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Микрофотография от 
сканиращ микроскоп на 
човешки сперматозоид в 
контакт с яйце на хамстер. 
Вижда се плазмалемата на 
яйцето, която носи много 
микровласинки. 
Пенетрацията на 
сперматозоидите в яйце на 
хамстер се използва като 
тест за мъжка оплодителна 
способност. Приема се, че 
нормално трябва да е 
повече от 10-25%. 
  



• Капацитация – биохимични и физиологични 

промени, включващи:  

• промяна в гликопротеините, липидите и йонните канали 
на мебраната;  

• промяна в мембранния потенциал – хиперполяризация; 
повишаване на цитозолното рН;  

• тирозиново фосфорилиране на протеинr] 

• разкриват се повърхностни рецепторни протеин. 

 

Промените са резултата от фактор/фактори, присъстващи в 
женските репродуктивни пътища. Те подготвят 
сперматозоида да достигне и проникне в яйцеклетката. 
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• Капацитацията променя поведението на 
сперматозоида в два аспекта:   

• 1.) повишава подвижността на флагелума и 
2.) го подготвя да извърши аркрозомна 
реакция. 

 

• Капацитация in vitro Ca2+, HCO3
- и албумин  

 



Акрозомна реакция, 
която става когато 
сперматозоид на 
бозайник опложда 
яйце.  
 
Zona pelucida: 
привлича хомоложни 
сперматозоиди; 
предпазва навлизането на 
чужди сперматозоиди; 
предпазва от полиспермия 

 
У мишките 
сперматозоидът 
преминава през 
дебелата 6 m зона 
пелуцида като пробива 
тунел  със скорост  
1 m/min   
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• Оплождане - сливането на две гамети 
(ядрата на гаметите), за да се образува 
зигота.   
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• 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. 



Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 

 



• Ин витро оплождане  

• in vitro fertilization (IVF) 



intracytoplasmic sperm injection 
(ICSI) 



БИОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО 
Лекционен курс – мултимедиен формат 

Доцент д-р Мариан Драганов 



История или произход на Биология на развитието 
Лекционен курс – мултимедиен формат 

Доцент д-р Мариан Драганов 

• Фундаменталните 
въпроси в “Биология на 
развитието” винаги са 
запленявали човек 

• Как сложното животно се 
появява от просто яйце?  

• Как характеристиките, 
които определят 
индивидуалностите и 
видовете, се пренасят от 
едно поколение в 
следващото?    

 



БИОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО 
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• Ембриология – наука, която изучава 
развитието на животните 

• Ембрион = зародиш - от стадий оплодено 
яйце до раждането, организмът се означава 
с този термин 

• Развитие – сравнително бавен процес на 
прогресивни изменения, при който се 
формират многоклетъчните организми 

 



Петте главни процеса на развитието са: 
 

• І. Оплождане.  
• Гамети. Дробене (Браздене). Дробенето по време на 

ембриогенезата води до бързо разделяне на ембриона 
на много клетки, всяка съдържаща копие на генома.  

• Ембриогенеза – процес на развитие на ембриона от 
оплоденото яйце. 

• ІІ. Формиране на модела. Процес, при който в 
ембриона се организират пространствени модели и 
модели по време на клетъчната активност, така че се 
оформят добре подредени структури.  

• Цялостен (общ) план на тялото (телесен план).  
• Зародишни листове (слоеве) – ектодерма, ендодерма, 

мезодерма.  



Петте главни процеса на развитието са: 

• ІІІ. Морфогенеза – включва процесите, които довеждат до 
промени във формата на развиващия се ембрион.  

• Гаструлация – процес в животинските ембриони, който води до 
формиране на гаструла. 

• Гаструла – стадий от развитието на животните, при който 
ендодермата и мезодермата на бластулата се движат навътре в 
ембриона.  

• ІV. Клетъчната диференциация - клетките стават структурно и 
функционално различни една от друга, завършвайки като 
различни клетъчни типове – кръвни , мускулни, нервни и др.  

• V. Растеж - увеличаване по размери; клетъчна мултипликация 
(намножаване), увеличаване на размера и отлагане на 
извънклетъчен матрикс, (кости, черупките).).  
 



Биология на развитието – принципи  
Лекционен курс – мултимедиен формат 

Доцент д-р Мариан Драганов 

 

• Гените контролират развитието, като контролират 
кога и къде да се синтезират съответните 
протеини. 

• Комплексна мрежа от взаимодействия  между 
протеини, между протеини и гени, а оттук и 
между клетките са в основата на процеса на 
създаване на новия организъм.  
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• І. Клетъчно делене: Браздене (дробене).  

• Браздене (дробене) по време на ембриогенезата 
води до получаване на много клетки за кратко време в 
развиващия се ембрион. Всяка клетка съдържа копие на 
генома.  

 





 

Изолецитални- 
малко разпръснат 

жълтък 

Мезолецитални -   
голямо количество жълтък, 

неравномерно 
разпределен  

Телолецитални – много 

жълтък в по-голямата част 

от клетката 

Центролецитални –  

жълтък в центъра на 

яйцето 

 



• Типове яйцеклетки според количеството и 
разпределението на жълтъка: 
 

• Алецитални (без жълтък) – плацентни животни 
•   
• Изолецитални (равномерножълтъчни) – 

ехинодерматите – морския таралеж  
•   
•  Хетеролецитални  (неравномерножълтъчни) – 

земноводни – жаба 
•   
•  Телолецитални  (краевожълтъчни) – костни риби 
•   



• Схема на ранно ембрионално развитие при  Xenopus laevis -                      
браздене   

• 1-ва бразда по анимално-вегетативната ос – 90 мин. Два бластомера. 

• 2-ро делене перпендикулярно на първата бразда – 20 мин. 4-ри 
бластомера. 

• 3-то екваториално, под прав ъгъл на първите две. 20 мин; 4 анимални 
клетки (микромери) и 4-и вегетативни клетки (макромери).   

 



 



• В резултат на серия от бързи клетъчни деления от 
оплодената яйцеклетка се получава маса от клетки 
(няколко хиляди), нарича се бластула. 

• Бластулата е стадий от развитието на животните - 
представлява сферична топка от клетки, във вътрешността 
на която има празнина (бластоцьол), изпълнена с 

течност. 

 



Лекционен курс – мултимедиен формат 
Доцент д-р Мариан Драганов 

• При повечето организми, процесът на гаструлация ясно 
очертава контурите на основния телесен план с 
дефинирани: 

• Антериорен (преден) край 
• Постериорен (заден) край 
• Дорзална (гръб) страна 
• Вентрална (корем) страна  
• Лява и дясна страна  



Яйце на Xenopus laevis 



Схема за кортикална реакция и разпределение на цитоплазмени молекули, 
детерминиращи, бъдещите оси на симетрия в развиващия се ембрион на Xenopus laevis   

Веднага след оплождане настъпва кортикална ротация. Кортикалният слой цитоплазма, 
който е разположен непосредствено под цитоплазмената мембрана, се завърта над 
останалата цитоплазма по посока на мястото на навлизане на сперматозоида. Това 

завъртане води до установяване на дорзалната страна, притежаваща центъра на Niewkoop 
(сигнален център). По-късно, точно над него ще се развие организаторът на Spemann и 

бластопора   
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• Организаторите,  
открити и наречени така от   

Hilde Mangold  и Hans Spemann,  

са групи от клетки, които имат  

способността да детерминират  

съдбата и организацията на  

заобикалящите ги клетки.  
 
 
Процес, при който една област на зародиша взаимодейства с 
друга като я насочва да се развива в друго направление, а не в 
това, в което би се развила, без такова въздействие, се нарича 
индукция.  
Нобелова награда за Физиология и Медицина, 1935 във 
връзка с откриването на “организатора”. 
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• ІІІ. Морфогенеза   

• Включва процесите, които довеждат до промени 
във формата на развиващия се ембрион.  



 

• Бластулата се подлага на серия от добре 
дефинирани движения на клетки и навлизането 
им навътре в бластоцьола.  Така, топката от клетки 
се нагъва навътре в себе си като ендодермата и 
мезодермата се движат от външната повърхност 
на ембриона навътре в него, където от тях ще се 
развият вътрешните органи. Процесът се нарича – 
гаструлация. Формират се трите зародишни слоя.  

• Гаструла – стадий от развитието на животните 
когато еднодермата и мезодермата на бластулата 
се придвижват навътре в ембриона. 



Схема на бластула преди гаструлация. Морски таралеж. 



Гаструлация в ембрион на морски таралеж 



Гаструлация в ембрион на Drosophila melanogaster 
 

Мезодермални клетки (оцветените) на вентралната страна 
на ембриона, които променят своята форма и предизвикват 
инвагинация (вгъване), а резултатът е формиране на тръба 
във вътрешността на ембриона (среден панел) 



Схема на гаструлация в ембрион на жаба 



Моделни организми - Гръбначни  
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Схема на гаструлация в ембрион на жаба 



 

• Зародишен слой (лист, пласт) –  ембрионалният стадий, 
гаструла, е съставен от три групи клетки, познати като 
“зародишни слоеве”, всеки от които се характеризира с 
определена позиция по отношение на другите 

• Ектодерма – външен  

• Мезодерма – по средата  

• Ендодерма - вътрешен   

• Терминът “зародишен слой” се отнася до виждането, че 
всяка от тези групи от клетки действа като зачатък 
(рудимент) или “зародиш” за специфичен набор от 
елементи за различните тъкани на ембриона.       



Различни гледни точки към развиващият се ембрион по време на гаструлация и 
неврулация. 

Неврула – стадий от развитието на гръбначните животни на края на 
гаструлацията, по време на който се формира нервната тръба  



Моделни организми - Гръбначни  
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• Напречен сраз на ембрион 
на Ксенопус веднага след 
завършване на 
гаструлацията и 
неврулация на стадий 22. 
Зародишните слоеве са на 
мястото си за бъдещото 
развитие и органогенеза. 
Повечето дорзални части 
на сомити вече са 
започнали да се 
диференцират в 
дерматоми, които ще 
дадат поява на дермиса.     
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• ІV. Клетъчната диференциация.  

• Клетките стават структурно и функционално 
различни една от друга, завършвайки като 
различни клетъчни типове – кръвни , 
мускулни, нервни, епителни и др.  
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• V. Растеж. 

• Увеличаване по 
размери; клетъчна 
мултипликация 
(намножаване), 
увеличаване на 
размера и отлагане на 
извънклетъчен 
матрикс, (кости, 
черупките). 

 



Понятия 

• Майчини фактори – протеини и иРНК-и, които се 
отлагат в яйцето от майката по време на 
овогенезата. Производството на тези майчини 
продукти са под контрала на т.н. “майчини гени”. 

• Мутации “майчин ефект” – мутации в гени на 
майката, които влияят върху яйцето и по-късно 
върху ембриона. Тези мутации не засягат 
майчиния организъм  

• Зиготични гени – представени са в оплоденото 
яйце и се експресират от самия ембрион.  
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Последователна 
експресия на 
различни комплекти 
от гени по дължина 
на антеро-
постериорната ос 
при установяване на 
телесния план 
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• Моделни организми  
• А. Бозайници: 
•  – мишка 
•  -  плъх 
• Б. Небозайници: 
• - пиле 
• - жаба 
• - тритон 
• - риба зебра 
• - плодова муха 
• - морски таралеж  
• - почвен нематод 
• - псевдоамеба 
• В. Други 
• - Растение - Арабидопсис 



Моделни организми - Безгръбначни  
Caenorhabditis elegans 

 



Моделни организми - Безгръбначни  
Drosophila melanogaster 

 



 

Моделни организми - Гръбначни  
Xenopus laevis 
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• Оплодена яйцеклетка на 
мишка преди първото 
делене. Скала – 10 мкм 

• Миши ембрион на 8 –ми 
ден след оплождането. 
Скала – 0.1 мм 

• Миши ембрион на 14-и 
ден след оплождането. 
Скала – 1 мм 



• Бластоцист – ранен стадий от 
ембрионалното развитие 

• Имплантация – прикрепване на ембриона 
към ендометриума  

• Хорион – външната мембрана на 
развиващият се ембрион 

• Амнион – изпълнена с течност 
ембрионална мембрана 

• Алантоис – ембрионална мембрана 



• Човек – девет месеца бременност се 
разделят на три части – триместри 

• Първи триместър – продължава от 
оплождането до края на третия месец. На 
втората седмица от развитието се оформят 
трите зародишни слоя 

• На края на първия месец ембрионът е 
дълъг 7 мм и е 500 пъти по-голям от 
оплоденото яйце.   



 
Лекционен курс – мултимедиен формат 

Доцент д-р Мариан Драганов 
  

• Фетус – пост-ембрионален, нероден или 
неизлюпен гръбначен организъм, който в 
развитието си е достигнал стадий, на който 
неговите основни телесни части наподобяват 
тези на възрастното животно.  

• Терминът обикновено се прилага за животни, 
които са живородни.  

• При човека, фетусът се идентифицира от около 
осмата седмица на бременността до 
раждането. 
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• Втори триместър – (от 3 до 6 месец на 
бременността) фетусът е с дължина 57 мм и 
е подвижен в майката, а в края на този 
период той е с дължина 350 мм и 680 гр. 

• Трети триместър – (започва от 6-я месец до 
раждането) детето нараства бързо. 
Органите и системите установени през 
първите два периода сега нарастват по 
маса и са много по-добре развити.  


