нуклеомера, хромомеры, хроматинді фибриллалар компактизацияланудың әртүрлі 
деңгейлері. Хромосомалардың нәзік құрылсы.  Хромосомалардың морфологиялық 
идентификациясы. Соматикалық клетка деңгейінде пайда болатын хромосомды 
ауытқулар. 

 
Клетка бөлінуінің механизмдері 
Клеткалардың бөлінуі және өсуі. Хейфлик теориясы. Клетка циклының 

фазалары және олардың бір-бірімен байланысы. Соматикалық және жыныстық 
клеткалардың бөлінуі. Митоз. Мейоз.  

 
Клеткалық циклдің реттелуі 
Клеткалық бөліну мен өсуді бақылау. Митоз ынталандырушы фактор. 

Клеткалық циклді зерттеуге арналған модельді объектілерді. Циклиндер. 
Сүтқоректілер клеткаларының культурасында клеткалық циклді бақылауды 
зерттеу. Сүтқоректілердегі клеткалық бөлінуді реттеу. Ерте және кейінге 
қалдырылған жауаптар гены. Клеткалық циклдің бақылау нүктелері. Белок р53. 

 
Биомембраналардың молекулярлы ұйымдасуының құрылымы және 

қызметтері 
Биомембраналардың тұрақтылығын анықтайтын факторлар. 

Биомембраналардың химиялық құрамы мен нәзік құрылымы. Биомембраналарда 
белоктар мен липидтердің орналасуы. Молекула аралық қарым-қатынастар ( 
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электростатикалық, дисперсионды, гидрофобты) және мембрана ішілік 
компоненттердің қозғалғыштығы. 

 
Клетка аралық қарым- қатынастар 
Клетка аралық қарым- қатынастар. Адгезия. Трансмембраналы 

гликопротеидтер. Адгезиялық гомофилді және гетерофилді САМ- белоктар. 
Гистосәйкесті кадгериндер, иммуноглобиндер, селектиндер, интегриндер, 
белоктар. Клеткалар және мүшелер қызметіндегі әртүрлі клеткааралық 
байланыстар рөлі. Клетка аралық байланыстардың түрлері. 

 
Клеткалық байланыс механизмдері 
Химиялық сигнализацияның эндокринді, паракринді және синапстық 

жүйесі. Клеткалық беткейдің рецепторлары, екінші ретті мессенджерлер. 
Клеткадан тыс сигналды молекулалар. Клеткаларға аденициклазды, 
гуанициклазды, фосфоинозитидті  сигналды берілу жолы. Арахидонды 
қышқылдың және олардың өнімдерінің клетка ішілік процесте қатысуы. Са2+ 
рөлі. Сигнал белуінде NOS рөлі. STAT- белок көмегімен клеткалық 
рецепторлардан геномға сигналдың берілуі. 

 
Цитоқаңқаның ұймдасу мен қызмет етуі 
Негізгі түрлері, молекулярлы ұйымдасуы және жүйенің қимылды 

қамтамасыз ететін орындаушы механизмдері.Цитоқаңқаның тасымалдау және 
жиырылғыш қызметі. Полимеризация (деполимеризациялар) және 
микротүтікшелермен актин жіпшелерінің әрекеттесуіне негізделген қозғалыс 
жүйелері.Тубулиндер, G- және  F- актин, миозин, МАР, БАМ және басқа 
цитоқаңқа құрылымының негізі болатын белоктар. Микрофиламенттер, 
микротүтікшелер, аралық филаменттер. 

 
Клеткадағы энергия түрлену механизмдері 
Митохондрия, пластидтердің молекулярлы және нәзік құрылымды 

ұйымдасуы. Энергия түрленуінің бірінші реттік механизмдері, редокс циклі және 
клетканың цитозоліндегі макроорганикалық қосылыстардың синтезі. 
Фотосинтетикалық және қышқылды фосфорлану процестеріндегі энергия 
түрленуі. АТФ синтезінің хемиосмотикалық теориясы. Энергия түрленуінің 
екінші реттік механизмдері. Механикалық қозғалысты, заттардың 
трансмембранды тасымалы, биосинтездерді, клеткалар бөлінуін қуаттандыру 
әдістері. 

 
Бағдарланған клеткалық өлім 
Клетка өлімінің екі түрі: некроз және апоптоз. Апоптоздың және некроздың 

биохимиялық және морфологиялық айырмашылықтары.  Бағдарланған клеткалық 
өлімнің (апаптоз) дамуын реттеуші факторлар. Каспазалар. Белок р53. Токсиндер. 
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Клеткалақ биологияның канцерогенез процестерін зерттеудегі рөлі. 
Ісіктің дамуы микроэволюциялық процесс ретінде . Ісік және рак 

клеткаларының қасиеттері. Ісік клеткалары және соматикалық мутациялары. Ісік 
клеткаларының бақылаусыз пролиферациясы. Ісіктің дамуы және клеткалық 
дифференцировка мен клеткалық өлімнің ақаулы бақылауы. Рак клеткаларының 
өсіу мен дамуы. 

 
Клеткалық биология және биомедицина 
Тірішілік туралы ғылым. Фундаментальдық биомедицина. Персоналдық 

және трансляциялық медицина. Клеткалық терапия. Бағаналы клетка және 
регенеративті биология. Клеткалық инженерия. Геронтология. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

1. Клеткалар эволюциясының жолдары және көп клеткалы ағзалардың 
түзілуі. 

2. Биология, биотехнология, биоэнженерия, биомедицинада 
қолданылатын клеткалық биологияның әдістері.  

3. Клеткалар культурасын алудың заманауи технологиялары. 
Культурадағы эукариоттық клеткалары. 

4. Қоршаған ортаның қолайсыз факторларының әсерінен клетканың 
қорғаушы механизмдері. 

5. Ядролық геном эволюциясы, хромосомалар эволюциясы. 
6. Хроматиннің (хромосома) молекулярлы және кеңістікті ұйымдасуы. 
7. Клеткалық цикл және клеткалық бөлінудің механизмдері. 
8. Клеткалық циклдің, клеткалық бөлінудің реттелуі мен бақылануы.  
9. Биологиялық мембраналардың молекулярлы ұйымдасуы мен қызмет 

етуі. 
10. Рецепция және клетка аралық байланыс, клетка аралық қарым- 

қатынас. 
11. Клетканың сигналды жүйелері. 
12.  Цитоқаңқаның ұйымдасуы мен қызмет етуі. 
13. Клеткадағы энергия түрленуінің механизмдері. 
14. Рецепция және клетка аралық байланыс. 
15. Эукариоттық клеткалардың хромосомаларының ұйымдасуының 

заманауи көзқарастары. 
 
 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Клеткалар эволюциясының негізгі кезеңдері. 
2. Клеткалық биологияның заманауи әдістері. 
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3. Клетканың қоршаған ортамен қарым- қатынасы. 
4. Ядролық геномның ұйымдасуы мен эволюциясы. 
5. Хромосомалар ұйымдасуының молекулярлы және кеңістікті 

ұйымдасуы. 
6. Клетка бөлінуінің механизмдері. 
7. Клетка бөлінуінің реттелуі. 
8. Мембраналардың құрылымы, қызметі және молекулярлы ұйымдасуы. 
9. Клетка аралық қарым- қатынас және клеткалық байланыс механизмі. 
10. Цитоқаңқаның ұйымдасуы мен қызмет етуі. 
11. Мембраналардың құрылымы, қызметі және молекулярлы ұйымдасуы. 
12. Клеткадағы энергия түрленуінің механизмдері. 
13. Бағдарланған клеткалық өлім. 
14. Канцерогенез процестерін зерттеудегі клеткалық биологияның рөлі. 
15. Клеткалық биология және биомедицина. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Ақырғы 50 жыл көлемінде биология ғылымы айтарлықтай алға өрістеді: 
молекулалық биология және молекулалық генетика, клеткалық және молекулалық 
инженерия сияқты ғылым салаларында болған ғаламат ашылулардың 
нәтежиесінде, тек теориялық тұрғыда қарастырылған әдістер практикада 
қолданыла бастады.  Зерттеушілердің қызығушылығының артуы мен көптеген 
жаңа әдістемелердің пайда болуының нәтижиесінде соңғы жылдары клетка 
биологиясының барлық аспектілеріне қатысты жаңа түсініктер қалыптасып, 
көптеген фактілер анықталды. Аталған себептерге байланысты, магистранттарға 
клеткалық биологияны оқыту өте қажетті және актуальды мәселеге айналып отыр. 
«Клеткалық биология» курсы клеткалық биологияның қазіргі заманға сай 
мәселелері мен жетістіктері, клетканы зерттеудің заманауи молекулярлы-
генетикалық және биотехнологиялық әдістерін қарастыруға, ғылымның жаңа 
жетістіктеріне сүйене отырып, клетканың және субклеткалық құрылымдардың 
ашылу тарихына студенттердің назарын аударуға, клетканың негізгі функциялары 
мен клеткаішілік құрылымдар мен жүйелердің өзара байланыстарын анықтауға; 
белок, нуклеин қышқылдары, липидтер, реттеуші белоктардың ашылу тарихы мен 
олардың молекулалық құрылымын анықтауға бағытталған.  

Курстың мақсаты студент-магистранттарға клеткалық биология 
саласындағы білімдерін тереңдету, про- және эукариотты клеткалардың 
құрылымы мен молекулалық ұйымдасуы, клетканың атқарушы және реттеуші 
механизмдері мен олардың қызметтері жайлы түсініктерді қалыптастыру, сондай-
ақ, клеткалық биологияның дамуындағы негізгі бағыттары мен даму 
перспективаларын қарастыру арқылы биология, биомедицина, биотехнология 
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және экология секілді ғылым салаларының практикалық мәселелерін шешуде 
қолдану мүмкіншіліктерін қарастыру.  

Курстың негізгі міндеті – студенттердің клеткалық биология саласында 
теориялық білім алуымен қатар, олардың кейіннен ауыл шаруашылығы, медицина 
және қоршаған ортаны қорғау сияқты қызмет органдарындағы жұмысы кезінде 
қолданылатын қажетті практикалық дағдылармен машықтандыру.  

Құзыреттер (оқу нәтижелері): 
Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі мәселелерді білуі керек:  
• клеткалық эволюцияның негізгі этаптарын; 
• клеткалық биологияның әдістері мен оларды практикада қолдану 

мүмкіншіліктерін; 
• клетканың қоршаған ортамен әсерлесу механизмдерін; 
• ядролық геномның эволюциясы мен оның ұйымдасу ерекшеліктерін; 
• клетканың бөліну механизмдері мен олардың реттелу процесстерін; 
• биологиялық мембрананың молекулалық ұйымдасуы мен 

клеткааралық байланысу механизмдерін; 
• цитоқаңқаның ұйымдасу ерекшеліктері мен оның клеткалық 

процесстердегі маңызын; 
• клеткадағы энергияның қалыптасу механизмдерін; 
• клеткалық апоптоз механизмдерін; 
• клеткалық биологияның ғылыми терминологиясын. 
Түсінуі керек: 
• клетканың эволюциясы мен көпклеткалы организмдердің қалыптасу 

жолдарын; 
• клеткалық, ұлпалық культуралардың, микрохирургияның, 

молекулалық гибридизацияның, иммуногистохимиялық әдістердің негіздерін; 
• клеткалардың, клетка жүйелерінің, организмнің қызметіне қоршаған 

орта факторларының (қоректік заттар, реттеуші молекулалар, гормондар, 
ксентобиотиктер) әсер ету жолдарын; 

• ядролық геномның ұйымдастырылуы мен эволюциясының 
ерекшеліктері; 

• соматикалық және жыныс клеткаларының бөліну механизмдері, 
клеткалық циклдің реттелуі; 

• клеткалық коммуникацияның механизмі; 
• бағдарламаланған клетка өлімі – апаптоз механизмі. 
Істей білу керек: 
• эксперементалды зерттеулердің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 

барабар әдістерін таңдап, оларды іс жүзінде қолдана білу; 
• клеткалар мен ұлпалар культурасын бөліп, демеу; 
• жарық және инверттелген микроскоптар көмегімен клеткалар мен 

ұлпаларды микроскоптау; 
• клеткалар мен ұлпалардың негізгі түрлерін ажырату; 
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• жарық микроскопияның арнайы әдістері көмегімен бекітілген және 
тірі клеткаларды сипаттау әрі талдау; 

• алынған деректерді статистикалық әдістермен жүйелеу және 
жалпылау; 

• шетел әдебиеттерін талдай отырып клеткалық биология саласында 
ғылыми ақпараттарды іздеу. 

Қабілетке ие болу: 
• клеткалық және ұлпалық культураларды алу үшін алынған білімі мен 

ептілігін қолдану; 
• қалыпты және патология жағдайындағы клеткалардың күйін талдау; 
• клеткалық биология; биотехнология; биоинженерия салаларында 

эксперементалды зерттеулер жүргізу. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ 
п/п Тақырыптар атауы 

1 Клеткалар эволюциясындағы негізгі кезеңдері 
2 Клеткалық биологияның әдістері  
3 Қоршаған орта мен клетканың қарым-қатынасы 
4 Ядролық геннің ұйымдасуы мен эволюциясы 
5 Хромосомалардың молекулярлы және кеңістіктік ұйымдасуы 
6 Клетка бөлінуінің механизмі 
7 Клетка бөлінуінің реттелуі 

8 Биомембраналардың құрылымы, қызметі және молекулярлы 
ұйымдасуы   

9 Клетка аралық қарым-қатынас  
10 Клеткалық байланыс механизмдері  
11 Цитоқаңқаның ұйымдасуы мен қызмет етуі 
12 Клеткадағы энергияның түрлену механизмдері 
13 Бағдарланған клеткалық өлім 
14 Канцерогенез процессін зерттеудегі клеткалық биологияның рөлі 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 
Кіріспе 
Курстың негізгі мақсаты - клеткалық биология саласында болашақ 

мамандарда іргелі және кәсіптік құзыретті қалыптастыру. Курстың міндеттеріне 
студент-магистранттар клеткалардың ағзаның ішінде және ағзадан тыс ұйымдасу 
мен қызмет етуінің ерекшеліктерін, клеткаларды оқшаулаудың әдістерін, 
клеткалық және ұлпалық культураларды алуды, оларға талдау жасау және in vitro, 
in vivo жағдайларындағы қызметтерін, биология, биотехнология, биоинженерия, 
биомедицина салаларында оларды іс жүзінде қолдана білуді үйрету кіреді.  
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Про- және эукариот клеткаларының пайда болуының эволюциялық 
аспектілеріне, клеткалық ансамбльдердің, көп клеткалы ағзалардың  
қалыптасуындағы рөлі ерекше орын алады. Магистранттар мамандық бойынша  
ғылыми әдебиеттерде еркін бейімделуі, арнайы терминологияны игеруі, ғылыми 
тақырыптарға презентациялар мен баяндамалар дайындауы, ғылыми мақалалар 
мен тезистер жазуы, конференцияларға қатысуы , ол жоғары оқу деңгейіндегі ғана 
емес кейінгі ғылыми зерттеу және өндірістік қызметте де табысты ғылыми 
зерттеу жұмысының көзі болып табылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Клеткалар эволюциясының негізгі кезеңдері 
Молекулярлы предбиологиялық эволюция. Аминқышқылдарының, 

нуклеотидтердің атомдар мен қарапайым қосылыстардың липидтері, 
макромолекулалар және бірінші реттік клеткалар, клеткалар эволюциясының 
жолдары мен көпклеткалы ағзалардың түзілуінің геохимиялық және 
геофизикалық факторлары.  

Клеткалардың негізгі түрлері мен әртүрлілігі. Бактериялар, өсімдіктер, 
жануарлар және адам, гомология және клеткалардың мамандануының жалпылығы 
және бірегейлігі.  

 
Клеткалық биологияның әдістері 
Клеткалық культура әдісі. Культуралы қоректік ортасы. Ағзадан тыс 

клеткалар мен ұлпалардың культивирлеу жағдайлары. Өсімдік және жануарлар 
клеткаларының культиверлеу ерекшеліктері. Культурадағы клеткалардың 
визуализациялау әдістері (фазалық-контрасттық микроскопия, флуоресцентті 
микроскопия, инвертивті және конфокальды микроскопия). Клетка 
культурасында центроферлі түсірілім. Микрохирургия әдістері. 
Микроманипуляторлар. Гибридпен алу. 

 
Клеткалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы 
Физикалық ортаның клеткаға әсер ететін негізгі факторлары 

(гравитациялық аймақ және акустикалық толқындар, электрлі аймақтар және 
электромагнитті толқындар). Химиялық ортаның табиғи және антропогендік 
факторлары (қоректік заттар, реттеуші молекулалар, гормондар, ксенобиотиктар).  

 
Ядролық геномның ұйымдасу мен эволюциясы 
Клеткалық ядроның ұйымдасуының қазіргі замандық көзқарастары. 

Ядролық қабат пен ядролық саңылаулардың құрылысы. Хромосомалардық 
құрылмы мен репликациясы. РНҚ-ның процессингі мен синтезі. Гендік 
экспрессияның бақылауы. Ядролық геномнің эволюциясы, хромосомалар 
эволюциясы. 

 
Хромосомалардың молекулярлы және кеңістіктік ұйымдасуы 
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Эу- және гетерохроматин. ДНҚ компактизация процестеріндегі гистонды 
белоктардың рөлі. Клетка тіршілігінің әртүрлі деңгейіндегі хромосомалардың 
жағдайы. Нуклеосомалардың құрылымдық рөлі. Репликациясы және 
транскрипция кезіндегі нуклеосомалар. Қыртысты гистонды белоктар. ДНҚ, 
нуклеомера, хромомеры, хроматинді фибриллалар компактизацияланудың әртүрлі 
деңгейлері.  Хромосомалардың морфологиялық идентификациясы.  

 
Клетка бөлінуінің механизмдері 
Клеткалардың бөлінуі және өсуі. Хейфлик теориясы. Клетка циклының 

фазалары және олардың бір-бірімен байланысы. Соматикалық және жыныстық 
клеткалардың бөлінуі. Митоз. Мейоз.  

 
Клеткалық циклдің реттелуі 
Клеткалық бөліну мен өсуді бақылау. Митоз ынталандырушы фактор. 

Клеткалық циклді зерттеуге арналған модельді объектілерді. Циклиндер. 
Сүтқоректілер клеткаларының культурасында клеткалық циклді бақылауды 
зерттеу. Сүтқоректілердегі клеткалық бөлінуді реттеу. Ерте және кейінге 
қалдырылған жауаптар гены. Клеткалық циклдің бақылау нүктелері. Белок р53. 

 
Биомембраналардың молекулярлы ұйымдасуының құрылымы және 

қызметтері 
Биомембраналардың тұрақтылығын анықтайтын факторлар. 

Биомембраналардың химиялық құрамы мен нәзік құрылымы. Биомембраналарда 
белоктар мен липидтердің орналасуы. Молекула аралық қарым-қатынастар ( 
электростатикалық, дисперсионды, гидрофобты) және мембрана ішілік 
компоненттердің қозғалғыштығы. 

 
Клетка аралық қарым- қатынастар 
Клетка аралық қарым- қатынастар. Адгезия. Трансмембраналы 

гликопротеидтер. Адгезиялық гомофилді және гетерофилді САМ- белоктар. 
Гистосәйкесті кадгериндер, иммуноглобиндер, селектиндер, интегриндер, 
белоктар. Клеткалар және мүшелер қызметіндегі әртүрлі клеткааралық 
байланыстар рөлі.  

 
Клеткалық байланыс механизмдері 
Химиялық сигнализацияның эндокринді, паракринді және синапстық 

жүйесі. Клеткалық беткейдің рецепторлары, екінші ретті мессенджерлер. 
Клеткадан тыс сигналды молекулалар. Клеткаларға аденициклазды, 
гуанициклазды, фосфоинозитидті  сигналды берілу жолы.  

 
Цитоқаңқаның ұйымдасуы мен қызмет етуі 
Негізгі түрлері, молекулярлы ұйымдасуы және жүйенің қимылды 

қамтамасыз ететін орындаушы механизмдері. Микрофиламенттер, 
микротүтікшелер, аралық филаменттер. Цитоқаңқаның тасымалдау және 



18 
 

жиырылғыш қызметі. Полимеризация (деполимеризациялар) және 
микротүтікшелермен актин жіпшелерінің әрекеттесуіне негізделген қозғалыс 
жүйелері.Тубулиндер, G- және  F- актин, миозин, МАР, БАМ және басқа 
цитоқаңқа құрылымының негізі болатын белоктар.  

 
Клеткадағы энергия түрлену механизмдері 
Митохондрия, пластидтердің молекулярлы және нәзік құрылымды 

ұйымдасуы. Энергия түрленуінің бірінші реттік механизмдері, редокс циклі және 
клетканың цитозоліндегі макроорганикалық қосылыстардың синтезі. 
Фотосинтетикалық және қышқылды фосфорлану процестеріндегі энергия 
түрленуі. АТФ синтезінің хемиосмотикалық теориясы. Энергия түрленуінің 
екінші реттік механизмдері.  

 
Бағдарланған клеткалық өлім 
Клетка өлімінің екі түрі: некроз және апоптоз. Апоптоздың және некроздың 

биохимиялық және морфологиялық айырмашылықтары.  Бағдарланған клеткалық 
өлімнің (апаптоз) дамуын реттеуші факторлар. Каспазалар. Белок р53. Токсиндер. 

 
Клеткалақ биологияның канцерогенез процестерін зерттеудегі рөлі 
Ісіктің дамуы микроэволюциялық процесс ретінде. Ісік және рак 

клеткаларының қасиеттері. Ісік клеткалары және соматикалық мутациялары. Ісік 
клеткаларының бақылаусыз пролиферациясы. Ісіктің дамуы және клеткалық 
дифференцировка мен клеткалық өлімнің ақаулы бақылауы. Рак клеткаларының 
өсіу мен дамуы. 
 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 
ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ  

 
1. Клеткалар эволюциясының жолдары және көп клеткалы ағзалардың 

түзілуі. 
2. Биология, биотехнология, биоэнженерия, биомедицинада 

қолданылатын клеткалық биологияның әдістері.  
3. Клеткалар культурасын алудың заманауи технологиялары. 

Культурадағы эукариоттық клеткалары. 
4. Қоршаған ортаның қолайсыз факторларының әсерінен клетканың 

қорғаушы механизмдері. 
5. Ядролық геном эволюциясы, хромосомалар эволюциясы. 
6. Хроматиннің (хромосома) молекулярлы және кеңістікті ұйымдасуы. 
7. Клеткалық цикл және клеткалық бөлінудің механизмдері. 
8. Клеткалық циклдің, клеткалық бөлінудің реттелуі мен бақылануы.  
9. Биологиялық мембраналардың молекулярлы ұйымдасуы мен қызмет 

етуі. 
10. Рецепция және клетка аралық байланыс, клетка аралық қарым- 

қатынас. 
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11. Цитоқаңқаның ұйымдасуы мен қызмет етуі. 
12. Клеткадағы энергия түрленуінің механизмдері. 
13.Рецепция және клетка аралық байланыс. 
14.Эукариоттық клеткалардың хромосомаларының ұйымдасуының 

заманауи көзқарастары. 
 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ  

 
1. Клеткалар эволюциясының негізгі кезеңдері. 
2. Клеткалық биологияның заманауи әдістері. 
3. Клетканың қоршаған ортамен қарым- қатынасы. 
4. Ядролық геномның ұйымдасуы мен эволюциясы. 
5. Хромосомалар ұйымдасуының молекулярлы және кеңістікті 

ұйымдасуы. 
6. Клетка бөлінуінің механизмдері. 
7. Клетка бөлінуінің реттелуі. 
8. Мембраналардың құрылымы, қызметі және молекулярлы ұйымдасуы. 
9. Клетка аралық қарым- қатынас және клеткалық байланыс механизмі. 
10. Цитоқаңқаның ұйымдасуы мен қызмет етуі. 
11. Клеткадағы энергия түрленуінің механизмдері. 
12. Бағдарланған клеткалық өлім. 
13. Канцерогенез процестерін зерттеудегі клеткалық биологияның рөлі. 
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3. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. Учебник. М., МГУ, 2004.   
4. Афанасьев Ю.И. и др. Гистология. М., 2000. 
5. Б.Глик, Дж.Пастернак. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. М.: Мир. 2002. 
6. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. Учебник. М., МГУ, 2004.   
 
Қосымша: 
1. Босток К., Самнер Э. Хромосома эукариотической клетки. М.: Мир, 1981. 
2. Бергельсон Л.Д. Биологические мембраны: факты и гипотезы. М., Наука, 
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6. Збарский Н.Б., Кузьмина С.Н. Скелетные структуры клеточного ядра. М.: 
Наука, 1991. 

7. Епифанова О.Н. Лекции о клеточном цикле. КМК Scientific Press. 1997. 
8. Каплан А.И. Хрящ. М., Журнал "В мире науки", N 12, 1984. 
9. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир.1980. 
10. Скулачев В.П.  Энергетика биологических мембран. М.: Наука,1989.  
11. Уотсон Дж. Молекулярная биология гена. М., Мир. 1978. 
12. Ченцов Ю.С., Поляков В.Ю. Ультраструктура клеточного ядра. М.: 

Наука, 1974.  
 
Ақпаратты Интернет- ресурстары: 
Cell Biology – Hipertextbook 
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KB 5301  КЛЕТКАЛЫҚ БИОЛОГИЯ 
 

Көлемі - 1 кредит  
 

Авторлар: 
Шалахметова Т.М. – биология ғылымдарының докторы, биоалуантүрлілік 

және биоресурстар кафедрасының профессоры  
Сапаров К.А. - биология ғылымдарының докторы, биоалуантүрлілік және 

биоресурстар кафедрасының профессоры 
 

Рецензенттер: 
Тұңғышбаева З. Б. - биология ғылымдарының докторы, Абай атындағы 

Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің анатомия, физиология, гигиена 
және тіршілік қауіпсіздік негізі (ОБЖ) кафедрасының профессоры  

Шулембаева К.К. -  биология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің биология және биотехнология факультетінің 

генетика және молекулалық биология кафедрасының профессоры  
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Клеткалық биология» курсы клеткалық биологияның қазіргі заманға сай 
мәселелері мен жетістіктері, клетканы зерттеудің заманауи молекулярлы-
генетикалық және биотехнологиялық әдістерін қарастыруға, ғылымның жаңа 
жетістіктеріне сүйене отырып, клетканың және субклеткалық құрылымдардың 
ашылу тарихына студенттердің назарын аударуға, клетканың негізгі функциялары 
мен клеткаішілік құрылымдар мен жүйелердің өзара байланыстарын анықтауға; 
белок, нуклеин қышқылдары, липидтер, реттеуші белоктардың ашылу тарихы мен 
олардың молекулалық құрылымын анықтауға бағытталған.  

Курстың мақсаты студент-магистранттардың клеткалық биология 
саласында про- және эукариоттық клеткалардың құрылымдық және молеклалалық 
ұйымдасуы жөнінде заманауи көзқарастарымен танысу, білімдерін тереңдету, 
сонымен қатар клетка биологиясының даму преспективалары мен негізгі 
бағыттары және оның көмегімен биология, биомедицина, биотехнология, 
экология салаларында практикалық міндеттерді шешу болып табылады.  

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі кәсіби құзыреттіліктерді білуі 
керек:  

• клеткалық эволюцияның негізгі этаптарын; 
• клеткалық биологияның әдістері мен оларды практикада қолдану 

мүмкіншіліктерін; 
• клетканың қоршаған ортамен әсерлесу механизмдерін; 
• ядролық геномның эволюциясы мен оның ұйымдасу ерекшеліктерін; 
• клетканың бөліну механизмдері мен олардың реттелу процесстерін; 
• биологиялық мембрананың молекулалық ұйымдасуы мен 

клеткааралық байланысу механизмдерін; 
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• цитоқаңқаның ұйымдасу ерекшеліктері мен оның клеткалық 
процесстердегі маңызын; 

• клеткадағы энергияның қалыптасу механизмдерін; 
• клеткалық апоптоз механизмдерін; 
• клеткалық биологияның ғылыми терминологиясын. 
  Түсінуі керек: 
• клетканың эволюциясы мен көпклеткалы организмдердің қалыптасу 

жолдарын; 
• клеткалық, ұлпалық культуралардың, микрохирургияның, 

молекулалық гибридизацияның, иммуногистохимиялық әдістердің негіздерін; 
• клеткалардың, клетка жүйелерінің, организмнің қызметіне қоршаған 

орта факторларының (қоректік заттар, реттеуші молекулалар, гормондар, 
ксентобиотиктер) әсер ету жолдарын; 

• ядролық геномның ұйымдастырылуы мен эволюциясының 
ерекшеліктері; 

• соматикалық және жыныс клеткаларының бөліну механизмдері, 
клеткалық циклдің реттелуі; 

• клеткалық коммуникацияның механизмі; 
• бағдарламаланған клетка өлімі – апаптоз механизмі. 
  Істей білу керек: 
• эксперементалды зерттеулердің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 

барабар әдістерін таңдап, оларды іс жүзінде қолдана білу; 
• клеткалар мен ұлпалар культурасын бөліп, демеу; 
• жарық және инверттелген микроскоптар көмегімен клеткалар мен 

ұлпаларды микроскоптау; 
• клеткалар мен ұлпалардың негізгі түрлерін ажырату; 
• жарық микроскопияның арнайы әдістері көмегімен бекітілген және 

тірі клеткаларды сипаттау әрі талдау; 
• алынған деректерді статистикалық әдістермен жүйелеу және 

жалпылау; 
• шетел әдебиеттерін талдай отырып клеткалық биология саласында 

ғылыми ақпараттарды іздеу. 
  Қабілетке ие болу: 
• клеткалық және ұлпалық культураларды алу үшін алынған білімі мен 

ептілігін қолдану; 
• қалыпты және патология жағдайындағы клеткалардың күйін талдау; 
• клеткалық биология; биотехнология; биоинженерия салаларында 

эксперементалды зерттеулер жүргізу. 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 
 

№ Тақырыптардың аты 
1 Клеткалар эволюциясындағы негізгі кезеңдері 
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2 Клеткалық биологияның әдістері  
3 Қоршаған орта мен клетканың қарым-қатынасы 

4 Ядролық геномның ұйымдасуы мен эволюциясы. 
Хромосомалардың молекулалық және кеңістіктік ұйымдасуы 

5 Клетка бөлінуінің механизмі және реттелуі 

6 Биомембраналардың құрылымы, қызметі және молекулалық 
ұйымдасуы   

7 Клетка аралық қарым-қатынас және клеткалық байланыс 
механизмдері 

8 Клеткадағы энергияның түрлену механизмдері 
9 Канцерогенез процессін зерттеудегі клеткалық биологияның рөлі 

10 Клеткалық биология және биомедицина 
 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 
Курстың негізгі мақсаты - клеткалық биология саласында болашақ 

мамандарда іргелі және кәсіптік құзыретті қалыптастыру. Курстың негізгі 
міндеттеріне студент-магистранттардың клеткалық биология саласында 
теориялық білім алуымен қатар, олардың кейіннен ауыл шаруашылығы, медицина 
және қоршаған ортаны қорғау сияқты қызмет органдарындағы жұмысы кезінде 
қолданылатын қажетті практикалық дағдылармен машықтандыру. Магистранттар 
клеткалардың ағзаның ішінде және ағзадан тыс ұйымдасу мен қызмет етуінің 
ерекшеліктерін, клеткаларды оқшаулаудың әдістерін, клеткалық және ұлпалық 
культураларды алуды, оларға талдау жасау және in vitro, in vivo жағдайларындағы 
қызметтерін, биология, биотехнология, биоинженерия, биомедицина салаларында 
оларды іс жүзінде қолдана білуді үйрету кіреді. Магистранттар мамандық 
бойынша  ғылыми әдебиеттерде еркін бейімделуі, арнайы терминологияны игеруі, 
ғылыми тақырыптарға презентациялар мен баяндамалар дайындауы, ғылыми 
мақалалар мен тезистер жазуы, конференцияларға қатысуы, ол жоғары оқу 
деңгейіндегі ғана емес кейінгі ғылыми зерттеу және өндірістік қызметте де 
табысты ғылыми зерттеу жұмысының көзі болып табылады. 

Ақырғы 50 жыл көлемінде биология ғылымы айтарлықтай алға өрістеді: 
молекулалық биология және молекулалық генетика, клеткалық және молекулалық 
инженерия сияқты ғылым салаларында болған ғаламат ашылулардың 
нәтижесінде, тек теориялық тұрғыда қарастырылған әдістер практикада 
қолданыла бастады.  Зерттеушілердің қызығушылығының артуы мен көптеген 
жаңа әдістемелердің пайда болуының нәтижиесінде соңғы жылдары клетка 
биологиясының барлық аспектілеріне қатысты жаңа түсініктер қалыптасып, 
көптеген фактілер анықталды. Аталған себептерге байланысты, магистранттарға 
клеткалық биологияны оқыту өте қажетті және актуальды мәселеге айналып отыр. 
Клеткалық биологияның заманауи түсінігі көптеген биологиялық ғылымдардың: 
биофизика, биохимия, молекулалық генетика, молекулалық биология, 
биоинформатика және т.б. жетістіктеріне негізделеді. 
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Бұл курста про- және эукариот клеткаларының шығу тегінің эвалюциялық 
аспектілеріне, және олардың көпклеткалы организмдердің клетка ансамблінің 
қалыптасуына көңіл бөледі. Магистранттар мамандық бойыншша ғылыми 
әдебиеттерді еркін қолдана білу, арнайы терминологияны білу, сонымен қатар 
ғылыми тақырыпта баяндамалар мен презентациялар дайындап, ғылыми 
мақалалар мен тезистар жазып, конференцияларда баяндай білу керек, бұл 
ғылыми жұмыстардың жоғарғы оқу деңгейінде ары қарай да ғылыми- зерттеу 
және өндірістік қызметте сәтті жүріп жатқанының кепілі болып табылады. 

 
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 
Клеткалар эволюциясындағы негізгі кезеңдері  
Молекулярлы предбиологиялық эволюция. Аминқышқылдарының, 

нуклеотидтердің атомдар мен қарапайым қосылыстардың липидтері, 
макромолекулалар және бірінші реттік клеткалар, клеткалар эволюциясының 
жолдары мен көпклеткалы ағзалардың түзілуінің геохимиялық және 
геофизикалық факторлары.  

Клеткалардың негізгі түрлері мен әртүрлілігі. Бактериялар, өсімдіктер, 
жануарлар және адам, гомология және клеткалардың мамандануының жалпылығы 
және бірегейлігі.  

 
Клеткалық биологияның әдістері 
Клеткалық культура әдісі. Культуралы қоректік ортасы. Ағзадан тыс 

клеткалар мен ұлпалардың культивирлеу жағдайлары. Өсімдік және жануарлар 
клеткаларының культиверлеу ерекшеліктері. Культурадағы клеткалардың 
визуализациялау әдістері (фазалық-контрасттық микроскопия, флуоресцентті 
микроскопия, инвертивті және конфокальды микроскопия). Клетка 
культурасында центроферлі түсірілім. Микрохирургия әдістері. 
Микроманипуляторлар. Гибридпен алу. 

 
Қоршаған орта мен клетканың қарым-қатынасы 
Физикалық ортаның клеткаға әсер ететін негізгі факторлары (гравитациялық 

аймақ және акустикалық толқындар, электрлі аймақтар және электромагнитті 
толқындар). Химиялық ортаның табиғи және антропогендік факторлары (қоректік 
заттар, реттеуші молекулалар, гормондар, ксенобиотиктар).   

 
Ядролық геномның ұйымдасуы мен эволюциясы. Хромосомалардың 

молекулалық және кеңістіктік ұйымдасуы 
Клеткалық ядроның ұйымдасуының қазіргі замандық көзқарастары. Ядролық 

қабат пен ядролық саңылаулардың құрылысы. Хромосомалардық құрылымы мен 
репликациясы. РНҚ-ның процессингі мен синтезі. Гендік экспрессияның 
бақылауы. Клеткалардың дифференцировкасы мен  гендер экспрессиясы. 
Гендердің экспрессиясы мен репрессиясындағы ядро мен цитоплазманың рөлі. 
Компетенция және детерминация. Ядролық геномнің эволюциясы, хромосомалар 
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эволюциясы. Эу- және гетерохроматин. ДНҚ компактизация процестеріндегі 
гистонды белоктардың рөлі. Нуклеосомалардың құрылымдық рөлі. Репликациясы 
және транскрипция кезіндегі нуклеосомалар. Қыртысты гистонды белоктар. ДНҚ, 
нуклеомера, хромомеры, хроматинді фибриллалар компактизацияланудың әртүрлі 
деңгейлері. Хромосомалардың морфологиялық идентификациясы.  

 
Клетка бөлінуінің механизмі және реттелуі 
Клеткалардың бөлінуі және өсуі. Хейфлик теориясы. Клетка циклының 

фазалары және олардың бір-бірімен байланысы. Соматикалық және жыныстық 
клеткалардың бөлінуі. Митоз. Мейоз. Клеткалық бөліну мен өсуді бақылау. Митоз 
ынталандырушы фактор. Клеткалық циклді зерттеуге арналған модельді 
объектілерді. Циклиндер. Сүтқоректілер клеткаларының культурасында 
клеткалық циклді бақылауды зерттеу. Сүтқоректілердегі клеткалық бөлінуді 
реттеу. Ерте және кейінге қалдырылған жауаптар гены. Клеткалық циклдің 
бақылау нүктелері. Белок р53. 

 
Биомембраналардың құрылымы, қызметі және молекулалық 

ұйымдасуы   
Биомембраналардың тұрақтылығын анықтайтын факторлар. 

Биомембраналардың химиялық құрамы мен нәзік құрылымы. Биомембраналарда 
белоктар мен липидтердің орналасуы. Молекула аралық қарым-қатынастар ( 
электростатикалық, дисперсионды, гидрофобты) және мембрана ішілік 
компоненттердің қозғалғыштығы. 

 
Клетка аралық қарым- қатынастар және клеткалық байланыс 

механизмдері 
Клетка аралық қарым- қатынастар. Адгезия. Трансмембраналы 

гликопротеидтер. Адгезиялық гомофилді және гетерофилді САМ- белоктар. 
Гистосәйкесті кадгериндер, иммуноглобиндер, селектиндер, интегриндер, 
белоктар. Клеткалар және мүшелер қызметіндегі әртүрлі клеткааралық 
байланыстар рөлі. Клетка аралық байланыстардың түрлері. Химиялық 
сигнализацияның эндокринді, паракринді және синапстық жүйесі. Клеткалық 
беткейдің рецепторлары, екінші ретті мессенджерлер. Клеткадан тыс сигналды 
молекулалар. Клеткаларға аденициклазды, гуанициклазды, фосфоинозитидті  
сигналды берілу жолы.  

 
Клеткадағы энергияның түрлену механизмдері 
Митохондрия, пластидтердің молекулярлы және нәзік құрылымды 

ұйымдасуы. Энергия түрленуінің бірінші реттік механизмдері, редокс циклі және 
клетканың цитозоліндегі макроорганикалық қосылыстардың синтезі. 
Фотосинтетикалық және қышқылды фосфорлану процестеріндегі энергия 
түрленуі. АТФ синтезінің хемиосмотикалық теориясы. Энергия түрленуінің 
екінші реттік механизмдері. Механикалық қозғалысты, заттардың 



26 
 

трансмембранды тасымалы, биосинтездерді, клеткалар бөлінуін қуаттандыру 
әдістері. 

 
Канцерогенез процессін зерттеудегі клеткалық биологияның рөлі 
Ісіктің дамуы микроэволюциялық процесс ретінде. Ісік және рак 

клеткаларының қасиеттері. Ісік клеткалары және соматикалық мутациялары. Ісік 
клеткаларының бақылаусыз пролиферациясы. Ісіктің дамуы және клеткалық 
дифференцировка мен клеткалық өлімнің ақаулы бақылауы. Рак клеткаларының 
өсіу мен дамуы. 

 
Клеткалық биология және биомедицина 
Тірішілік туралы ғылым. Фундаментальдық биомедицина. Персоналдық және 

трансляциялық медицина. Клеткалық терапия. Бағаналы клетка және 
регенеративті биология. Клеткалық инженерия. Геронтология. 

 
СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 
 

1. Клеткалар эволюциясының жолдары және көп клеткалы ағзалардың 
түзілуі. 

2. Биология, биотехнология, биоэнженерия, биомедицинада 
қолданылатын клеткалық биологияның әдістері.  

3. Клеткалар культурасын алудың заманауи технологиялары. 
Культурадағы эукариоттық клеткалары. 

4. Қоршаған ортаның қолайсыз факторларының әсерінен клетканың 
қорғаушы механизмдері. 

5. Ядролық геном эволюциясы, хромосомалар эволюциясы. 
6. Хроматиннің (хромосома) молекулярлы және кеңістікті ұйымдасуы. 
7. Клеткалық цикл және клеткалық бөлінудің механизмдері. 
8. Клеткалық циклдің, клеткалық бөлінудің реттелуі мен бақылануы.  
9. Биологиялық мембраналардың молекулярлы ұйымдасуы мен қызмет 

етуі. 
10. Рецепция және клетка аралық байланыс, клетка аралық қарым- 

қатынас. 
11. Цитоқаңқаның ұйымдасуы мен қызмет етуі. 
12. Клеткадағы энергия түрленуінің механизмдері. 
13. Рецепция және клетка аралық байланыс. 
14. Эукариоттық клеткалардың хромосомаларының ұйымдасуының 

заманауи көзқарастары. 
 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 
ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 
1. Клеткалар эволюциясының негізгі кезеңдері. 
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2. Клеткалық биологияның заманауи әдістері. 
3. Клетканың қоршаған ортамен қарым- қатынасы. 
4. Ядролық геномның ұйымдасуы мен эволюциясы. 
5. Хромосомалар ұйымдасуының молекулярлы және кеңістікті 

ұйымдасуы. 
6. Клетка бөлінуінің механизмдері. 
7. Клетка бөлінуінің реттелуі. 
8. Мембраналардың құрылымы, қызметі және молекулярлы ұйымдасуы. 
9. Клетка аралық қарым- қатынас және клеткалық байланыс механизмі. 
10. Цитоқаңқаның ұйымдасуы мен қызмет етуі. 
11. Клеткадағы энергия түрленуінің механизмдері. 
12. Бағдарланған клеткалық өлім. 
13. Канцерогенез процестерін зерттеудегі клеткалық биологияның рөлі. 
14. Клеткалық биология және биомедицина  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В курсе «Клеточная биология» отражены достижения и современные 
проблемы клеточной биологии, современные молекулярно-генетические, 
биотехнологические методы исследования клеток, ретроспективно и на основе 
новейших достижений науки обращено внимание студентов на открытие клеток и 
субклеточных структур, обнаружение основных функций клеток и установление 
их связи с внутриклеточными структурами и системами, открытие белков, 
нуклеиновых кислот, липидов, регуляторных молекул и выяснение их 
молекулярной организации.  

Целью курса является углубление знаний студентов-магистров в области 
клеточной биологии, знакомство с современными представлениями о структурной 
и молекулярной организации про- и эукариотических клеток, исполнительных и 
регуляторных механизмах выполняемых ими функций, а также об основных 
направлениях и перспективах развития клеточной биологии и решаемых с их 
помощью практических задач биологии, биомедицины, биотехнологии, экологии. 

В результате изучения данной дисциплины магистранты должны владеть 
следующими профессиональными компетенциями: 

знать: 
• основные этапы эволюции клеток; 
• методы клеточной биологии и возможности их практического 

использования; 
•  механизмы взаимодействия клеток с окружающей средой;  
• особенности организации и эволюции ядерного генома; 
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• механизмы  клеточного деления и процессы его регуляции;  
• молекулярную организацию биологических мембран и механизмы 

межклеточной сигнализации; 
• особенности организации цитоскелета и его участие в клеточных 

процессах; 
• механизмы преобразования энергии в клетках; 
•  механизмы программируемой  клеточной гибели; 
•  научную терминологию в области клеточной биологии. 
понимать: 
• пути эволюции клеток и образования многоклеточных организмов.  
•  основы методов клеточных и тканевых культур, микрохирургии, 

молекулярной гибридизации, иммуногистохимии и др.; 
• природу влияния факторов окружающей среды (питательные 

вещества, регуляторные молекулы, гормоны,  ксенобиотики) на 
функционирование клеток, клеточных систем, организма; 

• особенности организации и эволюции ядерного генома;   
• механизмы деления соматических и половых клеток, регуляции 

клеточного цикла; 
• механизмы клеточной коммуникации; 
•  механизмы апоптоза - программируемой смерти клеток. 
уметь:  
• выбрать адекватные методы исследования в соответствии с целью и 

задачами экспериментальных исследований, уметь их применять на практике;   
• выделять и поддерживать  культуру клеток и тканей; 
• микроскопировать клетки и ткани с помощью световых и 

инвертированных микроскопов; 
• различать основные типы клеток и тканей; 
• описывать и анализировать  фиксированные и живые клетки с 

помощью специальных методов световой микроскопии; 
• систематизировать и обобщать с помощью статистических методик 

полученные данные; 
• вести поиск научной информации в области клеточной биологии, 

анализируя зарубежную литературу. 
владеть способностью: 
1. использовать новые знания и умения для получения клеточных и 

тканевых культур; 
2. анализировать состояние клеток и тканей в норме, при патологиях; 
3. проводить экспериментальные исследования в области клеточной 

биологии; биотехнологии, биоинженерии. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ Названия тем 
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1 Основные этапы эволюции клеток 
2 Методы клеточной биологии 
3 Взаимодействие клеток с окружающей средой 
4 Организация и эволюция ядерного генома. 
5 Молекулярная и пространственная организация хромосом 
6 Механизмы клеточного деления 
7 Регуляция клеточного деления 
8 Структура, функции и молекулярная организация биомембран 
9 Межклеточное взаимодействие   
10 Механизмы клеточной коммуникации 
11 Организация и функционирование цитоскелета 
12 Механизмы преобразования энергии в клетках 
13 Программируемая клеточная смерть 
14 Роль клеточной биологии в изучении процессов канцерогенеза 
15 Клеточная биология и биомедицина 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Основная цель курса – формирование у будущих специалистов 

фундаментальных знаний и профессиональных компетенций в области клеточной 
биологии.  Основная задача курса - получение магистрантами теоретических 
знаний в области клеточной биологии, а также практических навыков, 
способствующих их дальнейшей практической деятельности в сфере народного 
хозяйства, медицины и охраны окружающей среды. Магистранты должны 
овладеть навыками структурно-функционального подхода в изучении 
особенностей организации и функционирования клеток в составе и вне организма, 
различных методов изоляции клеток, получения клеточных и тканевых культур, 
их анализа и функционирования в условиях in vitro и in vivo, умения использовать 
их в практической деятельности в области биологии, биотехнологии, 
биоинженерии, биомедицины. Магистранты должны свободно ориентироваться в 
научной литературе по специальности, владеть специальной терминологией, 
готовить презентации и доклады на научные темы, писать научные статьи и 
тезисы, выступать на конференциях, что является залогом успешной научно-
исследовательской работы как на вузовском уровне, так и в дальнейшей научно-
исследовательской и производственной деятельности. 

За последние 50 лет произошло значительное развитие биологической 
науки: гигантский шаг вперед сделали молекулярная биология и молекулярная 
генетика, клеточная и молекулярная инженерия, что позволило внедрить в 
практику многие чисто теоретические разработки. Резкое расширение интересов 
исследователей и развитие многих принципиально новых методических подходов 
привели к накоплению за последние годы множества новых фактов и 
представлений, касающихся практически всех аспектов биологии клетки. В связи 
с этим, чтение магистрам настоящего курса является необходимой и актуальной. 
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Современное понимание клеточной биологии, таким образом, основывается на 
достижениях многих биологических наук: биофизики, биохимии, молекулярной 
генетики, молекулярной биологии, биоинформатики и др.   

Особое место в курсе отводится эволюционным аспектам происхождения 
про- и экариотических клеток, их роли в формировании клеточных ансамблей, 
многоклеточных организмов. Магистранты должны свободно ориентироваться в 
научной литературе по специальности, владеть специальной терминологией, 
готовить презентации и доклады на научные темы, писать научные статьи и 
тезисы, выступать на конференциях, что является залогом успешной научно-
исследовательской работы как на вузовском уровне, так и в дальнейшей научно-
исследовательской и производственной деятельности. 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основные этапы эволюции клеток 
Молекулярная предбиологическая эволюция. Геохимические и 

геофизические факторы, определившие спонтанное образование аминокислот, 
нуклеотидов, липидов из атомов и простых соединений, гипотетические пути 
образования макроэргических соединений макромолекул и первичных клеток, 
пути эволюции клеток и образование многоклеточных организмов.  

Основные типы и разнообразие клеток. Общность и уникальность клеток 
бактерий, растений, животных и человека, гомология и специализация клеток. 
Разделение функций клеток в многоклеточном организме, тотипотентность и 
дифференцировка клеток. Функциональные системы клеток: система транспорта 
веществ, синтеза белка, энергетического обеспечения, поглощения и секреции, 
движения и др. 

 
Методы клеточной биологии 
Метод клеточных культур. Культуральные питательные среды. Условия 

культивирования клеток и тканей вне организма. Особенности культивирования 
растительных и животных клеток. Методы визулизации клеток в культуре 
(фазово-контрастная микроскопия, флуоресцентная микроскопия, 
инвертированная, конфокальная микроскопия). Цейтраферная съемка клеток в 
культуре. Методы микрохирургии. Микроманипуляторы. Получение гибридом.  

 
Взаимодействие клеток с окружающей средой 
Основные действующие на клетки факторы физической среды 

(гравитационное поле и акустические волны, электрические поля и 
электромагнитные волны). Природные и антропогенные факторы химической 
окружающей среды (питательные вещества, регуляторные молекулы, гормоны, 
ксенобиотики). Кооперация и конкуренция клеток и организмов друг с другом. 
Молекулярная организация ферментов эндоплазматического ретикулума, 
катализирующих метаболизм ксенобиотиков. Антиоксидантные системы клеток. 
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Организация и эволюция ядерного генома 
Современные представления об организации клеточного ядра. Строение 

ядерной оболочки и ядерных пор.  Структура и репликация хромосомы. Синтез и 
процессинг РНК. Контроль генной экспрессии. Дифференцировка клеток и ее 
связь с экспрессией генов. Роль ядра и цитоплазмы в экспрессии и 
репрессировании генов.  Компетенция и детерминация. Эволюция ядерного 
генома, эволюция хромосом. 

 
Молекулярная и пространственная организация хромосом 
Эу- и гетерохроматин. Роль гистоновых белков в процессах компактизации 

ДНК. Состояние хромосом на разных уровнях жизни клетки. Структурная роль 
нуклеосом.  Нуклеосомы при репликации и транскрипции. Коровые гистоновые 
белки. Разные уровни компактизации ДНК, нуклеомеры, хромомеры, 
хроматиновые фибриллы. Морфологическая идентификация хромосом. Тонкая 
структура хромосом. Хромосомные аномалии, возникающие на уровне 
соматических клеток 

 
Механизмы клеточного деления 
Рост и деление клеток. Теория Хейфлика. Фазы клеточного цикла и их 

взаимосвязь. Деление соматических и половых клеток. Митоз. Мейоз. 
 
Регуляция клеточного цикла 
Контроль клеточного деления и клеточного роста. Фактор стимуляции 

митоза. Модельные объекты для изучения клеточного цикла. Циклины. 
Исследование контроля клеточного цикла на культуре клеток млекопитающих. 
Регуляция клеточного деления у млекопитающих Гены раннего и отложенного 
ответа.  Контрольные точки клеточного цикла. Белок р53. 

 
Структура, функции и молекулярная организация биомембран 
Факторы, определяющие стабильность биомембран. Химический состав и 

ультраструктура биомембран. Локализация белков и липидов в биомембранах. 
Межмолекулярные взаимодействия (электростатические, дисперсионные, 
гидрофобные) и подвижность внутримембранных компонентов. 

 
Межклеточное взаимодействие 
Межклеточное взаимодействие. Адгезия. Трансмембранные гликопротеиды. 

Адгезивные гомофильные и гетерофильные САМ-белки. Кадгерины, 
иммуноглобулины, селектины, интегрины, белки гистосовместимости. Роль 
различных межклеточных контактов в функционировании клеток и органов. Типы 
межклеточных контактов. 

 
Механизмы клеточной коммуникации 
Эндокринная, паракринная и синаптическая система химической 

сигнализации. Рецепторы клеточной поверхности, вторичные мессенджеры. 
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Внеклеточные сигнальные молекулы. Аденилатциклазный, гуанилатциклазный, 
фосфоинозитидный путь передачи сигнала в клетках. Участие в процессах 
внутриклеточной сигнализации арахидоновой кислоты и ее продуктов. Роль Са2+. 
Роль NOS в передаче сигналов. Передача сигнала с клеточных рецепторов на 
геном с помощью STAT-белков.  

 
Организация и функционирование цитоскелета 
Основные типы, молекулярная организация и исполнительные механизмы 

систем, обеспечивающих движение. Транспортная и сократительная функция 
цитоскелета. Системы движения, основанные на полимеризации 
(деполимеризации) и взаимодействии микротрубочек и актиновых нитей. 
Строение и конформационные перестройки цитоскелета.Тубулины, G- и F-актин, 
миозин, МАР и БАМ и другие белки как элементы "конструктора" для построения 
цитоскелета.  Микрофиламенты, микротрубочки, промежуточные филаменты.  

 
Механизмы преобразования энергии в клетках 
Молекулярная и ультраструктурная организация митохондрий, пластид. 

Первичные механизмы преобразования энергии, редокс циклы и синтез 
макроорганических соединений в цитозоле клеток. Преобразование энергии в 
процессах фотосинтетического и окислительного фосфорилирования. 
Хемиосмотическая теория синтеза АТФ. Вторичные механизмы преобразования 
энергии. Способы энергообеспечения механического движения, 
трансмембранного переноса веществ, биосинтезов, деления клеток. 

 
Программируемая клеточная смерть 
Клеточная гибель: некроз и апоптоз. Морфологические и биохимические 

различия некроза и апоптоза. Факторы регулирующие, развитие 
программируемой клеточной смерти (апоптоз). Каспазы. Белок р53. Токсины. 

 
Роль клеточной биологии в изучении процессов канцерогенеза 
Развитие рака как микроэволюционный процесс.  Свойства опухолевых и 

раковых клеток. Раковые клетки и соматические мутации. Неконтролируемая 
пролиферация раковых клеток. Развитие рака и дефектный контроль клеточной 
дифференцировки и клеточной смерти. Рост и развитие раковых клеток.  

 
Клеточная биология и биомедицина 
Наука о жизни. Фундаментальная биомедицина. Трансляционная и 

персонализированная медицина. Клеточная терапия. Стволовые клетки и 
регенеративная биология. Клеточная инженерия. Геронтология. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Пути эволюции клеток и образование многоклеточных организмов 
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2. Методы клеточной биологии, используемые в биологии, биотехнологии, 
биоинженерии, биомедицине 

3. Современные технологии получения культуры клеток. Эукариотические 
клетки в культуре 

4. Механизмы защиты клетки от действия неблагоприятных факторов 
окружающей среды 

5. Эволюция ядерного генома, эволюция хромосом 
6. Молекулярная и пространственная организация хроматина (хромосом) 
7. Клеточный цикл и механизмы клеточного деления 
8. Контроль и регуляция клеточного цикла, клеточного деления 
9. Молекулярная организация биологических мембран и их 

функционирование 
10. Рецепция и межлеточная коммуникация, межклеточное взаимодействие 
11. Сигнальные системы клеток 
12. Организация и функционирование цитоскелета 
13. Механизмы преобразования энергии в клетках 
14. Рецепция и межклеточная коммуникация 
15. Современные представления об организации хромосом эукариотической 

клетки 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 
1. Основные этапы эволюции клеток 
2. Современные методы клеточной биологии 
3. Взаимодействие клеток с окружающей средой 
4. Организация и эволюция ядерного генома  
5. Молекулярная и пространственная организация хромосом 
6. Механизмы клеточного деления 
7.  Регуляция клеточного деления 
8. Структура, функции и молекулярная организация   биомембран 
9. Межклеточное взаимодействие и механизмы клеточной коммуникации 
10. Организация и функционирование цитоскелета 
11. Структура, функции и молекулярная организация   биомембран 
12. Механизмы преобразования энергии в клетках 
13. Программируемая клеточная смерть 
14. Роль клеточной биологии в изучении процессов канцерогенеза 
15. Клеточная биология и биомедицина 
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1982. 
6. Збарский Н.Б., Кузьмина С.Н. Скелетные структуры клеточного ядра. М.: 
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http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/cell_bio.html 
http://www.cellsalive.com 
http://www.mwrn.com/guide.htm 
http://www.ou.edu/research/electron/mirror 
 

 
 

 
  

http://esg-www.mit.edu:8001/esgbio/cb/cbdir.html
http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/cell_bio.html
http://www.cellsalive.com/
http://www.mwrn.com/guide.htm
http://www.ou.edu/research/electron/mirror
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КВ 5301 КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ 
 

(научное и педагогическое направление) 
 

Объем - 2 кредита  
 

Авторы:  
Шалахметова Т.М. – доктор биологических наук, профессор кафедры 

биоразнообразия и биоресурсов факультета биологии и биотехнологии  
Сапаров К.А. -  доктор биологических наук, профессор кафедры 

биоразнообразия и биоресурсов факультета биологии и биотехнологии  
 

Рецензенты: 
Всеволодов Э.Б. – доктор биологических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института общей генетики и цитологии КН МОН РК 
Шулембаева  К.К.- доктор биологических наук, профессор кафедры 

молекулярной биологии и генетики факультета биологии и биотехнологии 
Казахского национального университета им. аль-Фараби 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
За последние 50 лет произошло значительное развитие биологической 

науки: гигантский шаг вперед сделали молекулярная биология и молекулярная 
генетика, клеточная и молекулярная инженерия, что позволило внедрить в 
практику многие чисто теоретические разработки. Резкое расширение интересов 
исследователей и развитие многих принципиально новых методических подходов 
привели к накоплению за последние годы множества новых фактов и 
представлений, касающихся практически всех аспектов биологии клетки. В связи 
с этим, чтение магистрам настоящего курса является необходимой и актуальной. 
В курсе «Клеточная биология» отражены достижения и современные проблемы 
клеточной биологии, современные молекулярно-генетические, 
биотехнологические методы исследования клеток, ретроспективно и на основе 
новейших достижений науки обращено внимание студентов на открытие клеток и 
субклеточных структур, обнаружение основных функций клеток и установление 
их связи с внутриклеточными структурами и системами, открытие белков, 
нуклеиновых кислот, липидов, регуляторных молекул и выяснение их 
молекулярной организации.  

Целью курса является углубление знаний студентов-магистров в области 
клеточной биологии, знакомство с современными представлениями о структурной 
и молекулярной организации про- и эукариотических клеток, исполнительных и 
регуляторных механизмах выполняемых ими функций, а также об основных 
направлениях и перспективах развития клеточной биологии и решаемых с их 
помощью практических задач биологии, биомедицины, биотехнологии, экологии. 
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Основная задача курса - получение магистрантами теоретических знаний в 
области клеточной биологии, а также практических навыков, способствующих их 
дальнейшей практической деятельности в сфере народного хозяйства, медицины 
и охраны окружающей среды. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны владеть 
следующими профессиональными компетенциями: 

знать: 
• основные этапы эволюции клеток; 
• методы клеточной биологии и возможности их практического 

использования; 
• механизмы взаимодействия клеток с окружающей средой;  
• особенности организации и эволюции ядерного генома; 
• механизмы  клеточного деления и процессы его регуляции;  
• молекулярную организацию биологических мембран и механизмы 

межклеточной сигнализации; 
• особенности организации цитоскелета и его участие в клеточных 

процессах; 
• механизмы преобразования энергии в клетках; 
• механизмы программируемой  клеточной гибели; 
• научную терминологию в области клеточной биологии. 
понимать: 
• пути эволюции клеток и образования многоклеточных организмов;  
• основы методов клеточных и тканевых культур, микрохирургии, 

молекулярной гибридизации, иммуногистохимии и др.; 
• природу влияния факторов окружающей среды (питательные вещества, 

регуляторные молекулы, гормоны,  ксенобиотики) на функционирование клеток, 
клеточных систем, организма; 

• особенности организации и эволюции ядерного генома;   
• механизмы деления соматических и половых клеток, регуляции 

клеточного цикла; 
• механизмы клеточной коммуникации; 
• механизмы апоптоза - программируемой смерти клеток. 
уметь:  
• выбрать адекватные методы исследования в соответствии с целью и 

задачами экспериментальных исследований, уметь их применять на практике;   
• выделять и поддерживать  культуру клеток и тканей; 
• микроскопировать клетки и ткани с помощью световых и 

инвертированных микроскопов; 
• различать основные типы клеток и тканей; 
• описывать и анализировать  фиксированные и живые клетки с помощью 

специальных методов световой микроскопии; 
• систематизировать и обобщать с помощью статистических методик 

полученные данные; 
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• вести поиск научной информации в области клеточной биологии, 
анализируя зарубежную литературу. 

владеть способностью: 
• использовать новые знания и умения для получения клеточных и 

тканевых культур; 
• анализировать состояние клеток и тканей в норме, при патологиях; 
• проводить экспериментальные исследования в области клеточной 

биологии; биотехнологии, биоинженерии. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ Названия тем 
1 Основные этапы эволюции клеток 
2 Методы клеточной биологии 
3 Взаимодействие клеток с окружающей средой 
4 Организация и эволюция ядерного генома. 
5 Молекулярная и пространственная  организация хромосом 
6. Механизмы  клеточного деления 
7 Регуляция клеточного деления 
8 Структура, функции и молекулярная организация   биомембран 
9 Межклеточное взаимодействие   
10 Механизмы клеточной коммуникации 
11 Организация и функционирование цитоскелета 
12 Механизмы преобразования энергии в клетках 
13 Программируемая клеточная смерть 
14 Роль клеточной биологии в изучении процессов канцерогенеза 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Основная цель курса – формирование у будущих специалистов 

фундаментальных знаний и профессиональных компетенций в области клеточной 
биологии.  В задачи курса входит обучение студентов-магистров навыкам 
структурно-функционального подхода в изучении особенностей организации и 
функционирования клеток в составе и вне организма, различных методов 
изоляции клеток, получения клеточных и тканевых культур, их анализа и 
функционирования в условиях in vitro и in vivo, умения использовать их в 
практической деятельности в области биологии, биотехнологии, биоинженерии,  
биомедицины.  

Особое место в курсе отводится эволюционным аспектам происхождения  
про- и эукариотических клеток, их  роли в формировании клеточных ансамблей, 
многоклеточных организмов. Магистранты должны свободно ориентироваться в 
научной литературе по специальности, владеть специальной терминологией, 
готовить презентации и доклады на научные темы, писать научные статьи и 
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тезисы, выступать на конференциях, что является залогом успешной научно-
исследовательской работы как на вузовском уровне, так и в дальнейшей научно-
исследовательской и производственной деятельности. 

 
 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Основные этапы эволюции клеток 
Молекулярная предбиологическая эволюция. Геохимические и 

геофизические факторы, определившие спонтанное образование аминокислот, 
нуклеотидов, липидов из атомов и простых соединений, гипотетические пути 
образования макроэргических соединений макромолекул и первичных клеток, 
пути эволюции клеток и образование многоклеточных организмов.  

Основные типы и разнообразие клеток. Общность и уникальность клеток 
бактерий, растений, животных и человека, гомология и специализация клеток.  

 
Методы клеточной биологии 
Метод клеточных культур. Культуральные питательные среды. Условия 

культивирования клеток и тканей вне организма. Особенности культивирования 
растительных и животных клеток. Методы визулизации клеток в культуре 
(фазово-контрастная микроскопия, флуоресцентная микроскопия, 
инвертированная, конфокальная микроскопия). Цейтраферная съемка клеток в 
культуре. Методы микрохирургии. Микроманипуляторы. Получение гибридом.  

 
Взаимодействие клеток с окружающей средой 
Основные действующие на клетки факторы физической среды 

(гравитационное поле и акустические волны, электрические поля и 
электромагнитные волны). Природные и антропогенные факторы химической 
окружающей среды (питательные вещества, регуляторные молекулы, гормоны, 
ксенобиотики).  

 
Организация и эволюция ядерного генома 
Современные представления об организации клеточного ядра. Строение 

ядерной оболочки и ядерных пор.  Структура и репликация хромосомы. Синтез и 
процессинг РНК. Контроль генной экспрессии. Эволюция ядерного генома, 
эволюция хромосом. 

 
Молекулярная и пространственная организация хромосом 
Эу- и гетерохроматин. Роль гистоновых белков в процессах компактизации 

ДНК. Состояние хромосом на разных уровнях жизни клетки. Структурная роль  
нуклеосом.  Нуклеосомы при репликации и транскрипции. Коровые гистоновые 
белки. Разные уровни компактизации ДНК, нуклеомеры, хромомеры, 
хроматиновые фибриллы. Морфологическая идентификация хромосом.  
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Механизмы  клеточного деления 
Рост и деление клеток. Теория Хейфлика. Фазы клеточного цикла и их 

взаимосвязь.  Деление соматических и половых клеток. Митоз. Мейоз. 
 
 
Регуляция клеточного цикла 
Контроль клеточного деления и клеточного роста. Фактор стимуляции 

митоза. Модельные объекты для изучения клеточного цикла. Циклины. 
Исследование контроля клеточного цикла на  культуре клеток млекопитающих. 
Регуляция клеточного деления у млекопитающих Гены раннего и отложенного 
ответа.  Контрольные точки клеточного цикла. Белок р53. 

 
Структура, функции и молекулярная организация   биомембран 
Факторы, определяющие стабильность биомембран. Химический состав и 

ультраструктура биомембран. Локализация белков и липидов в биомембранах. 
Межмолекулярные взаимодействия (электростатические, дисперсионные, 
гидрофобные) и подвижность внутримембранных компонентов. 

 
Межклеточное взаимодействие   
Межклеточное взаимодействие. Адгезия. Трансмембранные гликопротеиды. 

Адгезивные гомофильные и гетерофильные  САМ-белки. Кадгерины, 
иммуноглобулины, селектины, интегрины, белки гистосовместимости. Роль 
различных межклеточных контактов в функционировании клеток и органов.  

 
Механизмы клеточной коммуникации 
Эндокринная, паракринная и синаптическая система химической 

сигнализации. Рецепторы клеточной поверхности, вторичные мессенджеры. 
Внеклеточные сигнальные молекулы. Аденилатциклазный, гуанилатциклазный, 
фосфоинозитидный путь передачи сигнала в клетках.  

 
Организация и функционирование цитоскелета 
Основные типы, молекулярная организация и исполнительные механизмы 

систем, обеспечивающих движение. Микрофиламенты,  микротрубочки,  
промежуточные филаменты. Транспортная и сократительная функция 
цитоскелета. Системы движения, основанные на полимеризации 
(деполимеризации) и взаимодействии микротрубочек и актиновых нитей. 
Строение и конформационные перестройки цитоскелета. Тубулины, G- и F-актин,  
миозин, МАР и БАМ и другие белки как элементы "конструктора" для построения 
цитоскелета.   

 
Механизмы преобразования энергии в клетках 
Молекулярная и ультраструктурная организация митохондрий, пластид. 

Первичные механизмы преобразования энергии, редокс циклы и синтез 
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макроорганических соединений в цитозоле клеток. Преобразование энергии в 
процессах фотосинтетического и окислительного фосфорилирования. 
Хемиосмотическая теория синтеза АТФ. Вторичные механизмы преобразования 
энергии.  

 
Программируемая клеточная смерть 
Клеточная гибель: некроз и апоптоз. Морфологические и биохимические 

различия некроза и апоптоза. Факторы регулирующие, развитие 
программируемой клеточной смерти (апоптоз). Каспазы. Белок р53. Токсины. 

 
Роль клеточной биологии в изучении процессов канцерогенеза 
Развитие рака как микроэволюционный процесс.  Свойства опухолевых и 

раковых клеток. Раковые клетки и соматические мутации. Неконтролируемая 
пролиферация раковых клеток. Развитие рака и  дефектный контроль клеточной 
дифференцировки  и клеточной смерти. Рост и развитие раковых клеток.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 
1. Пути эволюции клеток и образование многоклеточных организмов.  
2. Методы клеточной биологии, используемые в биологии, 

биотехнологии,  биоинженерии, биомедицине. 
3. Современные технологии получения культуры клеток. 

Эукариотические клетки в культуре.  
4. Механизмы защиты клетки от действия  неблагоприятных факторов  

окружающей среды.   
5. Эволюция ядерного генома, эволюция хромосом. 
6. Молекулярная и пространственная организация хроматина 

(хромосом). 
7. Клеточный цикл и механизмы клеточного деления. 
8. Контроль и регуляция клеточного цикла, клеточного деления.  
9. Молекулярная организация биологических мембран и их 

функционирование. 
10. Рецепция и межлеточная коммуникация, межклеточное 

взаимодействие. 
11. Организация и функционирование цитоскелета. 
12. Механизмы преобразования энергии в клетках. 
13. Рецепция и межклеточная коммуникация. 
14. Современные представления об организации хромосом 

эукариотической клетки. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 
1. Основные этапы эволюции клеток. 
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2. Современные методы клеточной биологии. 
3. Взаимодействие клеток с окружающей средой. 
4. Организация и эволюция ядерного генома.  
5. Молекулярная и пространственная  организация хромосом. 
6. Механизмы  клеточного деления. 
7.  Регуляция клеточного деления.  
8. Структура, функции и молекулярная организация   биомембран.  
9. Межклеточное взаимодействие и механизмы клеточной коммуникации.  
10. Организация и функционирование цитоскелета. 
11. Механизмы преобразования энергии в клетках. 
12. Программируемая клеточная смерть. 
13. Роль клеточной биологии в изучении процессов канцерогенеза. 
 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 
1.  Альбертс Б., Брей Д., Льюис Д. Молекулярная биология клетки: в 5-ти 

томах. М.: Мир. 1994. 
2. B.Alberts, A.Johnson, J.Levis et al. Molecular Biology of the Cell. Fifth Edition. 

Garland Science.2008.-1268 p. 
3. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. Учебник. М., МГУ, 2004.  

494 с. 
4. Афанасьев Ю.И. и др. Гистология. М., 2000,  678с. 
5. Б.Глик, Дж.Пастернак. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. М.: Мир. 2002.-589 с. 
6. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. Учебник. М., МГУ, 2004.  

494 с. 
 
Дополнительная: 
1. Б.Глик, Дж. Пастернак. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. М.: Мир. 2002. 
2. Босток К., Самнер Э. Хромосома эукариотической клетки. М.: Мир, 1981. 
3. Бергельсон Л.Д. Биологические мембраны: факты и гипотезы. М., Наука, 

1975. 
4. Винников Я.А.  Эволюция рецепторов.  Л.,"Наука",1979. 
5. Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия. М.: Наука, 1989. 
6. Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология: в 3-х томах. М. Мир. 

1982. 
7. Збарский Н.Б., Кузьмина С.Н. Скелетные структуры клеточного ядра. М.: 

Наука, 1991.  
8. Епифанова О.Н. Лекции о клеточном цикле. КМК Scientific Press. 1997. 
9. Каплан А.И. Хрящ. М., Журнал "В мире науки", N 12, 1984.  
10. Свенсон К.,Уэбстер П. Клетка. М., Мир.1980. 
11. Скулачев В.П.  Энергетика биологических мембран. М.: Наука,1989. 



44 
 

12. Уотсон Дж. Молекулярная биология гена. М., Мир. 1978. 
13. Ченцов Ю.С., Поляков В.Ю. Ультраструктура клеточного ядра. М.: 

Наука, 1974.  
 
Информационные Интернет- ресурсы: 
Cell Biology – Hipertextbook 
http://esg-www.mit.edu:8001/esgbio/cb/cbdir.html 
http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/cell_bio.html 
http://www.cellsalive.com 
http://www.mwrn.com/guide.htm 
http://www.ou.edu/research/electron/mirror 
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http://www.cellsalive.com/
http://www.mwrn.com/guide.htm
http://www.ou.edu/research/electron/mirror
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В курсе «Клеточная биология» отражены достижения и современные 
проблемы клеточной биологии, современные молекулярно-генетические, 
биотехнологические методы исследования клеток, ретроспективно и на основе 
новейших достижений науки обращено внимание студентов на открытие клеток и 
субклеточных структур, обнаружение основных функций клеток и установление 
их связи с внутриклеточными структурами и системами, открытие белков, 
нуклеиновых кислот, липидов, регуляторных молекул и выяснение их 
молекулярной организации.  

Целью курса является углубление знаний студентов-магистров в области 
клеточной биологии, знакомство с современными представлениями о структурной 
и молекулярной организации про- и эукариотических клеток, исполнительных и 
регуляторных механизмах выполняемых ими функций, а также об основных 
направлениях и перспективах развития клеточной биологии и решаемых с их 
помощью практических задач биологии, биомедицины, биотехнологии, экологии. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны владеть 
следующими профессиональными компетенциями: 

знать: 
• основные этапы эволюции клеток; 
• методы клеточной биологии и возможности их практического 

использования; 
• механизмы взаимодействия клеток с окружающей средой;  
• особенности организации и эволюции ядерного генома; 
• механизмы  клеточного деления и процессы его регуляции;  
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• молекулярную организацию биологических мембран и механизмы 
межклеточной сигнализации; 

• особенности организации цитоскелета и его участие в клеточных 
процессах; 

• механизмы преобразования энергии в клетках; 
• механизмы программируемой  клеточной гибели; 
• научную терминологию в области клеточной биологии. 
понимать: 
• пути эволюции клеток и образования многоклеточных организмов; 
• основы методов клеточных и тканевых культур, микрохирургии, 

молекулярной гибридизации, иммуногистохимии и др.; 
• природу влияния факторов окружающей среды (питательные 

вещества, регуляторные молекулы, гормоны,  ксенобиотики) на 
функционирование клеток, клеточных систем, организма; 

• особенности организации и эволюции ядерного генома;   
• механизмы деления соматических и половых клеток, регуляции 

клеточного цикла; 
• механизмы клеточной коммуникации; 
• механизмы апоптоза - программируемой смерти клеток. 
уметь:  
• выбрать адекватные методы исследования в соответствии с целью и 

задачами экспериментальных исследований, уметь их применять на практике;   
• выделять и поддерживать  культуру клеток и тканей; 
• микроскопировать клетки и ткани с помощью световых и 

инвертированных микроскопов; 
• различать основные типы клеток и тканей; 
• описывать и анализировать  фиксированные и живые клетки с помощью 

специальных методов световой микроскопии; 
• систематизировать и обобщать с помощью статистических методик 

полученные данные; 
• вести поиск научной информации в области клеточной биологии, 

анализируя зарубежную литературу. 
владеть способностью: 
1. использовать новые знания и умения для получения клеточных и 

тканевых культур; 
2. анализировать состояние клеток и тканей в норме, при патологиях; 
3. проводить экспериментальные исследования в области клеточной 

биологии; биотехнологии, биоинженерии. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ Названия тем 
1 Основные этапы эволюции клеток 
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2 Методы клеточной биологии 
3 Взаимодействие клеток с окружающей средой 

4 Организация и эволюция ядерного генома. Молекулярная и 
пространственная организация хромосом 

5 Механизмы и регуляция клеточного деления 
6 Структура, функции и молекулярная организация биомембран 

7 Межклеточное взаимодействие и механизмы клеточной 
коммуникации 

8 Механизмы преобразования энергии в клетках 
9 Роль клеточной биологии в изучении процессов канцерогенеза 
10 Клеточная биология и биомедицина 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 
Основная цель курса – формирование у будущих специалистов 

фундаментальных знаний и профессиональных компетенций в области клеточной 
биологии.  Основная задача курса - получение магистрантами теоретических 
знаний в области клеточной биологии, а также практических навыков, 
способствующих их дальнейшей практической деятельности в сфере народного 
хозяйства, медицины и охраны окружающей среды. Магистранты должны 
овладеть навыками структурно-функционального подхода в изучении 
особенностей организации и функционирования клеток в составе и вне организма, 
различных методов изоляции клеток, получения клеточных и тканевых культур, 
их анализа и функционирования в условиях in vitro и in vivo, умения использовать 
их в практической деятельности в области биологии, биотехнологии, 
биоинженерии, биомедицины. Магистранты должны свободно ориентироваться в 
научной литературе по специальности, владеть специальной терминологией, 
готовить презентации и доклады на научные темы, писать научные статьи и 
тезисы, выступать на конференциях, что является залогом успешной научно-
исследовательской работы как на вузовском уровне, так и в дальнейшей научно-
исследовательской и производственной деятельности. 

За последние 50 лет произошло значительное развитие биологической 
науки: гигантский шаг вперед сделали молекулярная биология и молекулярная 
генетика, клеточная и молекулярная инженерия, что позволило внедрить в 
практику многие чисто теоретические разработки. Резкое расширение интересов 
исследователей и развитие многих принципиально новых методических подходов 
привели к накоплению за последние годы множества новых фактов и 
представлений, касающихся практически всех аспектов биологии клетки. В связи 
с этим, чтение магистрам настоящего курса является необходимой и актуальной. 
Современное понимание клеточной биологии, таким образом, основывается на 
достижениях многих биологических наук: биофизики, биохимии, молекулярной 
генетики, молекулярной биологии, биоинформатики и др.   
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Особое место в курсе отводится эволюционным аспектам происхождения 
про- и экариотических клеток, их роли в формировании клеточных ансамблей, 
многоклеточных организмов. Магистранты должны свободно ориентироваться в 
научной литературе по специальности, владеть специальной терминологией, 
готовить презентации и доклады на научные темы, писать научные статьи и 
тезисы, выступать на конференциях, что является залогом успешной научно-
исследовательской работы как на вузовском уровне, так и в дальнейшей научно-
исследовательской и производственной деятельности. 

  
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основные этапы эволюции клеток 
Молекулярная предбиологическая эволюция. Геохимические и 

геофизические факторы, определившие спонтанное образование аминокислот, 
нуклеотидов, липидов из атомов и простых соединений, гипотетические пути 
образования макроэргических соединений макромолекул и первичных клеток, 
пути эволюции клеток и образование многоклеточных организмов.  

Основные типы и разнообразие клеток. Общность и уникальность клеток 
бактерий, растений, животных и человека, гомология и специализация клеток.  

 
Методы клеточной биологии 
Метод клеточных культур. Культуральные питательные среды. Условия 

культивирования клеток и тканей вне организма. Особенности культивирования 
растительных и животных клеток. Методы визулизации клеток в культуре 
(фазово-контрастная микроскопия, флуоресцентная микроскопия, 
инвертированная, конфокальная микроскопия). Цейтраферная съемка клеток в 
культуре. Методы микрохирургии. Микроманипуляторы. Получение гибридом.  

 
Взаимодействие клеток с окружающей средой 
Основные действующие на клетки факторы физической среды 

(гравитационное поле и акустические волны, электрические поля и 
электромагнитные волны). Природные и антропогенные факторы химической 
окружающей среды (питательные вещества, регуляторные молекулы, гормоны, 
ксенобиотики).  

 
Организация и эволюция ядерного генома. Молекулярная и 

пространственная организация хромосом 
Современные представления об организации клеточного ядра. Строение 

ядерной оболочки и ядерных пор.  Структура и репликация хромосомы. Синтез и 
процессинг РНК. Контроль генной экспрессии. Дифференцировка клеток и ее 
связь с экспрессией генов. Роль ядра и цитоплазмы в экспрессии и 
репрессировании генов.  Компетенция и детерминация. Эволюция ядерного 
генома, эволюция хромосом. Эу- и гетерохроматин. Роль гистоновых белков в 
процессах компактизации ДНК. Состояние хромосом на разных уровнях жизни 
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клетки. Структурная роль нуклеосом.  Нуклеосомы при репликации и 
транскрипции. Коровые гистоновые белки. Разные уровни компактизации ДНК, 
нуклеомеры, хромомеры, хроматиновые фибриллы. Морфологическая 
идентификация хромосом.  

 
Механизмы и регуляция клеточного деления 
Рост и деление клеток. Теория Хейфлика. Фазы клеточного цикла и их 

взаимосвязь. Деление соматических и половых клеток. Митоз. Мейоз. Контроль 
клеточного деления и клеточного роста. Фактор стимуляции митоза. Модельные 
объекты для изучения клеточного цикла. Циклины. Исследование контроля 
клеточного цикла на культуре клеток млекопитающих. Регуляция клеточного 
деления у млекопитающих Гены раннего и отложенного ответа.  Контрольные 
точки клеточного цикла. Белок р53. 

 
Структура, функции и молекулярная организация биомембран 
Факторы, определяющие стабильность биомембран. Химический состав и 

ультраструктура биомембран. Локализация белков и липидов в биомембранах. 
Межмолекулярные взаимодействия (электростатические, дисперсионные, 
гидрофобные) и подвижность внутримембранных компонентов. 

 
Межклеточное взаимодействие и механизмы клеточной коммуникации 
Межклеточное взаимодействие. Адгезия. Трансмембранные гликопротеиды. 

Адгезивные гомофильные и гетерофильные САМ-белки. Кадгерины, 
иммуноглобулины, селектины, интегрины, белки гистосовместимости. Роль 
различных межклеточных контактов в функционировании клеток и органов. Типы 
межклеточных контактов. Эндокринная, паракринная и синаптическая система 
химической сигнализации. Рецепторы клеточной поверхности, вторичные 
мессенджеры. Внеклеточные сигнальные молекулы. Аденилатциклазный, 
гуанилатциклазный, фосфоинозитидный путь передачи сигнала в клетках.  

 
Механизмы преобразования энергии в клетках 
Молекулярная и ультраструктурная организация митохондрий, пластид. 

Первичные механизмы преобразования энергии, редокс циклы и синтез 
макроорганических соединений в цитозоле клеток. Преобразование энергии в 
процессах фотосинтетического и окислительного фосфорилирования. 
Хемиосмотическая теория синтеза АТФ. Вторичные механизмы преобразования 
энергии. Способы энергообеспечения механического движения, 
трансмембранного переноса веществ, биосинтезов, деления клеток. 

 
Роль клеточной биологии в изучении процессов канцерогенеза 
Развитие рака как микроэволюционный процесс.  Свойства опухолевых и 

раковых клеток. Раковые клетки и соматические мутации. Неконтролируемая 
пролиферация раковых клеток. Развитие рака и дефектный контроль клеточной 
дифференцировки и клеточной смерти. Рост и развитие раковых клеток.  
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Клеточная биология и биомедицина 
Наука о жизни. Фундаментальная биомедицина. Трансляционная и 

персонализированная медицина. Клеточная терапия. Стволовые клетки и 
регенеративная биология. Клеточная инженерия. Геронтология. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Пути эволюции клеток и образование многоклеточных организмов 
2. Методы клеточной биологии, используемые в биологии, 

биотехнологии, биоинженерии, биомедицине 
3. Современные технологии получения культуры клеток. 

Эукариотические клетки в культуре 
4. Механизмы защиты клетки от действия неблагоприятных факторов 

окружающей среды 
5. Эволюция ядерного генома, эволюция хромосом 
6. Молекулярная и пространственная организация хроматина (хромосом) 
7. Клеточный цикл и механизмы клеточного деления 
8. Контроль и регуляция клеточного цикла, клеточного деления 
9. Молекулярная организация биологических мембран и их 

функционирование 
10. Рецепция и межлеточная коммуникация, межклеточное 

взаимодействие 
11. Организация и функционирование цитоскелета 
12. Механизмы преобразования энергии в клетках 
13. Рецепция и межклеточная коммуникация 
14. Современные представления об организации хромосом 
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