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Организация на генетичния 
материал в еукариотната клетка. 

Структура на хромозомите

“Учение без разсъждение е безполезно,

а разсъждение без учение - опасно.”

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн



ГЕН

Определение на молекулната 

биология –

ДНК-последователност, 

кодираща белтък:

Wilhelm 

Johannson, 1909

г.

ген, генотип, 

фенотип

Проблеми:

Някои геноми са РНК

Някои генни продукти са РНК 

(рРНК, тРНК)

Някои ДНК-последователности не 

кодират белтък, но са необходими за 

производството на генен продукт 

(РНК или белтък)



ГЕН-нуклеотидна последователност от молекулата на ДНК

(РНК?), която определя АК-последователност на даден 

белтък (кодираща последователност) или контролира 

къде и кога да се произведе определен белтък 

(регулаторна последователност)

при прокариоти - ген = структурен ген - ДНК-участък,  

кодиращ първичната структура на 1 ПП-верига

Кодиращ участък :

Нуклеотиди, кодиращи АК-последователност на белтък

Некодиращ участък:

Регулаторни участъци

Участъци, свързващи РНК-полимераза 

Участъци, свързващи транскрипционни фактори

Интрони



“junk" ДНК – нуклеотидни последователности все още с

неизвестна функция. 98% от човешкия геном не

кодира белтък!

вероятен еволюционен резерв, консервативни

секвенции – регулаторни елементи



 гените при прокариоти :
- имат непрекъснат характер (без интрони)

и са напълно комплементарни на своята

иРНК

- не са амплифицирани (в повече от 1

копия) и имат само кодираща функция

 гените при еукариоти :
- имат прекъснат (интронен) характер и

не са комплементарни с транскрибираната

върху тях зряла иРНК

- са амплифицирани



1. Уникални

- 1-2 копия (1-3% от генома)

- локализирани на точно определено място в дадена хромозома

- кодират всички белтъци без хистоновите

- уникална ДНК с некодираща функция

2. Умерено повторени

- до 100 000 копия

- гени за: хистонови белтъци (разпръснати из генома), актин, 

миозин, хемоглобини, рРНК, тРНК и др., spacers

- некодираща и неизвестна функция

3. Многократно повторени

- до 1 милион копия (10-15% от генома)

- разположени тандемно в хетерохроматина около центромера и в 

теломерите, свръхспирализирана ДНК

ДНК-последователности в еукариотните гени : 



• Хроматин – комплекс от ДНК + белтъци 

(РНК), който опакова ДНК в еукариотното 

клетъчно ядро

• Структурна единица на хроматина -

нуклеозома

Субмикроскопска структура на хромозомите

1 хромозома = 1 мол. ДНК = 12 см
ДНК на всички хромозоми в 1 клетка в 1 ядро 

(2-3 ) = 2 м
50 000 пъти намалява дължината на ДНК при 

опаковането й в хроматина



Нуклеозома – основна повтаряща се структурна

субединица на хроматина

• - опакова ДНК в хромозомите (първо ниво на

кондензация)

• - контролира генната експресия – регулира

транскрипцията, като не позволява РНК-

полимеразата да се свързва с промотори на гени,

които не са необходими на клетката в момента

• - под електронен микроскоп - броеница "beads on a

string of DNA“ – бобина, около която се навива ДНК

• - основен носител на епигенетично унаследяваната

информация





• Ацетилирането на хистоните - ↑генната 

активност

• Деацетилирането - ↓генната активност

(+ метилиране на ДНК)

• HDAC-инхибитори – лечение на рак и 

невродегенеративни заболявания.





• хистонови белтъци – основни белтъци, най-консервативните
белтъци при еукариоти! 5 класа хистони:

нуклеозомни хистони - Н2А, Н2В, Н3 и Н4. По 2 молекули от всеки
се комплектуват в октамер, около който в два оборота се навиват
146 ДНК н.дв.

линкерни хистони - Н1. Всеки 2 минимални нуклеозоми се
свързват помежду си с линкерна ДНК от 54 н.дв.

• Нуклеозома = октамер с ДНК + линкерната ДНК = 

• 200 ДНК н.дв.



Нива на организация на хроматина

 ДНК  2 nm

спирализация и кондензация

I ниво – хроматинова фибрила 10 nm

II ниво – хроматинова фибрила (соленоид) 30 
nm

III ниво – бримкова структура 100 – 300 nm 
според генната активност!!!

IV ниво – хроматида 700 nm

 метафазна хромозома 1 400 nm



първо субмикроскопско ниво на спирализация – хроматинова фибрила 

(нишка) с диаметър - 10 nm; скъсяване на ДНК - 7 пъти. 



второ субмикроскопско ниво на кондензация на 
хроматина - хроматинова фибрила (соленоид) 
с диаметър 30 nm; скъсяване на ДНК - още 6 пъти

- в една извивка - 1200 нуклеотида
Всяко ниво на свръхспирализация все повече скъсява и 

удебелява молекулата на ДНК. 



Микроскопска структура на хромозомите

трето ниво на кондензация -

микроскопски видима 

бримкова структура с

диаметър 100 - 300 nm; 

- скъсяване на ДНК – над 200 

пъти

- в една бримка - 20 – 80 хил. 

нуклеотида

- нехистонови белтъци, 

свързващи отдалечени 

нуклеотидни последовател-

ности на соленоида                                                           



четвърто ниво – микроскопски видима хроматида с 

диаметър 700 nm 

метафазна хромозома - диаметър 1 400 nm, изградена 

от две хроматиди, съдържащи две молекули ДНК

Хромозомата 

не е резултат 

на 

кондензация 

на хроматина, 

а на 

репликация, 

предхождаща 

митозата.

NB!NB!







Хромозоми:

преди репликацията на ДНК (интерфазни) –

1 хроматида

след репликацията (метафазни) –

2 хроматиди, свързани с центромер



Центромер –
свързва 2-те хроматиди; 

многократно повторени 

нуклеотидни 

последователности с 

белтък-свързващи

функции; 

реплицира се късно и 2-те 

хроматиди се разделят 

като 2 хромозоми

Кинетохор - трислойна протеинова структура за 

залавяне за нишките на делителното вретено



метацентрични - с две приблизително еднакво дълги 
рамена
субметацентрични - с две нееднакво дълги рамена -
дълго “q“ и късо “p“
акроцентрични - едното рамо е много по-късо от 
другото
телоцентрични - еднораменни



• теломер - крайна част на всяка хромозома; участък от

многократно повторени нуклеотидни последователности,

свързани с белтък; съхранява целостта на хромозомата;

• в соматичните клетки теломерите се скъсяват след всяко

клетъчно делене и при стареенето

• само в туморните клетки и в гаметите - теломераза - вид 

обратна транскриптаза, която ги възстановява в 3`-края на 

ДНК. 



Еухроматин и хетерохроматин
Еухроматин 

деспирализиран

светло оцветен

транскрипционно активен - активно експресиращи се гени

уникални или умерено повторени нуклеотидни 

последователности

богат на Т-Ц бази

реплицира се рано в S-фазата



Еухроматин и хетерохроматин
Хетерохроматин

силно спирализиран

тъмно оцветен

транскрипционно неактивен -репресирани или блокирани 

гени

многократно повторени нуклеотидни последователности

богат на А-Т бази

реплицира се късно в S-фазата

концентриран около центромери и теломери



Хетерохроматин

структурен (конститутивен) - свръхкондензиран и 

функционално неактивен. Съдържа напълно блокирани 

гени, не се транскрибира. Намира се в областта на 

центромера

факултативен - временно инактивиран еухроматин 

вобластта на центромера и теломерите. Съдържа 

временно репресирани гени. Това е механизъм за 

контрол на генната активност.



Прегрупиране на хроматина по време на 

клетъчната диференциация
Диференцирани клетки – хетерохроматин около 

периферията на ядрото и в ядърцето

Тъканно-специфичните гени са в хетерохроматина, когато 

са репресирани и в еухроматина, когато са активни.

J. C Harr, A. Gonzalez‐Sandoval, S. M Gasser, EMBO reports (2016) e201541809




