
КОНСПЕКТ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА 

1. Материални  основи  на наследствеността.  Нуклеинови  киселини. Белтъци. Ген  – 
структура и функция, механизми на генната регулация. Генетичен код. 
2. Молекулна и субклетъчна организация на човешките хромозоми. Кариотип. 
3. Генни мутации. Мутагенни фактори. Значение на мутагенeзата. Генетичен монито- 
ринг. 
4. Основни нарушения на кариотипа. Механизми на възникване на хромозомните абе- 
рации, обозначаване. 
5. Хромозомна диагностика – методи (преки и непреки). Лентови техники – диагнос- 
тични възможности. Хромозомен полиморфизъм. Хетерохроматинови маркери. Полов 
хроматин – същност, диагностична стойност. 
6. ДНК анализ. PCR. Southern blot. Мутационен анализ. ДНК секвениране и клониране. 
Геномен проект на човека. Стратегии за генно картиране и идентифициране. Генна кар- та 
на човека. 
7. Хромозомна патология. Хромозомни болести, свързани с бройни аберации на авто- 
зомите, пълни и мозаечни форми. МГК. 
8. Хромозомна патология. Хромозомни болести, свързани със структурни аберации на 
автозомите. Частични монозомии и тризомии. Микроделеционни синдроми. Субтело- 
мерни аберации. Молекулярна цитогенетика. 
9. Хромозомна патология. Хромозомни болести, свързани с аберации на гонозомите, 
МГК. 
10. Полово детерминиране и диференциране. Мъжки и женски псевдохермафродити- 
зъм, истински хермафродитизъм. Примери. 
11. Автозомно-доминантен тип унаследяване – клинико-генетични закономерности, 
примери. Медико-генетична консултация (МГК) 
12. Автозомно-рецисивен тип унаследяване – клинико-генетични закономерности. 
Примери. МГК. 
13. Полово-свързан тип унаследяване (X-рецесивен и X-доминантен). Клинико- 
генетични закономерности, примери, МКГ. Зависими от пола белези. 
14. Хетерогенни заболявания – същност, примери, клинико-генетичен полиморфизъм. 
15. Mултифакторен тип унаследяване – клинико-генетични закономерности, примери, 
МГК. 
Болести с наследствено предразположение. 
16. Неменделов тип унаследяване – видове. Динамични мутации. Експанзия на трип- 
летните повтори – същност, примери, клинико-генетична характеристика. МГК. 
17. Неменделов тип унаследяване – видове. Генетичен импринтинг – същност, приме- 
ри, клинико-генетична характеристика. МГК. 
18. Митохондриален геном. Митохондриален тип унаследяване – същност, примери, 
клинико-генетична характеристика. МГК. 
19. Муковисцидоза – клинико-генетична характеристика, МГК. 
20. Фенилкетонурия – клинико-генетична характеристика, лечение, МГК. Други нас- 
ледствени аминоацидурии. Масов скрининг за наследствени заболявания при новоро- 
дени. 
21. Хемофилия – типове, клинико-генетична характеристика, МГК. 
22. Мускулна дистрофия тип Duchenne и тип Becker. Kлинико-генетична характеристи- 
ка, МГК. 
23. Ензимопатии и лизозомни болести на натрупването – липидози, мукополизахаридо- 
зи, гликогенози. Клинико-генетична характеристика, МГК. 
24. Наследствени заболявания на липидната обмяна. Хиперлипидемии. Видове. Клини- 
ко-генетична характеристика, МГК. 
25. Дефекти на пуриновия метаболизъм, клинико-генетична характеристика, МГК. 



26. Поликистозна болест на бъбреците – видове, клинико-генетична характеристика, 
МГК. 
27. Наследствени заболявания на колагена – примери, клинико-генетична характерис- 
тика, МГК. 
28. Хемоглобин. Хемоглобинопатии и хемоглобинози – клинико-генетична характерис- 
тика, МГК. 
29. Наследствени заболявания на металите. Хемохроматоза. Болест на Уилсон- 
Коновалов. Клинико-генетична характеристика, МГК. 
30. Имуногенетика. Генна регулация на имунитета. Наследствени имунодефицитни 
състояния. Клинико-генетична характеристика, МГК. Система на комплемента – гене- 
тични нарушения и заболявания. МГК. 
31. Фармакогенетика. Фармакогенетични дефекти и фармакогенетичен полиморфизъм. 
Глюкозо-6-ФДН. Клинико-генетична характеристика, МГК. 
32. Онкогенетика. Онкогени и тумор-супресорни гени. Хромозомни маркери при лев- 
кемии, лимфоми и миелодиспластични състояния. Диагностика. Прогностично значе- 
ние, отношение към терапевтичното поведение. 
33. Левкози – молекулярно-генетични изледвания, дианостично и прогностично значе- 
ние. 
34. Профилактика и терапия на наследствената патология – основни подходи. МГК. 
Пренатална диагностика. 
35. Скрининг на наследствените заболявания и дефекти: масов и селективен, прената- 
лен и постнатален. Биохимичен скрининг при бременни. 
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