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

Оплождане 
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Оплождане  – – момент на навлизане на сперматозоида в 
цитоплазмата на все още диплоидния преовулаторен 
овоцит ІІ ред, намиращ се в метафаза ІІ на мейозата; 

външно; вътрешно



отмиване на  високомолекулни 
вещества от повърхността им, 
променя  се  структурата на 
акрозомната  и на клетъчната 
мембрана 
осъществява се по време на 
придвижването на спермато-
зоидите в женските полови 
пътища
Сперматозоидът става 
оплодително способен!

Капацитиран   Некапацитиран

Капацитация на сперматозоидите



Оплождане – етапи
1. Спуква се акрозомното мехурче - акрозомна реакция
2. Съдържанието на акрозомата полимеризира 
3. Върху нея  се разполагат  хидролитични белтъци и 

акрозомният белтък bindin
4. Байндинът  се свързва  с  рецептори върху плазматичната 

мембрана на яйцеклетката
5. Сливат се мембраните на двете гамети
6. Ядрото на сперматозоида прониква в яйцеклетката  и  се 

извършва оплождането
7. Едновременно с оплождането се спукват  кортикалните 

гранули - кортикална реакция.
8. Слива се съдържанието на кортикалните  гранули с 

плазматична мембрана  на яйцеклетката, която се 
превръща в оплодителна обвивка, непроницаема за други 
сперматозоиди.







При акрозомната  реакция се освобождават хидролитични 
ензими: 
хиалуронидаза - подпомага проникването  на сперматозоида 
през хиалуроновата  киселина между фоликулните клетки на 
corona radiata
акрозин  - осигурява видово специфичното проникване  на 
сперматозоида през zona pellucida

овоцит
ІІ ред

N-ацетилглю-
козамин

глюкозил-
трансферазен
рецептор акро

зома

ядро

алостерично свързване,
отключващо акрозомната
              реакция

zona 
pellucida

ZP2

ZP1

ZP3

Свързването N-ацетилглюкозамин – гликозил-
трансфераза става възможно след отмиването на 
обличащите вещества при капацитацията на 
сперматозоида,   което   активира   гликозил-
трансферазния   рецептор.



Zona pellucida sperm-binding protein 3 = 
zona pellucida glycoprotein 3 (ZР-3) = sperm receptor

•Роля за свързване на сперматозоида и стимулация на акрозомната 
реакция.
•Glycoproteins ZP1, 2, 3, 4 – прицелни молекули за 
имуноконтрацепция при бозайници. 
•ZP1, 3, 4 свързват капацитирани сперматозоиди и индуцират 
акрозомна реакция. 



кортикални гранули - под клетъчната мембрана в 
цитоплазмата на преовулаторната яйцеклетка; малки секреторни 

мехурчета; 
отделените вещества възпрепятстват полиспермията при 

бозайниците и човека



Веднага след оплождането:
1. овоцит ІІ ред се активира като:
завършват ана -  и  телофаза ІІ на мейозата
в  перивителинното пространство се изхвърля второто 
полярно телце и овоцитът се превръща в  хаплоидна 
яйцеклетка. 
2. протича  кортикалната реакция:  спукват се 
кортикалните гранули под яйчевата  обвивка и 
съдържанието им разпада хидролитично N-ацетил-
глюкозамина в ZP3;  протеолитичните кортикални 
ензими разграждат  гликопротеините ZP2;  променя се 
структурата на zona pellucida  - уплътнява се и става 
недостъпна за други сперматозоиди (блокира се 
полиспермията).



3.  ядрата на двете гамети се превръщат съответно  в 
женски и мъжки пронуклеуси - НЕ при човека!
4.  протича  амфимиксис (кариогамия)  - сливане на 
двата пронуклеуса; мембраните им се разпадат, 
центриолите  на сперматозоида се разделят (овоцитът 
не притежава центриоли) и се отправят към двата 
полюса. Образува се делителното вретено  и протича 
първото меридионално делене на зиготата. 
   При бозайниците и човека оплождането се извършва в 
крайната разширена (ампуларна) част на маточните 
тръби, която се отваря в близост до яйчника.



Амфимиксис до около 30 мин. след оплождането.
Геномът на зиготата се активира 40-45 мин. след 

оплождането.
   Оплодителната годност на човешките гамети е:

- яйцеклетка - около 48 часа
- сперматозоид - до няколко дни



Монозиготни – 1 на 285 
бременности
Дизиготни



“Огледални” еднояйчни близнаци
“Разговарят” от 14 г.с.
“Конкуренция” - синдром на изчезващия близнак
17 мин. между ражданията

Наполовина еднояйчни близнаци – 75% обща ДНК, 
разделена на две яйцеклетка, оплодена от 2 различни 
сперматозоида



ART – Assisted Reproductive Technology
Оплождане in vitro (IVF) – Patrick  Steptoe (АГ) и Robert 
Edwards, 1978 год. ; 1988 год. – Атанас Щерев и Илия 
Ватев

8 МИЛИОНА ДЕЦА!!!



интрацитоплазмено инжектиране на 

сперматозоид в яйцеклетката 

(ИКСИ) 

Предимства - само няколко нормални и 

жизнеспособни сперматозоида; 

недоузрели сперматозоиди, извлечени 

биопсично от тестиса или епидидимиса 

и дори със сперматиди

• Успех

• Дефекти

• Близнаци
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РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА
ART – Assisted Reproductive Technology

Донорски гамети
Сурогатни майки (майки по заместване)
Утроби под наем?
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