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ГЕНОМ ГЕН 

ХРОМОЗОМА ХРОМАТИН 



Клетъчно ядро 

Ядърце 

Нуклеоплазма 



Геном? 

• Геномът е пълният комплект ДНК на даден организъм, 
включващ всичките му гени. 

• Всеки геном съдържа цялата информация, необходима за 
създаването и поддържането на организма.  

• При човека копие на целия геном се съдържа във всички клетки, 
които имат ядро. 



Ген? 
• Генът е основната физична и функционална наследствена 

единица. 
• Гените са изградени от ДНК. Някои гени действат като инструкции 

за синтеза на молекули, наречени протеини. Много гени обаче не 
кодират протеини.  

• При човека гените имат различна дължина – от няколко стотин бази 
до повече от 2 милиона бази.  

иРНК 

Протеин 

Некодираща РНК 



Организация на човешкия геном 

ЧОВЕШКИ ГЕНОМ 

ЯДРЕН ГЕНОМ 
 

3300 Mb 
 21 306 протеин-кодиращи гени 

~ 22 000 РНК-кодиращи гени 
ДНК е линейна 

46 ДНК молекули в соматични клетки 
Гените имат интрони 

Унаследява се от двамата родители 

МИТОХОНДРИАЛЕН ГЕНОМ 
 

16.5 Кb 
37 гени (13 протеин-кодиращи) 

ДНК е пръстеновидна 
2-10 ДНК молекули/органел 

Гените нямат интрони 
Унаследява се от майката 



Организация на човешкия геном 

ЧОВЕШКИ ГЕНОМ 

ЯДРЕН ГЕНОМ 
3300 Mb, 21 306 генa 

МИТОХОНДРИАЛЕН ГЕНОМ 
16.5 Кb, 37 гени 

Гени и свързана 
с гените ДНК 

Екстрагенна 
ДНК 

25% 75% 

Кодираща и 
регулаторна  

ДНК 

Некодираща  
ДНК 

10% 90% 

Псевдогени  Генни  
фрагменти 

Интрони, нетранслирани 
последователности и т.н. 

ЯДРЕН ГЕНОМ 
3300 Mb, 21 306 протеин-кодиращи гени 

“junk DNA” 



Хроматин? 

• Комплекс от ДНК и протеини, който образува хромозомите в ядрата 
на еукариотните клетки. 



2 m ДНК (46 молекули) Ядро с d=5-8 µm 



Хромозома? 
• В ядрото на всяка клетка ДНК молекулата е пакетирана в 

нишковидна структура, наречена хромозома.  
• Всяка хромозома се състои от една линейна молекула ДНК, която е 

плътно навита много пъти около протеини, наречени хистони, 
които поддържат структурата, т.е. хромозомата е хроматинова 
нишка. 

• Хромозомите не са видими в клетъчното ядро, дори и под 
микроскоп, когато клетката не се дели.  

Митоза Интерфаза 

ДНК репликация 

Компактизация 



ДНК в човешкото ядро се състои от 3.2 х 109  
нуклеотида, разпределени в 23 или 24 различни 
хромозоми:  

 
22 автозоми (1-22)  

+ Х-хромозома 

22 автозоми (1-22)  
+ Х-хромозома  
+ У-хромозома 

С изключение на зародишните клетки (сперматозоид и яйцеклетка) и 
високо специализираните клетки, при които ДНК изцяло липсва 
(зрели еритроцити), всички човешки клетки съдържат две копия от 
всяка хромозома (???). Хромозомите във всяка двойка се наричат 
хомоложни хромозоми. Единствените нехомоложни хромозомни 
двойки са половите хромозоми при мъжките индивиди (???) 



Кариотип 

Кариотипът описва броя на хромозомите на даден 
организъм както и начина, по който хромозомите 
изглеждат под микроскоп. Внимание се обръща на: 

 - дължината на хромозомите 

 - позицията на центромера  

 - разположението на хромозомните ивици 

 и на други физични характеристики.  

 

 46, XX 46, XY 



Центромер 

• Дефиниция – центромерът е участък от ДНК 
(некодираща ДНК), който отговаря за движението на 
реплицираните хромозоми към двете дъщерни 
клетки по време на митозата и мейозата.  

1 хромозома 

ДНК-репликация 

сестрински хроматиди 

митоза 

центромери 

кохезини 



Митотична хромозома - структура 

центромер 

p-рамо 

q-рамо 

теломери 

кинетохори 



Типове хромозоми според 
разположението на центромера  



Хромозомни ивици 

• Chromosome banding 

 

24-те човешки хромозоми могат да бъдат разграничени 
една от друга с помощта на техники за оцветяване с 
ДНК-бои на определени региони по дължината на 
хромозомите. Резултатът при класическите техники е 
получаването на характерна шарка от светли и тъмни 
ивици.  





Кариограма 

• Дефиниция – структурираното представяне на 
хромозомите (фотографирани под микроскоп) на 
една клетка с диплоиден хромозомен набор, при 
което съответната клетка трябва да се намира в 
промета- или метафаза на митоза от клетъчния 
цикъл.   



 

Кариограма 



В кои случаи е необходимо изготвянето на 
кариограма? 





 

Синдром на Даун 

47, ХХ, +21 
47, ХУ, +21 





 

Синдром на Търнър 

45, Х 



Интерфазни хромозоми 

ДНК в интерфазните хромозоми е 20 пъти по-малко 
кондензирана отколкото в митотичните хромозоми, но 
въпреки това е плътно опакована. 

 

ДНК + протеини = хроматин 

 

 
                      хистони и нехистонови протеини 



Нива на опаковане на хромозомите 





Нуклеозома 

Октамер от  
хистони 

 
Н2А (2х) 
Н2В (2х) 
Н3 (2х) 
Н4 (2х) 

около който се навиват 
 

146 базови двойки ДНК.  
 
Нуклеозомите са свързани 
помежду си от линкерна 
ДНК с дължина 54 базови 
двойки. Линкерната ДНК 
може да бъде свързана с 
различен брой молекули 
хистон Н1.  
 



Форми на хроматина 

Интерфазните хромозоми не са опаковани еднакво 
плътно по цялата си дължина. В участъците от 
хромозомите, които съдържат транскрибиращи се 
гени, хроматинът е по-разгънат/рехав (???), докато в 
тези, съдържащи неактивни гени, хроматинът е по-
кондензиран.  

 

!!! Различните клетъчни типове експресират около 20-
30% от гените, които съдържат.  

 



Форми на хроматина 

Еухроматин 

 
• декондензираната форма на 

хроматина 

• богат на гени => транскрибира 
се 

• при Гимза-оцветяване – светли 
ивици 

Хетерохроматин 

 
• силно кондензираната 

(компактна) форма на 
интерфазния хроматин 

• беден на гени => не се 
транскрибира 

• при Гимза-оцветяване – тъмни 
ивици 

хетерохроматин хетерохроматин хетерохроматин хетерохроматин 

еухроматин еухроматин еухроматин 



Видове хетерохроматин 

Факултативен 

 

 
• временно инактивиран 

еухроматин 

 

• временното инактивиране на 
еухроматина обхваща отделни 
хромозомни участъци или цели 
хромозоми 

Структурен 
(=конститутивен) 

 
• не съдържа гени => не се 

транскрибира 

• локализиран в областта на 
центромерите и теломерите 



Телце на Бар (полов хроматин) 

• Във всички женски бозайници настъпва процес на 
инактивиране на Х-хромозомата, който води до селективно 
инактивиране на алелите върху едната от двете Х-хромозоми.  

• Телце на Бар = инактивираната Х-хромозома, която 
претърпява промени в структурата на хроматина, водещи до 
кондензирана хетерохроматинова структура, която най-често се 
разполага по вътрешността на ядрената обвивка.  

 



Механизъм за компенсация на 
генната доза 

Мъжките индивиди имат само една Х-хромозома и следователно 
са конституционно хемизиготни за Х-свързаните гени.  
 
Има разлика в отношението между автозомната генна доза (А) към 
Х-хромозомната генна доза (Х). 
 
 
 
 
 
 
Това е важно, защото продуктите на гените, намиращи се върху 
автозомите, и продуктите на гените, намиращи се върху Х-
хромозомата, си взаимодействат в различни метаболитни и 
свързани с растежа пътища.  
  

А : Х = 1 : 1 А : Х = 2 : 1 



Телце на Бар (полов хроматин) 

Всички женски индивиди са мозайки – съдържат 
смесица от клетки, които носят различен генетичен 
материал.  



Kотка калико 

Xb 

XB 





Има ли мъжки котки калико? 



ГЕНОМ ГЕН 

ХРОМОЗОМА ХРОМАТИН 

ДНК молекулите 
се асоциират с 
протеини  
и образуват 
хромозоми 

Намолекулен комплекс 
от ДНК и протеини 
Два основни класа 
хроматин: еухроматин 
и хетерохроматин 

Хромозомите са хроматинови 
нишки, които  
достигат най-висока степен на 
компактизация по време на 
митоза, и стават видими под 
микроскоп. 

Гените са част от генома; 
последователности от 
ДНК, които носят 
информация за синтеза 
на протеини и РНК.  

Гените се намират 
предимно в 
транскрипционно 
активни 
хроматинови 
региони, т.е. 
еухроматин.  

Геномът представлява пълния 
комплект от ДНК на даден(а) 
организъм/клетка. Той съдържа 
не само гени, а и екстрагенни 
последователности.  

Геномът е 
организиран 
в клетъчното 
ядро под 
формата на 
хроматин. 

Гените се 
намират върху 
хромозомите. 


