
“Учение без разсъждение е безполезно, 
а разсъждение без учение - опасно.”

Мейоза. Гаметогенеза 

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн



специален вид клетъчно делене, при което се 
получават 4 нови клетки с намален на половина 

хромозомен набор (хаплоидизация) - редукционно 
клетъчно делене

протича само в половите клетки 
включва две  последователни мейотични деления, 

които протичат като едно цяло, без  интерфаза и без 
репликация на ДНК

всяка гамета се разделя 2 пъти, но хромозомите се 
удвояват само 1 път в интерфазата, която предхожда 
първото мейотично делене 

генният набор на гаметата се редуцира 
(хаплоидизира)

МЕЙОЗА





• Профаза I
• Лептотенен стадий №1

Кондензация на хроматина

Хромозоми, прикрепени към 
ядрената мембрана



• Профаза I
• Зиготенен стадий №2
Начална надлъжна конюгация (синапсис) – 

тетрада (бивалент) - 2 хомоложни хромозоми 
в синапсис

Синаптонемален комплекс – белтъчна 
структура между хомоложните хромозоми, 
която участва в конюгацията, кросинговъра и 
рекомбинацията.  



• Профаза I
• Пахитенен стадий №3

Пълна конюгация, кросинговър - обмяна 
на генетичен материал между несестрински 
хроматиди  на хомоложните хромозоми при 
мейоза с резултат нови алелни комбинации в 
дъщерните клетки. 



• Профаза I
• Пахитенен стадий №3

Пълна конюгация, кросинговър

Рекомбинационни възли – мултиензимни 
структури (ендонуклеазна активност) между 
белтъчните вериги на комплекса, място на 
кросинговър



• Профаза I
• Диплотенен стадий №4

Разпадане на синаптонемалния комплекс и 
разделяне на конюгиралите хромозоми, 
овоцити! транскрипционна активност!

Хиазма – място на контакт (crossover) между две 
несестрински хроматиди на хомоложни хромозоми



• Профаза I
• Диакинетичен стадий №5
Макс. кондензация на хромозомите, отделяне от 

ядрената мембрана, започва терминализация 
на хиазмите

хиазми



Продължава 90% от времето на цялата мейоза! 



•втора интерфаза - хромозомите частично декондензират, не се 
удвояват, защото  не  протича  репликация  на  ДНК.
•второто мейотично делене протича като обикновена митоза. 
•след телофаза ІІ се получават четири гамети с хаплоиден брой 
хромозоми. 

Биологично  значение  на  мейозата:
 1. Чрез хаплоидизирането на хромозомния набор в гаметите се 
запазва постоянството  в  броя  на  хромозомите  на  вида    
след  оплождането.
2. Осигурява информация и генни продукти за началното 
развитие на зиготата  и  за формирането   на  сперматозоидите.
3. Дава   големи   възможности   за наследствена   изменчивост  
 чрез   случайното  разпределение  на  бащините и майчините 
хромозоми  между   дъщерните   клетки  и  чрез   свободното   
преразпределяне   на   гените   при   кросинговъра.   
Всяка   гамета   получава   свой уникален  хромозомен  набор  
като неповторима комбинация  от хромозомите и гените  на   
двамата   родители.



Съпоставка на мейоза с митоза
    
 Интерфаза - по дълготрайна при мейозата.
 Профаза - по-дълготрайна с 5 стадия при мейозата. За 

разлика от митозата, се наблюдава генна активност. 
Образуват се тетради от хомоложни хромозоми, 
между които протичат синапс и кросинговър.

 Метафаза - при  митозата  хромозомите  са  свободни, 
а в метафаза І на мейозата, са свързани в хиазмите. 
Центромерът се реплицира в края на тази фаза при 
митозата и в края на метафаза ІІ при мейозата.

 Анафаза - при  митозата се разделят центромерите, а 
при мейозата, в анафаза І - хиазмите.

 Телофаза - при митозата в дъщерните клетки попадат 
разделени хроматиди (вече хромозоми), а след 
първото делене при мейозата - свързани сестрински 
хроматиди.



Гаметогенеза - процес на формиране и узряване на 
половите клетки



ОВОГЕНЕЗА
Начало - в ембрионалния период на жената
Край - край на репродуктивната възраст на жената 
(климакс, менопауза) 
Ход - с прекъсвания 
Орган - яйчници
Резултат – 4 неравностойни клетки: 3 полярни 
телца + 1 яйцеклетка
1.период на размножаване - интензивни 
митотични деления на прародителски полови 
клетки - овогонии
2.период на растеж -  някои от  овогониите 
престават да се делят и нарастват, като се 
превръщат в овоцити І ред
3.период на зреене -  две мейотични деления
първо мейотично делене - овоцит ІІ ред 
(преовулаторен овоцит, преовулаторна 
яйцеклетка) и първо полярно телце
 второто мейотично делене -  яйцеклетка и 
второ полярно телце
 в пахитенния и диплотенния стадий на 
профаза І на мейозата протичат промените на 
молекулно ниво - кросинговър и синтеза на 
продукти от генната активност на ДНК 



Полярно телце
Защо възниква?
Несиметрично делене
Колко полярни теца има?
Колко хромозоми съдържат?
Първо – диплодно, второ – хаплоидно
Може ли да се оплоди полярно телце?
Да.
Може ли оплодено полярно телце да се развие?
Не.

АПОПТОЗА!



Към момента на раждането в яйчниците мейозата е:
• в диплотенен стадий на профаза І 
• започнал е периодът на зреене 
Примордиален фоликул – съдържа  овоцит І ред, 
заобиколен от 1  ред плоски фоликулни епителни 
клетки – 400 000 приморд. фоликула!
Първичен  фоликул – овоцит І ред  + 1 ред 
призматични  фоликулни клетки
Синтеза на:
•хранителни вещества
•рибозоми и 
кортикални гранули
•обвивки на яйцеклетката



Първичният фоликул  прави първата пауза в 

овогенезата до пубертета на момичето.

Вторичен фоликул – овоцит І ред, обграден с няколко 

реда фоликулни клетки, които отделят вещества, 

образуващи прозрачната безклетъчна обвивка zona 

pellucida – между овоцита и фоликул. клетки  



През пубертета 

активиране на 
гонадотропните 

хипофизни хормони 

повишена секреция на естрогени
от фоликулните клетки

нарастване, оформяне на празнина и формиране
на зрял, антрален (Граафов) фоликул



Третичен фоликул (зрял, антрален, Граафов) – 

кухина с течност, овоцит І ред, разположен върху 

купчинка от епителни клетки.  



  ежемесечно  узрява 1  Граафов фоликул  близо до 
повърхността на яйчника
  в него овоцит І ред завършва първото си 
мейотично делене
  превръща се в  овоцит ІІ ред (преовулаторен)  и 
достига до метафаза ІІ
  настъпва  овулация  (около 14-ия ден на 
менструалния  = естрален цикъл)  - спукване на 
антралния фоликул и изливане  на течността от него, 
заедно с преовулаторния (ІІ ред) овоцит
 след овулацията антралният фоликул се превръща в 
жълто тяло  - жлеза с вътрешна секреция, отделяща 
прогестерон, който подготвя маточната лигавица за 
имплантиране на зародиша след евентуално 
оплождане 







 Естрален (менструален) цикъл - 28 дни, морфологични и 
функционални промени в матката и влагалищието от началото 
на нарастване на съзряващия фоликул до превръщането му в 
жълто тяло
първа фаза на цикъла  - отделят се естрогенните хормони 
естрадион, естрон и естриол от фоликулните клетки  - 
подпомагат нарастването и зреенето на фоликула и 
протичането на естралния цикъл
втора фаза на цикъла  -  отделя се прогестерон от жълтото 
тяло - подготвя маточната лигавица за имплантацията
На клетъчно ниво:
  ако няма оплождане, мейозата остава незавършена и 
преовулаторният овоцит  ІІ ред се изхвърля при менструацията;
 ако има оплождане, под влияние на сперматозоидния стимул 
овоцит ІІ ред завършва ана - и телофаза ІІ  и се превръща в 
яйцеклетка
 следва амфимиксис (сливането на клетъчните ядра)
яйцеклетката е напълно оформена хаплоидна гамета само 

във времето между оплождането и амфимиксиса 



Към момента на оплождането преовулаторният овоцит ІІ ред 
притежава отвътре навън следните обвивки:
     - клетъчна (плазматична) мембрана
     - прозрачна обвивка (zona pellucida) с решаващо значение за 
акта на оплождането;
     - ореол от фоликулни клетки (corona radiata) 



преовулаторната яйцеклетка е най-голямата  клетка поради:
•запазената диплоидност до оплождането, която осигурява двоен 
набор генни продукти
•изхранването й се подпомага от околните фоликулни клетки 
Овогенезата е ниско ефективен процес с висока потенциална 
мутагенност!



Сперматогенеза
Начало – пубертета на мъжа
Край - край на репродуктивната възраст 

на мъжа 
Ход - непрекъснат 
Орган - извитите каналчета  на 

семенниците  (тестисите)
Резултат – 4 равностойни 

сперматозоида
1. период на размножаване - незрелите 

 прародителски сперматогонии   се   
делят митотично

2. период на  растеж  - част от 
сперматогониите нарастват  до 
сперматоцити І ред

3. период   на  зреене   -  2  мейотични  
деления

първо  делене - сперматоцит І   ред   
се   превръща   в сперматоцит ІІ ред

второ   делене  - сперматид
4.  период  на    формиране    -  

сперматидите се превръщат в зрели    
сперматозоиди



Стена на семенните каналчета на тестиса 
Сперматогенезата протича в стената на семенното каналче в 
посока от базалната мембрана към лумена на каналчето. 
Лайдигови клетки (Leydig cells) – интерстициални клетки 
около каналчетата в тестисите. 
Произвеждат тестостерон под действие на ЛХ.  



Сертолиеви клетки - подхранваща ф-я (клетки “кърмачки”), 
абсорбират излишна цитоплазма от нововъзникналите 
сперматозоиди (фагоцити)

 Осигуряват условия за узряването чрез хематотестикуларната 
бариера (Сертолиево-клетъчна бариера)  и защитават 
сперматидите от имунната система на мъжа 

 Секретират вещества, иницииращи мейозата
 Секретират семенната течност
 Секретират андроген-свързващ протеин, който задържа 

тестостерона в близост до гаметите 



Продължителност - 120 дни, с транспорт по каналчетата – 3 мес.
В тестисите -  200 млн. сперматозоида се произвеждат всеки ден. 
От тях 50% стават жизнени.

Еякулат 
2 – 5 ml

300 млн. сперматозоиди / ml
Хипоспермия

Олигоспермия – под 20 млн след 72 ч.
Азооспермия

Некроспермия



Митотичните и мейотичните при сперматогенезата не 
завършват с цитокинеза  -  цитоплазмени мостчета 
между клетките=синцитий. Сперматозоидите се 
отделят един от друг едва при навлизането им в 
лумена на семенното каналче.
Роля на синцития:
•доставяне продуктите на нормалния алел до 
сперматозоиди, чиито алел евентуално е дефектен;
•снабдяване с достатъчно генни продукти на Y-
сперматозоидите от Х-сперматозоидите, които са с по-
богат генофонд;
•получаване на пълен набор генни продукти и от 
двамата родители, въпреки хаплоидността на 
сперматозоидите. 
Роля на сперматозоида :
да внесе втори хаплоиден хромозомен набор за 
бъдещата зигота
да достави центриоли на овоцита ІІ ред
да активира зиготата



  главичка - голямо ядро и разположено пред него акрозомно мехурче; 

- ядро  - максималната кондензация на ДНК, голям положителен заряд на 
силно основни белтъци – протамини  вместо хистони; ДНК не проявява 
генна активност по време на мейозата

- акрозома  - секреторно мехурче с хидролитични ензими, участващи в 
механизма на оплождането; функционира като лизозома, произлезла от 
апарата на Голджи
зрелият сперматозоид не   притежава ендоплазматичен ретикулум, рибозоми и 
апарат на Голджи
 шийка – центриоли, множество митохондрии
 опашка - цитоплазма и система от микротубули

Скорост – 18 км/ч



 сперматозоидите се складират и зреят в семенния придатък – епидидима, 
където абсорбират повърхностна  обвивка от разнообразни гликопротеини. 

   Сперматогенезата е бърз, непрекъснат и високо ефективен 
процес.

 за 24 часа се произвеждат около 100 млн. сперматозоида
 един нормален еякулат -  2- 5 мл., 300 - 500 млн. сперматозоиди и семенна 

течност, произведена от простатата и семенните мехурчета (защитава 
сперматозоидите от киселото рН във влагалището)

Хормони на хипофизата 
Фоликулостимулиращ

Лутеинизиращ

развитие на 
семенните 
каналчета и 

сперматогенезата

тестостерон

Ембриогенеза
първични полови 

белези

Пубертет
вторични полови 

белези 

и растеж на тялото 
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