
  

КОНСПЕКТ ПО БИОЛОГИЯ 
 
1. Молекулна организация на живата материя – белтъци. 
2. Нуклеинови киселини. Дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК). 
3. Рибонуклеинови киселини (РНК). 
4. Репликация. Необходими фактори за репликацията. 
5. Репликация на линейни молекули ДНК. Репликация на кръгови молекули ДНК. 
6. Пътища за реализация на генетичната информация. 
7. Транскрипция – необходими условия. Транскрипция при прокариоти. 
8. Транскрипция при еукариоти. 
9. Генетичен код. Характерни особености на кода. 
10. Транслация. Необходими фактори за транслацията. Механизъм. 
Посттранслационни модификации на белтъка. 
11. Съвременна представа за гена. 
12. Подвижни генетични елементи. Онкогени. 
13. Вируси фаги, приони. Прокариотна клетка – бактерии и синьо-зелени водорасли. 
14. Субмикроскопска  структура  на  хромозомите  на  еукариотната  клетка.  Нива  
на спирализация на хроматина. 
15. Микроскопска структура на хромозомите. Политенни хромозоми и хромозоми 
тип "лампови четки". Еухроматин и хетерохроматин. 
16. Кариотип. Извънхромозомна наследственост. 
17. Мутационна изменчивост. Генни и хромозомни мутации. 
18. Геномни и цитоплазмени мутации. 
19. Мутагенни фактори – видове механизми на действие. 
20. Генетично инженерство на популационно и организмово ниво. 
21. Генетично инженерство на клетъчно ниво и субклетъчно ниво. 
22. Генно инженерство, перспективи на генното инженерство. 
23. Генна терапия – клинично приложение, проблеми и перспективи. 
24. Клетка. Биология и физиология на животинската и растителната клетка. 
25. Размножаване на клетката. Клетъчен цикъл и регулация. Митоза. 
26. Амитоза. Контрол на клетъчния растеж. Апоптоза. 
27. Основни диагностични молекулно-биологични техники. 
28. Биология на туморния растеж. 
29. Мейоза. 
30. Гаметогенеза – овогенеза и сперматогенеза. 
31. Оплождане. 
32. Индивидуално развитие – ембрионален период. 
33. Постембрионален период. Продължителност на живота, стареене, старост и смърт. 
34. Естествена резистентност – фактори и механизми. 
35. Антигени – характеристика и свойства на антигена. Хаптени. 
36. Естествени антигени. Типове антигенна специфичност. 
37. Алоантигени на човека – система АВО/Н/. Секреторство. 
38. Биологично значение на алоантигените. Система Резус. 
39. Имунна система – лимфоидни органи. 
40. Клетки на имунния отговор – Т- и В-лимфоцити, други клетки. 
41. Клетки на имунния отговор – NK-клетки, APC. 
42. Фази  в  диференциацията  на  имунокомпетентните  клетки.  Същност  на  
имунния отговор. Типове имунен отговор – първичен и вторичен, клетъчен и 
хуморален. 
43. Главен комплекс на тъканната съвместимост (МНС). 



  

44. Антигенно разпознаване, преработка и представяне. 
45. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор – активиране на АРС. 
46. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор – активиране на Т- и В-клетките. 
47. Антитела – строеж и структура. 
48. Основни класове антитела – имуноглобулини G, А и D. 
49. Основни класове антитела – имуноглобулини М и Е. Система на комплемента. 
50. Генетични механизми на антитялосинтезата – организация на генните комплекси 
за веригите на антителата. Сглобяване на имуно-глобулиновия ген. 
51. Алелно изключване. Превключване класа на антитялосинтезата. 
52. Трансплантационен имунитет – видове трансплантации, отхвърляне от първичен 
и вторичен тип. 
53. Принципи и закони на тъканната трансплантация. Реакция на присадката 
срещу приемателя. 
54. Имунна толерантност – типове. Механизъм на възникване. 
55. Имунология на туморите. 
56. Имунология на гаметите и опрождането. 
 

57. Човешки имунодефицитен вирус (HIV) и синдром на придобита имунна 
недостатъчност (СПИН).   
58. Реакции на свръхчувствителност. Тип І и тип ІІ.   
59. Реакции на свръхчувствителност. Тип ІІІ и тип ІV.   
60. Основни имунологични реакции и методи.   
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