
Лекционен курс, доц. М. Драганов 
Мултимедиен дизайн 

 



Въведение 
 

• Речник  
• Диплоидна клетка – клетка, в която има два 

комплекта хромозоми, един от майката и един от 
бащата, обединени по време на сливането на 
хаплоидно ядро на яйцеклетка и хаплоидно ядро 
на сперматозоид.  

• Хаплоидна клетка – получава се от диплодни 
клетки чрез мейоза и съдържа един комплект 
хромозоми, т.е. по едно копие от всеки ген 

• Яйце = яйцеклетка –женска полова клетка 

• Зигота – оплодено яйце 

 



Безполово размножаване 
Фотография на хидра, на която се вижда появата на две нови “хидра-бебета”, 

чрез пъпкуване. Всяка една от тях ще се отдели и ще се развие като нов 
организъм. 

Анемониите и морските чирвеи 



   Полово размножаване 
гамети - яйце или яйцеклетка, сперма или сперматозоиди, полен или спори 
оплождане ;  
 



 

Мейоза 
 • Мейоза – специализиран тип клетъчно 

делене, протичащ по време на 
гаметогенезата. Това води до намаляване 
на удвоения хромозомен брой на зиготата 
при сингамия наполовина, от диплоиден до 
хаплоиден брой хромозоми.  

• Мейоза се осъществява по време на 
гаметогенезата при животните и 
спорогенезата при растения.    

 





 

• В зависимост от положенето в жизнения цикъл на 
организмите се различават три типа мейоза: 

• зиготен - мейозата настъпва веднага след оплождането в зиготата. 
Характерен е за аскомицетите, базидиомицетите, някои водорасли, 
спорови и други организми, в жизнения цикъл на които преобладава 
хаплоидна фаза. 

• гаметен - протича по време на съзряване на гаметите. Той се среща 
при многоклетъчните животни, сред първаци и някои висши растения. 
В жизнения цикъл на организми с такъв тип мейоза преобладава 
диплоидната фаза. 

• междинен - характерен е за висшите растения. Той се провежда по 
време на спорообразуването, включвайки се между стадиите 
спорофит и гаметофит. 
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• Хомоложна рекомбинация – обмен 
генетичен материал в резултат от кросинг 
овър. Хомоложна рекомбинация става 
между дълги участъци ДНК с еднакви 
секвенции, които трябва да са представени 
в две холоможни хромозоми.  



Мейоза 

• Хаплоидните полови клетки се развиват от 
зародишни клетки, чрез специален вид 
клетъчно делене.  

• Така, количеството на хромозомите 
намалява наполовина. 

• Генерираните хаплоидни клетки са 
генетично различни една от друга, както и 
от двете хаплоидни клетки, формирали 
този организъм 



• Генетичните различия са резултат от два 
механизма.  

• 1. Отделната гамета съдържа майчина или бащина версия 
от всяка хромозома, като изборът е независим и случаен 
за всяка холоможна двойка. 

• 2. Макар майчините и бащините хромозоми да имат 
еднакви ДНК секвенции, те не са идентични, защото се 
подлагат на генетична рекомбинация по време на мейоза 
– процес, познат като кросинг-овър, за да се получат нови 
хибридни версии на всяка хромозома     

• Така, всяка хромозома, във всяка гамета, притежава 
уникална смес от генетична информация от двамата 
родители.  

 



Walter Sutton, 1903 
Хомоложни хромозоми на мъжки скакалец, които са 

свързани в биваленти по време на мейотична профаза 



Подравняване на 
хомоложните хромозоми и 
кросинг-овър, който се вижда 
на по-късен стадий под 
формата на хиазма – кръстна, 
връзка между хомолозите. 
 
Сестрински хроматиди – 
идентични нуклеопротеинови 
молекули, които са събрани 
заедно от центромер  
 



Теломери (в червено) на хромозоми в ядро на клетка от теле 
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•Етапи на Мейоза 





Опростена схема на синаптонемален 
комплекс 
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• Синаптонемален комплекс – трислойна 
структура, съставена от паралелни, плътни, 
латерални елементи, разположени 
отстрани на централен протеинов комплекс 





Речник 

• Кросинг овър (кросинг-овър) – обмен на генетичен 
материал между хомоложни хромозоми. Мейотичен 
кросинг овър става по време на стадий пахитен и включва 
несестрински вериги ДНК във всяка мейотична тетрада. 
Всеки обмен води до образуване на хиазма, която се 
отчита микроскопски.   За правилното сегрегиране на 
хомолозите по време на първото мейотично делене, всяка 
тетрада трябва да има поне една хиазма.  













Кросинг-овър между хомолозите в човешки 
тестис 



223 = 8,4 х 106 гамети 
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•Гаметогенеза 
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• Овогенеза -  процес на образуване на яйце в женски индивид 

• Овоцит – незряло яйце 

• Оплождане – сливане на сперматозоид и яйце, за да се образува 
зигота 

• Полярни телца – малки клетки, съдържащи хаплоидни ядра, които се 
формират по време на мейоза в процеса на развитие на яйцето  

• Пронуклеус – хаплоидното ядро на яйцето или сперматозоида след 
оплождане, но преди тяхното сливане и първото митотично делене 

• Сперматогенеза – образуване на сперматозоиди 

• Сперматозоид – специализирана полова клетка получена в процеса 
сперматогенеза 

 









В цитоплазмата:  

 Жълтък 

 Жълтъчни гранули 

 кортекс – кортикални гранули 

 цитоплазмени детерминанти 

 

• Обвивка на яйцето 

• Вителинова обвивка – при небозайници 

• Zona pellucida – при бозайници 



Сканиращ електронен микроскоп на zona pelucida на 
хамстер. 









 



•Оплождане 
 



• Капацитация – биохимични и функционални 

промени, включващи: промяна в гликопротеините, 
липидите и йонните канали на мебраната; промяна в 
мембранния потенциал – хиперполяризация; повишаване 
на цитозолното рН; тирозиново фосфорилиране на 
протеин, разкриват се повърхностни рецепторни протеин. 

• Капацитацията променя поведението на 
сперматозоида в два аспекта:  повишава 
подвижността на флагелума и го подготвя 
да извърши аркрозомна реакция. 

• Капацитация in vitro Ca2+, HCO3
- и албумин  



Акрозомна реакция, 
която става когато 
сперматозоид на 
бозайник опложда 
яйце.  
 
 
У мишките 
сперматозоидът 
преминава през 
дебелата 6 m зона 
пелуцида като 
пробива тунел  със 
скорост  
1 m/min   





• Сливането на сперматозоида с яйцето 
предизвикна: 

• Кортикална реакция 

• Завършване на мейоза II като се формира 
второто полярно телце и зигота. 

• Стартира се програмата за развитие. 





• Ин витро оплождане  

• in vitro fertilization (IVF) 



intracytoplasmic sperm injection 
(ICSI) 


