
ХРОМОЗОМИ



• В състава на хроматина  
влизат ДНК, РНК, белтъци, 
неорганичени йони.

• При делене на клетките,  
хроматина се преобразува в 
хромозоми - протеин 
свързана, молекула ДНК.

• 2 вида хромозоми:

соматични (автозоми) и 
полови (X и Y) хромозоми.

• Хромозомна ДНК е
свързана с хистонови
протеини. Един комплекс от
хистони и ДНК се нарича
нуклеозома.

ХРОМАТИН - основното вещество на интерфазното ядро



СТРОЕЖ НА ХРОМОЗОМИТЕ

Хромозомата се състои от 
два хроматида.

Върху хромозомата има 
първично стесняване -
центромер.

Центромерът разделя 
хромозомата на късо и дълго 
рамо.

Краят на хромозомата се 
нарича теломер.

1— хроматида; 

2— центромер; 

3— късо рамо; 

4— дълго рамо;
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• ЦЕНТРОМЕРА - участък ДНК, в областта която свързва хроматидите.

• ХРОМАТИД - част от хромозомата, която се състои от молекула на ДНК, 

свързана с протеини.



Класификация на хромозомите:

⚫ Метацентрични хромозоми (M)

⚫ Субметацентрични (Sm)

⚫ Субакроцентричен (Sа)

⚫ Акроцентричен (A)

⚫ Телоцентричен (T)

⚫ Хромозомите от тип (М) имат 

равни рамена.

⚫ Хромозомите от типа (Sm, Sa) 

се определят като нееднакви.

⚫ Хромозомите от тип (A, T) се 

наричат пръчковидни.

Хромозомите се намират в ядрото на всяка клетка.

Всяка хромозома съдържа наследствени „инструкции“ - гени.



ФУНКЦИИ на ХРОМОЗОМАТА

• Хромозоми – сухраняват генетическата 

информация.

• Регулират процесите в клетката чрез 

синтез на първичната структура на 

протеина, иРНК, рРНК.



ДИПЛОИДЕН НАБОР ХРОМОЗОМИ

• В телесните клетки на бисексуални животни и растения всяка

хромозома е представена от две хомоложни хромозоми, едната

произлиза от майчиния, а другата от бащиния организъм. Такъв набор

от хромозоми се нарича диплоиден (двоен).

комар - 6

пчела - 32

прасе - 38

макак –42

заек – 44

шимпанзе – 48

магаре – 62

кон – 64

кокошка – 78

човек - 46

ХАПЛОИДЕН НАБОР ХРОМОЗОМИ

• Половите клетки в резултат на мейозата съдържат само една от две

хомоложни хромозоми. Този набор от хромозоми се нарича

хаплоидни (единични).



ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ ХРОМОЗОМИ

х



КАРИОТИП – съвкупност от броя, размера и морфологията 

на хромозомите.

• всеки вид растение и животно 
има свой специфичен за вида 
кариотип.

• за изследване на хромозоми се 
използва кариотипизация.

• Фигура (а) показва 
метафазната плоча на 
човешките хромозоми.

• Фигура (б) показва 
разположението на човешките 
хромозоми, като се вземе 
предвид размерът на 
хромозомите и 
местоположението на 
центромера.



НАРУШЕНИЯ в СТРУКТУРАТА на ХРОМОЗОМАТА

Нарушение на структурата на хромозомите възниква в
резултат на спонтанни или провокирани промени:

• Генни мутации (промени на молекулно ниво)

• Хромозомни мутации (микроскопични промени, 
различими чрез светлинен микроскоп):

✓ Деелция / “заличаване”/

✓ Дупликация /”удвояване”/

✓ Транслокации /“преместване”/

✓ Инверсия



Делеция - хромозомна аберация

(преструктуриране), при която има

загуба на мястото на хромозомата.

Дупликация - структурна

хромозомна мутация, която се

изразява в удвояване на

хромозомния регион.

По време на транслокация местата на

нехомоложни хромозоми се обменят, но

общият брой гени не се променя.

Инверсия -това е промяна в

структурата на хромозомата,

причинена от 180 ° завъртане на

един от нейните вътрешни секции.



Опишите строежа на хромозомите:

Задание?



Какви са видовете хромозоми според местоположението на 

центромера?

1. 2.

3. 4.


