
Равнища на организация на
човешкия организъм. Клетка



• ВСИЧКИ тела в природата, в това число и човешкото 
тяло, са изградени от атоми и молекули. В организмите те 
образуват различни структури и изграждат клетки. 



1. Равнища на организация на 
човешкия организъм

а/ Клетка - тя е основна структурна и функционална 
единица на човешкия организъм. В тялото на човека има 
огромен брой клетки, например в тялото на възрастен 
човек клетките са от 6.1013 до 10.1013. Те се различават по 
размери и форма, тъй като са специализирани да 
изпълняват различни функции. Повечето клетки са с 
размери 10-25 pm (1 pm = 0,001mm).



Форма и големина на клетките

яйцеклетка еритроцити неврони

епителни клетки гладкомускулни клетки левкоцити



• Клетката включва атоми на около 60 химични
елемента, изграждащи молекули на неорганични
вещества – вода и минерални соли, и на органични
вещества - белтъци, въглехидрати, мазнини и 
нуклеинови киселини (ДНК и РНК).



б/ Тъкан изградена е от група клетки и 
междуклетъчно вещество, които имат общ 
прозход, еднакво устройство и функции.

• Човешкото тяло има четири основни типа 
тъкани: 

 епителна, 

 съединителна, 

 мускулна; 

 нервна.



в/ Органи – те  са части от тялото с определено 
местоположение, големина, форма и структура. Те са изградени
от няколко вида тъкани, но една от тях преобладава, тъй като е 
свързана с основната им функция. Органите са специализирани
да изпълняват функции, които са необходими за 
съществуването на целия организъм. Сърцето осигурява
движението на кръвта, кожата защитава тялото и т.н.



г/ Система от органи  – изградена е от органи, които 
съвместно изпълняват определена функция. В човешкото 
тяло са обособени системи от органи, които са свързани със 
свойството дразнимост и с основните жизнени процеси на 
всеки организъм: движение, хранене, дишане, отделяне, 
растеж, развитие и размножаване. Системите от органи 
осигуряват връзката на организма с околната среда, 
обмяната на веществата и регулацията на процесите в тялото.



2. Строеж на клетката

Човешкият организъм е изграден от над 200 вида специализирани

клетки. Независимо от голямото им разнообразие те си приличат по:

 сходния химичен състав

 трите задължителни структури: клетъчна мембрана, ядро и 

цитоплазма с клетъчни органели

 изпълнението на основните жизнени процеси.

Клетъчна 
мембрана



Лизозоми -
осъществяват 
вътреклетъчното 
смилане на 
веществата.

Апарат на Голджи -
участва в 
изграждането, 
преработването и 
пакетирането на 
различни вещества.

Ендоплазмена мрежа-
система от каналчета и 
мехурчета, в която се 
синтезират специфични за 
клетката вещества. Служи 
за пренасяне на вещества 
от едно място в клетката 
на друго.

Рибозоми - в тях 
се изграждат 
клетъчни 
белтъци.

Цитоплазма -
полутечна вътрешна 
среда на клетката, в 
която са разположени 
клетъчните орга-нели.

Клетъчен център 
- участва в 
клетъчното 
делене.

Митохондрии -
„енергийни централи 
на клетката“. В тях се 
извършва процесът 
дишане, при който 
хранителните 
вещества се 
разграждат и се 
освобождава енергия, 
необходима за 
работата на клетката.

Ядро - съхранява наследствената 
програма на клетката и регулира 
процесите в нея. Отделено е от 
цитоплазмата с двойна 
мембрана. Ядрото включва: 1. 
ядрен сок; 2. ядърце; 3. хроматин, 
изграден от ДНК и белтъци. 

Клетъчна мембрана -
двуслойна структура, 
която придава форма 
на клетката. Тя  
притежава свойството 
избирателна 
пропускливост.



4. Делене на клетката

• Клетъчното делене е единственият начин за 
размножаване на клетките. Чрез него от една
клетка, наречена майчина, се получават две нови 
клетки, наречени дъщерни. Деленето осигурява
едно от най-характерните свойства на клетката –
самовъзпроизвеждането. Благодарение на 
милионите клетъчни деления, които се извършват
всяка секунда, загиващите клетки се заменят с 
нови, а подрастващият организъм увеличава
размерите и масата си. 

Клетъчното делене е три вида:
• амитоза (просто), 
• митоза (сложно),
• мейоза. 



• Амитозата се извършва рядко в човешки клетки. 
При нея наследственият материал се разпределя 
неравномерно в двете новополучени клетки.
• Митозата е процес, при който наследственият 
материал на майчината клетка се разделя поравно в 
двете новополучени дъщерни клетки. Така от една 
майчина клетка се получават две точни нейни копия. 
Деленето започва с подготовка на клетката, при 
която наследствената информация (ДНК) се удвоява, 
клетката нараства и се запасява с енергия.От 
удвоения хроматин се оформят съответно два пъти 
повече хромозоми, т.е. 92. Те се разделят, по равно 
(по 46) в двете дъщерни клетки.



• Мейозата се извършва само в половите клетки 
на жената и мъжа. При нея се образуват полови 
клетки, които имат два пъти по-малко хромозоми 
в сравнение с останалите клетки в човешкото 
тяло, т.е. 23. При оплождането сливането на 
яйцеклетка и сперматозоид се образува зигота, в 
която броят на хромозомите е 46.
• Така развитието на новия организъм започва от 
клетка, която съдържа 46 хромозоми - толкова, 
колкото са и в останалите кетки на тялото. Чрез 
многобройни митози от зиготата се развива 
човешкият зародиш, а по-късно и възрастният 
индивид.
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Въпроси за проверка

1. В какво се изразяват приликите между 
всички клетки в човешкото тяло?

2.Опишете устройството на човешка клетка.

3.Назовете видовете клетъчно делене. При кое 
от тях:

а) двете новополучени клетки са съвсем
еднакви;

б) се получават клетки с два пъти no-малко 
хромозоми от телесните клетки?



4.Отговорете на въпросите.

а) Коя структура на клетката има 
свойството избирателна пропускливост?
б) Кой регулира дейността на клетката и 

съхранява наследствените й белези?
в) Колко на брой са хромозомите в 

телесните клетки на човека?


