


 Изменчивост - това е универсално
свойство на живите организми да
придобиват нови характеристики под
въздействието на околната среда
(външна и вътрешна).



Изменчивост

Наследствена -
генотипна

Комбинативна Цитоплазматична Мутационна

Генна Хромозомна Геномна

Ненаследствена -
фенотипна

Модификационна



▪ Фенотипната променливост (модификация) е
промяна в организмите под влияние на факторите
на околната среда и тези промени не се наследяват.
Тази променливост не засяга гените на тялото,
наследственият материал не се променя.

▪ Модификационната вариабилност - може да бъде
много голяма, но тя винаги се контролира от 
генотипа на организма.

▪ Границите на фенотипната промяна, контролирана
от генотипа на организма, се нарича коефициент
на реакцията.



 За някои признаци коефициента на реакцията е много широк 
(напр. добив на мляко от крави), докато за други признаци се 
характеризира с тесен процент на реакция (напр. цвят на 
козината при зайци).

 Широката степен на реакция води до повишена преживяемост.
 Интензитетът на променливостта на модификацията може да се 

регулира.
 Променливостта на модификацията е насочена.



 Вариационния ред представлява поредица от варианти (според стойности
на признака), подредени в намаляващ или увеличаващ се ред. Например:
ако събирате листа от едно и също дърво и ги подреждате с увеличаване
на дължината на листния лист, тогава получаваме вариационна серия от
променливост на тази характеристика

 Вариационна крива - графично представяне на връзката между обхвата
на изменение на даден прознак и честотата на възникване на отделен
вариант на дадения признак. Най-типичният показател за даден знак е
неговата средна стойност, тоест средноаритметичната стойност на
вариационните серии (данни).



 Модификации – това са ненаследствени промени в
генотипа, които настъпват под въздействието на фактор
на околната среда. Те са адаптивни и най-често обратими
(например: увеличение на червените кръвни клетки в
кръвта при условия за липса на кислород).

 Морфоза – ненаследствените промени във фенотипа,
които се случват под въздействието на екстремни
фактори на околната среда, не са адаптивни и
необратими (например: изгаряния, белези).

 Фенокопии – ненаследствено изменение на генотипа,
което прилича на наследствени заболявания (увеличена
щитовидна жлеза в област, където йодът не е достатъчен
във водата или земята).



 Наследствените промени са следствие от
промени в гените и хромозомите; наследяват се
при индивидите в рамките на един и същи вид и
остават през целия живот на индивида.



Променливостта се нарича комбинативна, когато е основана
на образуването на рекомбинации, т.е. такива комбинации от
гени, които родителите не са имали.

Основата на комбинативната променливост е сексуалното
размножаване на организмите, което води до огромно
разнообразие от генотипове. Почти неограничени източници на
генетична промяна са три процеса:
1. Независима дивергенция на хомоложни хромозоми в първото мейотично деление

/независимата комбинация от хромозоми в мейозата е в основата на третия закон
на Мендел/.

2. Взаимен обмен на региони на хомоложни хромозоми или пресичане. Той създава
нови свързващи групи, т.е. служи като важен източник на генетична рекомбинация
на алели. Рекомбинантните хромозоми, попаднали веднъж в зиготата, допринасят
за появата на признаци, които са нетипични за всеки от родителите.

3. Случайна комбинация от гамети по време на оплождането.



 Мутационна изменчивост се нарича
променливостта на самия генотип.

 Мутации - внезапни наследствени промени в
генетичния материал, водещи до промяна в
определени признаци на тялото.

Изменение в крилете на дрозофила
Изменение във формата и цвета на 
очите на дрозофила



1. Мутациите се появяват внезапно, като дискретни промени в
чертите.

2. За разлика от не-наследствените промени, мутациите са
качествени промени, които се предават от поколение на
поколение.

3. Мутациите се проявяват по различни начини и могат да бъдат
както полезни, така и вредни, както доминиращи, така и
рецесивни.

4. Вероятността за откриване на мутации, зависи от броя на
изследваните индивиди.

5. Сходни мутации могат да се появят многократно.

6. Всяка част от хромозомата може да мутира, предизвиквайки
промени както в незначителни, така и в жизнени показатели.



Видове мутации  според

изменение в генотипа 

Генни (точкови) Хромосомна Геномна

Изменение

в един ген

Изменение в      

структурата на 

хромозомата

Изменение в 

броя на 

хромозомите

Загуба на част от 

хромозома, 

завъртене или 

удвояване на част 

от хромозома

Замяна, загуба

или дублиране

на нуклеотиди

Многократно 

увеличение на 

броя на 

хромозомите

или намаляване

на броя им



 Има различни видове генни мутации, свързани с добавянето,
загубата или пренареждането на нуклеотиди в даден ген. Това
са дублирания (повторение на генно място), вмъкване (появата
на допълнителна двойка нуклеотиди в последователността),
делеции («загуба» на един или повече двойки нуклеотиди),
заместване на нуклеотидни двойки, инверсия, обръщане на
180°.

 Ефектите от генните мутации са изключително разнообразни.
Повечето от тях не се проявяват фенотипно, тъй като са
рецесивни. Това е много важно за съществуването на вида, тъй
като повечето от нововъзникналите мутации са вредни.
Рецесивният им характер обаче им позволява да се задържат
дълго време, когато са в хетерозиготно състояние, без да
навредят на организма и се появяват в бъдеще при
преминаването им в хомозиготно състояние.



Известни са обаче, редица случаи когато промяна само в една база в
определен ген има забележим ефект върху фенотипа. Такъв пример е
генетичната аномалия сърповидно-клетъчна анемия. Рецесивният
алел, който причинява това наследствено заболяване в хомозиготно
състояние, се изразява при заместване само на един аминокиселинен
остатък в молекулата на хемоглобина (глутаминова киселина ->
валин). Това води до факта, че в кръвта червените кръвни клетки с
такъв хемоглобин се деформират - те придобиват сърповидна форма и
бързо се унищожават. В този случай се развива остра анемия и се
наблюдава намаляване на количеството кислород, пренасяно от
кръвта.

*Анемията причинява физическа слабост, нарушена активност на сърцето и
бъбреците и може да доведе до ранна смърт на хора, хомозиготни за
мутантния алел.



 недостиг или дефицит - загуба на крайните
участъци на хромозомата;

 делеция - загуба на хромозома в средната й част;
 дублиране - две или многократни повторения на 

гени, локализирани в определен регион на 
хромозомата;
При гореспоменатите, количеството на генетичния

материал се променя. Степента на фенотипна зависи от
това колко големи са съответните участъци на
хромозомите и дали съдържат важни гени (прим.
синдром «котешки писък»).

 инверсия - въртене на хромозомния регион с 180°, в 
резултат на което гените в този регион са
разположени в обратен ред в сравнение с 
обичайния;

 транслокация - промяна в позицията на която и да е
част от хромозомата в хромозомния набор. Най-
често срещаният тип транслокация е реципрочен,
при който има обмен на места между две
нехомоложни хромозоми. Област на хромозома
може да промени позицията си дори без реципрочен
обмен, оставайки на същата хромозома или
включена в някоя друга.



 изменение в броя хромозоми в генома на
клетките.

 това явление се проявява в две посоки: към
увеличаване на броя на цели хаплоидни набори
(полиплоидия) и към загуба или включване на
отделни хромозоми (анеуплоидия).

2n 4n



 Изразява се в многократно увеличение на хаплоидния набор от хромозоми.
Клетките с различен брой хаплоидни набори хромозоми се наричат триплоидни
(3n), тетраплоидни (4n), хексаноидни (6n), октаплоидни (8n) и т.н.

 Най-често полиплоидите се образуват в нарушение на реда на разминаване на
хромозомите към полюсите на клетката по време на мейоза или митоза. Това
може да бъде причинено от физични и химични фактори, напр. колхицин
инхибира образуването на митотично вретено в клетки, които са започнали да
се делят, в резултат на което удвоените хромозоми не се разминават и клетката
се оказва тетраплоидна.

 Полиплоидията води до промяна в характеристиките на организма и затова е
важен източник на променливост в еволюцията и селекцията, особено при
растенията. Това се дължи на факта, че хермафродитизмът (самоопрашване),
апомиксис (партеногенеза) и вегетативно размножаване са много
разпространени в растителните организми. Около една трета от растителните
видове, разпространени на нашата планета, са полиплоиди; те се адаптират по-
лесно към неблагоприятните условия на живот, по-лесно понасят ниските
температури и сушата. Ето защо те са широко разпространени в северните и
алпийските райони. В основата на рязкото увеличаване на производителността
на полиплоидните форми при култивирани растения е феноменът
полимеризъм.



 Това е явление, при което клетките на тялото съдържат променен брой
хромозоми, който не е кратен на хаплоидния набор.

 Анеуплоидите възникват, когато отделни хомоложни хромозоми при митоза и
мейоза не се разминават или се губят.

 В резултат на дисфункция на хромозомите по време на гаметогенезата могат
да възникнат зародишни клетки с допълнителни хромозоми и след това при
последващо сливане с нормални хаплоидни гамети образуват 2n + 1 зигота
(тризомична); ако гаметата има по-малко от една хромозома, тогава
последващото оплождане води до образуването на 1n - 1 зигота
(монозомична), има форми 2n - 2 (нулизомия), тъй като няма двойка
хомоложни хромозоми, и 2n + x (полизомия).

 Анеуплоидите се срещат както в растенията и животните, така и при хората
(това явление често води до безплодие). При двудомните животни, както в
естествени, така и в изкуствени условия, полиплоидията е изключително
рядка. Това се дължи на факта, че полиплоидията, причинявайки промяна в
съотношението на полови хромозоми и автозоми, води до нарушение на
конюгирането на хомоложни хромозоми и по този начин усложнява
определянето на пола (такива форми са стерилни и нежизнеспособни).



Фактори, причиняващи мутации - мутагени

радиация
токсини/

отрови температура

радиоактивно

излъчване

никотин,

колхицин

ниски и високи

температури

(екстремни)

промишлени

емисии



I. На мястото на възникване: 

 генеративно - възниква в зародишните клетки;

 соматични - в клетките на тялото.

II. По характера на проявлението: 

 доминиращо и рецесивно.

III. В зависимост от ефекта върху
жизнеспособността : 

 смъртоносен, полу-летален, условно
смъртоносен, неутрален.



 Водещата роля в генетичните процеси принадлежи на ядрото и
хромозомите. В същото време някои органели на цитоплазмата
(митохондрии и пластиди), които съдържат собствена ДНК, също са
носители на наследствена информация. Такава информация се предава
с цитоплазмата, затова се нарича наследственост на цитоплазмата.
Освен това тази информация се предава само чрез майчиния
организъм и затова се нарича още майчина. Това се дължи на факта, че
както в растенията, така и в животните, яйцеклетката съдържа много
цитоплазма, а сперматозоидите са почти лишена от нея.

 Поради наличието на ДНК не само в ядрата, но и в органелите на
цитоплазмата, живите организми получават определено предимство в
еволюционния процес. Факт е, че ядрото и хромозомите се отличават с
генетично обусловена висока устойчивост в променящите се условия
на околната среда. В същото време, хлоропластите и митохондриите се
развиват до известна степен, независимо от клетъчното делене, пряко
реагирайки на влиянието на околната среда. Така, те имат потенциала
да осигурят бързи реакции на промените във външните условия.



Най-голямото обобщение по изучаване на променливостта се
превръща в закон на хомологични серии в наследствената вариация.
Той е формулиран от руския учен Н. И. Вавилов през 1920 г. Същността
на закона е следната: видове и родове, генетично близки, свързани
помежду си със същия произход, се характеризират с подобни серии
от наследствени вариации. Знаейки какви форми на променливост се
срещат в един вид, може да се предвиди намирането на подобни форми
при видовете, свързани с него.

Подобни мутации се срещат в различни класове гръбначни животни:
албинизъм и отсъствие на пера при птици, албинизъм и обезкосмяване
при бозайници, хемофилия при много бозайници и хора.

При растенията наследствената изменчивост се забелязва по признаци
като: гола зърна, безшипие и др.

Медицината, като наука придоби възможността да се използват
животни с хомоложни заболявания като модел за изучаване на човешки
болестите при човека. Това са: диабет на плъхове; вродена глухота на
мишки, кучета, морски свинчета; катаракта на очите на мишки, плъхове,
кучета и др.



Променливостта се дължи на дискретни наследствени единици- наследствени
фактори. Тези фактори не се смесват и потомството наследява по един от двамата
родители, непроменени. Тази идея, обаче не отговаря на учението на еволюцията
за причините за променливостта и не среща разбиране сред учените.

Материалната основа на наследствеността, която обвързва поколенията, са
клетки - гамети (по време на полово размножаване) и соматични (по време на
безполово). Но клетките не носят в себе си признаците и свойствата на бъдещите
организми, а само «съставки», които позволяват развитието на тези признаци и
свойства. Те се наричат гени.
Цялостността на всички гени в тялото се нарича генотип.
Съвкупността на всички външни и вътрешни признаци на организма се нарича
фенотип.

Хибридологичен метод – включва изследвания за наследствеността и
променливостта на соматични клетки, което позволява да се проследят моделите
на наследяване и промените в чертите в серия от поколения. Използването на този
метод позволи диагностициране на редица наследствени заболявания в
пренаталния период. Той е разработен от австрийски ботаник и биолог Грегор
Мендел. Същността на метода е анализът на наследяването по отделни автономни
черти, които се предават на няколко поколения, и точен количествен отчет за
наследяването на всички алтернативни черти и естеството на потомството на
всеки отделен хибрид. Тя е в основата на съвременната генетика.



Генетични символи:

За да се запишат резултатите от кръстосването в генетиката, се използва
специална символика, предложена от Г. Мендел:

Р- родители;

F - потомство (F1 - хибриди от първо поколение, F2 - хибриди от второ
поколение);

x символ за кръстосването;♂ - мъжки; ♀ - женски

A, a, B, b, C, c – с букви от латинската азбука се означават отделно взети
наследствени знаци.

Класически пример за монохибридно кръстосване е кръстосването на
грахови сортове с жълти и зелени семена ->всички потомци са имали жълти
семена.



I. Закон за доминирането: при кръстосване на индивиди, които се
различават по една или няколко двойки алтернативни белези, в първото
хибридно поколение се получава еднообразно потомство. Еднообразието
е резултат от доминирането – от всяка двойка белези се появява само
доминантният.

II. Закон за разпадането: във второто поколение се проявяват и
рецесивните белези. Нарушава се еднообразието на хибридите. Белезите
се разпадат в отношение 3:1 за всяка алтернативна двойка.

III. Закон за независимото комбиниране: алелите на различните
гени се комбинират в гаметите на хибридите от първото хибридно
поколение, без значение дали са доминантни или рецесивни. В резултат
на случайното оплождане между гаметите белезите, определяни от
различните гени, се унаследяват независимо един от друг и се
комбинират по всички възможни начини.



Той провежда експериментите си с такова самоопрашващо растение от

семейството на бобовите растения, като грах. За експеримента Мендел избрал
жълти и зелени семена. Поради факта, че грахът се възпроизвежда чрез
самоопрашване, цветовата вариабилност не се наблюдава в границите на един
сорт. Имайки предвид това свойство, Мендел произвежда изкуствено
опрашване на експериментално растение чрез кръстосване на сортове, чиито
семена се различават по цвят. В края на експеримента се установи, че сортът
на майчиното растение не играе основна роля. Растителните хибриди (семена,
получени чрез кръстосване) от първо поколение (F1) имат изключително жълт
цвят. Това показва, че в тях се появява само един знак (няма друг родителски
знак).

Жълто 
АА

Жълто 
Аа

зелено 
аа



Във връзка с това
биологичните признаци при
хибридите на 1-то поколение са
описани от биолога като
рецесивни, а тези, които се
проявяват - доминиращи
(жълтият цвят на семената
доминира над зелено). Мендел
открил така наречената
еднородност на оцветяването
на хибридите от първо
поколение (те имали идентично
оцветяване).

Семената на хибридите от
първо поколение са били
използвани от Мендел за
производството на второто
хибридно поколение. Във F2
6022 - грахът е жълт, 2001 -
грахът е зелен.

Жълто 
Аа

Жълто 
АА

зелено 
аа

Гамети

Га
м

ет
и



Новооткритите закони на Мендел стана стимул за
бързото развитие на науката в областта на
наследствеността, променливостта на организмите, която
се нарича "генетика".

Всеки индивид кодира само една верига (полипептид).
Комбинациите от един ген се наричат алели.
При второто поколение броят на хибридите, носещи

доминираща черта, е приблизително 3 пъти по-голям от
хибридите, носещи рецесивен признак. Явлението, при
което част от хибридите от второ поколение носи
доминираща черта, а част е рецесивна, се нарича
разцепване. Така въз основа на кръстосването на
хибридите от първо поколение и анализа на второто е
формулиран вторият закон на Мендел ( относно числово
съотношение: 3/1 по фенотип и 1/2/1 по генотип).



Г. Мендел предположил, че развитието на признака се
определя от съответния наследствен фактор. Хибридите получават
един наследствен фактор от бащата и друг от майката. При хибридите-
F1 се проявява само един от факторите - доминиращ.

За да обясни феномена на доминиране и разцепване на хибридите от
второ поколение, Мендел предложи хипотезата за чистота на
гаметата. Гаметите носят само един наследствен фактор, т.е. те са
„чисти“ (не съдържат втори наследствен фактор). Хибридите F1,
образуват два вида гамети - 50% с фактор A, 50% с фактор a.
Наследствените фактори не се смесват, но се предават непроменени от
поколение на поколение с половите клетки.

Организмите, които имат едни и същи алели на един и същи
ген, се наричат хомозиготни. Те образуват едно разнообразие от
гамети.

Организмите с различни алели на един и същ ген се наричат
хетерозиготни (Aa) и образуват два вида гамети.



Множествен алелизъм

➢ Може да има няколко алела на един и същ ген? - повече от
12 алела на гена, контролиращ цвета на очите, са известни
в плодовата муха Drosophila.

➢ Колко алели могат да бъдат в генотипа на хетерозиготна
дрозофила с червени очи?- два алела.

➢ А в гаметите на тази Drosophila?- по един във всеки.



Оформление на генетичната схема за решаване на задачи:

Английският генетик Р. Пенет предполага да се запише под формата
на решетка, която те нарекоха - решетката на Пенет. Женските гамети са
обозначени вертикално, а мъжките - хоризонтално. Генотипите на
зиготите, образувани по време на сливането на гамети, се вписват в
клетките на решетката.

жълти
зелени

По време на образуването на зародишни
клетки, хромозомите се разминават по
време на мейозата и един ген от двойка
навлиза в гаметите. По време на
оплождането, когато гамети се сливат,
диплоидният набор от хромозоми се
възстановява.



За да се определи генотипът на индивид, притежаващ доминиращи знаци,

се извършва анализиране на кросоувър - те се кръстосват с индивидуален

хомозигот по рецесивни признаци. Ако изследваният индивид е хомозиготен

(АА), тогава потомството при такова кръстосване ще има лилави цветя и

генотип на Аа:

АА х аа;

F1 — 100% Аа

ако изследваният индивид е хетерозиготен (Аа), тогава той образува два 

вида гамети и 50% от потомството ще има жълти семена и генотип на Аа, а 

50% ще имат зелени семена и генотип на аа: Аа х аа;

F1 — 50% Аа, 50% аа.



• Непълно доминиране (или междинно проявление напризнак) е характерно за

много черти при растенията и животните. Наследяването на цветното

оцветяване в нощна красавица, петуния, оцветяване на оперение при кокошки

и козината при говеда и овце има именно този характер.

Взаймодействия

В допълнение, съществуват две форми на взаимодействие на алелни гени:

пълно доминиране, когато хетерозиготите имат характеристиката на един от

родителите и непълно доминиране, когато хетерозиготите имат междинен

модел на наследяване. Третата форма на взаимодействие на алелни гени е

кодирането, при което и двата алела на гена се появяват във фенотипа.



Летални алели

Някои мутации водят до появата на дефектни генни продукти.
Хетерозиготите оцеляват поради нормалния алел, а хомозиготните
носители на летални алели не оцеляват. В някои случаи леталните алели се
появяват фенотипно както в хомозиготи, така и в хетерозиготи.

Например, при кръстосване на жълти мишки в потомството, разпадането е 1:
2, (две жълти, оцветяване от див тип). Този алел е рецесивен летален и води
до смърт преди раждането.



 Организмите се различават помежду си по много начини; следователно, 
установявайки законите за наследяване на една двойка признаци, Г. Мендел
продължава да изучава наследяването на две (или повече) двойки алтернативни
характеристики.

 Хибридно е кръстосването на два организма, които се различават един от друг по 
две двойки алтернативни признаци. Мендел дава пример с хомозиготни грахови
растения за кръстосване, различаващи се по цвят на семената (жълто и зелено) и 
форма на семената (гладка и набръчкана). Като кръстосва растение с жълти и 
гладки семена с растение със зелени и набръчкани семена, Мендел получава
еднообразно хибридно поколение F1 с жълти и гладки семена.

 Жълтият цвят (A) и гладката форма (B) на семената са доминиращите признаци, а 
зеленият цвят (a) и набръчканата форма (B) са рецесивни признаци.

 При самоопрашване на хибриди (F1) във F2 бяха получени следните резултати:

9/16 растения са имали гладки жълти семена;

3/16 - жълти и набръчкани;               3/16 бяха зелени и гладки;

1/16 растения набръчкани зелени семена.



 Той обръща внимание на факта, че разделянето според всяка отделна
характеристика съответства на разделянето по време на монохибридното
кръстосване: за всеки 12 жълти - 4 зелени (3: 1); на всеки 12 гладки - 4 набръчкани
(3: 1), с което доказава III закон .

Четири фенотипа крият девет 
различни генотипа:

Ж.Г. - 9/16 (A_B_) 1/16 AABB
2/16 AaBB
2/16 aaBb
4/16 AaBb

Ж. Н. - 3/16 (A_bb) 1/16 AAbb
2/16 Aabb

З. Г. - 3/16 (aaB_) 1/16 aaBB
2/16 aaBb

З. Н. - 1/16 (aabb)

гамети

Първо поколение
(F1)

Второ 
поколение
(F2)

гамети



Кръстосване на хетерозиготни организми:

Монохибридно Дихибридно Трихибридно

Аа х Аа АаBb x AaBb AaBbDd x AaBbDd

Броят на фенотипите в потомството:

21 (3+1)                        22 = 4; (3+1)2 23 = 8; (3+1)3

Броят на генотипите в потомството:

31; (1+2+1)                    32 = 9; (1+2+1)2 33 = 27; (1+2+1)3

Броят на гаметите:

2                                    22 = 4                                   23 = 8 

* броят образувани гамети е 2n, където n е броят на двойките

хетерозиготни алели.


