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 Безполово размножаване: 

- Просто и директно делене 

- Поколението е идентично с 
родителската клетка/организъм 

 Полово размножаване: 

- Смесване на генетичен материал 
от два индивида  

- Поколението се различава по 
между си, както и от родителските 
форми 

 

 



Организмите, които се 
възпроизвеждат чрез мейоза са 

диплоидни 

 Диплоидни: 

- Всяка клетка съдържа два 
комплекта от хромозоми – 
унаследени от всеки родител 

- Соматични клетки – подпомагат 
оцеляването и деленето на 
половите клетки 

 Хаплоидни: 

- Специализирани клетки, 
участващи в половото 
размножаване 

- Гаметите или половите клетки са 
тези, които оставят поколение 

 

 



Мейозата генерира генетично разнообразие 

 

 

 

 

 

 
 

 Нови комбинации между хромозомите - всяка гамета съдържа микс от 
бащините и майчините хромозоми 

 Генетично разнообразие се генерира чрез генетична рекомбинация - 
кросинговър 

 Предимство на организмите в променящата се околна среда 

-   Оцеляване при непредвидими условия 

 -  Елиминирането на вредни алели и предпазване от натрупването им в 
поколението 



Мейоза 

Theodor Boveri – 1883 – оплодените яйца на паразитни 
кръгли червеи съдържат четири хромозоми, докато 
гаметите им само две. 

Мейоза  - клетъчно делене, при което диплоидните 
предшественици на половите клетки се превръщат в 
хаплоидни гамети. 

 Редукционно делене  

 Две последователни деления и само веднъж 
удвояване на ДНК (репликация) 

-  Първо мейотично делене  

-  Второ мейотично делене 
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Мейоза I се състои от: 
Профаза I 
- Лептотен – хромозомите стават видими под микроскоп 
- Зиготен – хомоложните хромозоми се сближават в биваленти;  

формира се синаптонемален комплекс, участващ в генетичната 
рекомбинация 

- Пахитен – бивалентите са образувани; осъществява се кросинговър 
- Диплотен – бивалентите започват да се разделят и се наблюдава 

хиазма 
- Диакинеза – хромозомите продължават да се кондензират 

 



  Хомолог – носители са на едни  и същи гени. 

 Бивалент – изграден от четири сестрински 
хроматиди. 

  Кросинговър -  обмяна на генетичен материал 
между несестринските хроматиди на 
хомоложните хромозоми. 

  Синаптонемален комплекс – поддържа 
бивалентите и хомоложните хромозоми в близост 
като спомага за кросинговъра. 

  Хиазма (Greek letter χ) – структура, която 
илюстрира кросинговъра между несестринските 
хроматиди.  
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Формирането на синаптонемалния комплекс се 
предшества от скъсвания на двойноверижната 
ДНК в сестринските хроматиди и катализира 
кросинговъра между несестринските хроматиди.  

Подреждане на хомолозите и кросинговър  



Синапсис – процес на свързване на хомоложните 
хромозоми. 
- Започва през зиготенен стадий и напълно 
завършва през пахитенния. 
-  Синаптонемалният комплекс подпомага процеса. 

Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) 



Електронна микроскопия 
на синаптонемален 
комплекс при лилия Имунофлуоресцентна микрофотография на профаза I  в клетки от гъби 

Sordaria  (C) – частично свързани биваленти и напълно осъществен 
синапсис (D) 
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Синапсис и свързване на центромерите при миши 
сперматиди. 

Синаптонемалният комплекс е високо консервативен  
при различните видове. 
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Интерфаза            Репликация               Пахитенен             Кросинговър 

                                 

                                                             

                                                                                                                                                       

 

 



Бивалент с три хиазми, резултат от три  
кросинговъра 
  

Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008) 



2. Метафаза I – Бивалентите се подреждат в екватора. 

3. Анафаза I -  Хомоложните хромозоми в бивалентите започват да се разделят една 
от друга. 

4. Телофаза I - Два хаплоидни комплекта от хромозоми се отправят към 
срещуположните полюси. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Обобщение за Мейоза I: Кросинговър между хомоложните 
хромозоми. Хомоложните хромозоми се разделят една от друга 

и две хаплоидни клетки се формират. 
 
 
 



Мейоза ІІ 
• Липсва ДНК репликация 
• Сходна с процесите в митозата 
• Стартира с  23 хромозоми, вместо 46 
• Състои се от: 
1. Профаза II -  Хроматинът отново се кондензира в 

хромозоми.  Формира се делителното вретено. 
2. Метафаза II – Хромозомите се подреждат в екваториалната 

равнина. Нишките на делителното вретено са прикрепени към 
кинетохорите на сестринските хроматиди на хромозомите. 

3. Анафаза II – Сестринските хроматиди се разделят и се 
отправят към срещуположните полюси като самостоятелни 
хромозоми. 

4. Телофаза II – Хромозомите се деспирализират, възстановяват 
се ядърцата и ядрената мембрана.   

 
След цитокинезата, всяка дъщерна клетка съдържа хаплоиден 

брой хромозоми, а всяка хромозома се състои от една хроматида.  
 



 
 
 
 

Обощение за Мейоза II: Сестринските хроматиди се 
разделят и се формират четири хаплоидни клетки. 
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Биологично значение на мейозата: 

1. Редуциране на хромозомния набор от 

 2n в n 

2. Независимо прекомбиниране на 

 хомоложните хромозоми 

3. Кросинговър 

 

 

 

 



Мейозата НЕ е безупречен процес 

Грешки при мейоза 

• Неразделяне – грешки при разделянето 
на хромозомите или хроматидите 

- Хаплоидни клетки с липсващи  
хромозоми 

- Хаплоидни клетки с повече от едно 
копие на конкретна хромозома 

– Анеуплоидии  

– Обикновено са летални още в 
ебрионалния период 

– Тризомия 21, синдром на Даун  

– Полови хромозоми 

• Синдром на Търнър, 
монозомия, 45, XO  

• Синдром на Клайнфелтър: 47,  
XXY  

• Транслокации или делеции 



Гаметогенеза – процес на формиране на гамети 
от първични полови клетки 

 

 

1. Размножаване 

2. Нарастване 

3. Зреене 

4. Диференциация/формиране – сперматогенеза 

 

 

 

 



                     Сперматогенеза 
• Сперматоцитогенеза – включва 

развитието на клетките от 
сперматогоний до вторичен 
сперматоцид. 

• Спермиогенеза -  включва 
диференциацията и зреенето на 
сперматидите. 

•  Осъществява се в тестисите (извитите 
каналчета на семенниците) 

•  Започва през пубертета и приключва 
със старостта на индивида 

• Период на размножаване, растеж, 
зреене и формиране 

• Протича без прекъсване 
• Хормонален контрол  - 

лутеинизиращ хормон (LH), 
фоликулостимулиращ хормон (FSH) и 
тестостерон 
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Сертолиеви клетки -  инициират и 
регулират продукцията на 
сперматозоиди. Важни молекули са 
инхибин и активин, които контролират 
функцията на фоликуло-стимулиращия 
хормон. 
Клетки на Leydig  – секретират 
тестостерон 



Структура на сперматозоид 

 Глава – ядро и акрозомно 
мехурче 

 Опашка 

 

 



Овогенеза 
• Протича в яйчниците 

• Започва през ембриогенезата 

• Приключва през менопаузата 

• Хормонален контрол: 

- FSH, LH 

- Естроген 

• Процесът е с прекъснат ход 

 



Прекъснат процес: 
1. Мейоза I се прекъсва в диплотенен стадий на профаза  I – 

от момента на раждане до пубертета. 

2. Вторичният овоцит е „арестуван“ в метафаза II.  

Мейоза II завършва след оплождането!!! 

Стадии в развитието на човешки овоцит 
  Първичен (примордиален);  Развиващ се;  Антрален; Граафов фоликул 



Развиващ се първичен овоцит 
в яйчник от заек (електронна 
микрофотография) 



 Жълто тяло – временна структура, жлеза с вътрешна 
секреция, секретираща прогестерон. 

  Естрален цикъл – морфологични и функционални 
промени в матката и влагалището от развиващия се 
фоликул до формирането на жълто тяло. 

  Овулация – освобождаване на вторичен овоцит от 
яйчника. 

 

 

 



Яйчник – кора и медула 



Лапароскопско наблюдение на спонтанна овулация 
при човек 



Апоптоза в половите клетки 

Необходима за поддържането на тъканната 
хомеостаза 

• Около~7,000,000 са половите клетки в яйчниците на 5 
месечен ембрион  ~400,000 на седем години, а едва 
10% продължават развитието си 



Апоптоза при сперматогенеза 


