
1 
 

 

           МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 
             МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

             КАТЕДРА „ПЕДИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА,  

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА“ 

                                              

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ 
ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА 

 

„МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА” 

За студенти по специалността „Медицински лаборант“  

в Медицински колеж на Медицински университет-Пловдив 

1. Цел на обучението по дисциплината 
 
Учебната дисциплина „Медицинска генетика“ предоставя  задълбочени теоретични 
знания и практически умения на студентите за лабораторните методи използвани за 
поставяне на генетична диагноза(изолация на нуклеинови киселини, култивиране на 
клетки, цитогенетичен анализ, FISH, молекулярно кариотипиране, PCR, RT-PCR, 
ddPCR, секвениране), за генетичната етиология и молекулна патогенеза на 
наследствените болести и предразположения, типа на унаследяване на генетичните 
дефекти и клинико-генетична хетерогенност на заболяванията, за принципи за 
консултиране на пациента и родствениците, за провеждане на профилактика и 
откриване на здрави носители на рецесивни мутации и за предлагане на 
персонализирана терапия на болните. 
 
2. Учебно съдържание на дисциплината 
 
Медицинска генетика за медицински лаборанти е съобразена със спецификата на 
тяхната дейност. В нея са включени теми отнасящи се до методите използвани в 
лабораторията по медицинска генетика, изискващи добри практически умения, 
подплатени с добра теоретична подготовка и добри комуникативни умения. 
Тези знания дават възможност да се формират умения за адекватно поведение при 
упражняване на професия медицински лаборант. 
Дисциплината се изучава  II-ри курс ( IV семестър) с общ хорариум 30 часа лекции и 15 
часа упражнения 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 
Изпити Часове Часове по години и семестри 

Семестър Общо Лекции. Упражн. ІV V VІ  

Медицинска IV 45 30 15 2/1    
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генетика 

 
 
Темите, които са застъпени в дисциплината са следните: 

1. Медицинска генетика - дефиниция, основни цели и задачи. Материални основи 
на наследствеността. Организация на генетичния материал в клетката. 
Мутационен процес при човека: видове мутации. 

2. Медикогенетична консултация – същност, индикации, задачи. Информирано 
съгласие. Пренатална диагностика - методи, показания. 

3. Цитогенетични методи. Кариотип. Анализ на нормален човешки кариотип. 
Полов хроматин.  

4. Молекулярно-цитогенетични методи. Флуоресцентна ин ситу хибридизация 
(FISH), молекулярно кариотипиране(aCGH, SNParray). Характеристика.  

5. Молекулярно генетични методи: PCR, RT-PCR, ddPCR, секвениране. 
Характеристика. 

6. Хромозомни болести. Автозомни болести. Синдром на Даун. Синдром на Патау. 
Синдром на Едуардс.  

7. Хромозомни болести. Гонозомни болести. Синдром на Търнър. Синдром на 
Клайнфелтър. Полизомия Х. Полизомия У”. 

8. Микроделеционни синдроми. Микродупликационни синдроми. Характеристика 
и особености. Примери. 

9. Моногенни болести. Автозомно-рецесивен тип на унаследяване. Автозомно-
доминантен тип на унаследяване. Характеристика и особености. Примери. 

10. Моногенни болести. Полово свързан тип на унаследяване. X-рецесивен начин на 
унаследяване. X-доминантен тип на унаследяване. Характеристика и 
особености. Примери. 

11. Неменделов тип унаследяване – видове, характеристика, примери. 
12. Генетика при мултифакторни заболявания. Характеристика и особености. 

Примери. 
13. Онкогенетика. Характеристика и особености. Примери. 
14. Фармакогенетика. Характеристика и особености. Примери. 
15. Скринингови програми. Масов и селективен скрининг. Методи. 

Съдържанието е хронологически подредено така, че всяка следваща лекция и 
свързаните с нея упражнения да ползват вече изучена материя и понятия. Между 
„съседните“ по учебен план дисциплини няма ненужно застъпване или „бели петна“.  
Отражение в учебното съдържание на дисциплината намира развитието на личностните 
качества на студентите, насърчаване на тяхната инициативност, създаване на навици на 
перманентно самообразование и умение сами да се учат, придобиване на ключови 
компетентности и умения.  
 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

ІІ курс, IV семестър 

 

 

№  

 

Т Е М А 
ЧАСОВЕ 

 

Д А Т А 
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1. Медицинска генетика - дефиниция, основни цели и 
задачи. Материални основи на наследствеността. 
Организация на генетичния материал в клетката. 
Мутационен процес при човека: видове мутации. 

2ч. 

 

2. Медикогенетична консултация – същност, индикации, 
задачи. Информирано съгласие. Пренатална 
диагностика - методи, показания. 

2ч. 

 

3 Цитогенетични методи. Кариотип. Анализ на нормален 
човешки кариотип. Полов хроматин.  2ч.  

4. Молекулярно-цитогенетични методи. Флуоресцентна 
ин ситу хибридизация (FISH), молекулярно 
кариотипиране(aCGH, SNParray). Характеристика. 

2ч. 

 

5. Молекулярно генетични методи: PCR, RT-PCR, ddPCR, 
секвениране. Характеристика. 

2ч. 
 

6. Хромозомни болести. Автозомни болести. Синдром на 
Даун. Синдром на Патау. Синдром на Едуардс. 

2ч. 
 

7. Хромозомни болести. Гонозомни болести. Синдром на 
Търнър. Синдром на Клайнфелтър. Полизомия Х. 
Полизомия У”. 

2ч. 
 

8. Микроделеционни синдроми. Микродупликационни 
синдроми. Характеристика и особености. Примери. 2ч. 

 

9. Моногенни болести. Автозомно-рецесивен тип на 
унаследяване. Автозомно-доминантен тип на 
унаследяване. Характеристика и особености. Примери. 

2ч. 

 

10 Моногенни болести. Полово свързан тип на 
унаследяване. X-рецесивен начин на унаследяване. X-
доминантен тип на унаследяване. Характеристика и 
особености. Примери. 

2ч. 

 

11. Неменделов тип унаследяване – видове, характеристика,
примери. 

2ч. 
 

12. Генетика при мултифакторни заболявания.
Характеристика и особености. Примери. 

2ч. 
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13. Онкогенетика. Характеристика и особености. Примери. 
2ч. 

 

14. Фармакогенетика. Характеристика и особености.
Примери. 

2ч. 
 

15. Скринингови програми. Масов и селективен скрининг.
Методи. 

2ч. 
 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                       ОБЩО:   30 ч. 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

 

ІІ курс, IV семестър 

 

 

 

№  

 

Т Е М А ЧАСОВЕ 

 

Д А Т А 

 

1. Уводно упражнение. 1ч.  

2. 

 

Мутационен процес при човека: геномни, хромозомни 
и генни мутации.  2ч. 

 

3. Методи за диференцирано оцветяване на хромозомите. 
Микроскопиране на метафазни пластинки. 
Кариотипиране. Анализ на нормални и абнормни 
кариотипи. 

2ч. 

 

4. Молекулярно-цитогенетични методи. Флуоресцентна 
ин ситу хибридизация (FISH). Анализ на FISH проби.  

2ч. 
 

5.  Молекулярно кариотипиране (aCGH, SNParray). 
Анализ на промени в броя на копията. 2ч. 
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6. Методи за изолиране на НК. Течна биопсия. 
2ч. 

 

7. Молекулярно генетични методи: PCR, RT-PCR, ddPCR, 
секвениране. Анализ на резултати от изследвания. 2ч. 

 

8. Пренатален биохимичен скрининг. Пренатална 
диагностика - методи, показания. Примери. Анализ на 
резултати от биохимичен скрининг. 

2ч. 
 

            

                 

                        ОБЩО:   15 ч. 

 

 
3. Предпоставки 
 
Необходимите знания и умения, които студентът трябва да притежава, за да започне и 
успешно да завърши обучението си по Медицинска Генетика, включват основни 
познания по биология и анатомия, застъпени в образователните програми в гимназиите. 
Студентът трябва да надгражда тези знания по време на обучението си, за да го 
завърши успешно.. 
 
4. Академични ресурси 
 

Академичният състав на секция Генетика към катедра Педиатрия и Медицинска 
Генетика включва 1 хабилитиран преподавател, 5 нехабилитирани преподаватели, от 
които 1 е с образователна и научна степен „Доктор”. От всички 6 преподаватели 3 
имат придобита специалност медицинска генетика  в системата на МЗ двама имат 
специалност педиатрия в системата на МЗ,  един детска неврология в системата на МЗ 
и един е специализант по медицинска генетика. Практическите упражнения се водят от 
хабилитирани и нехабилитирани преподаватели (доцент, главен асистент, асистент). 
Нехабилитираните преподаватели притежават ОКС „магистър“ по медицина и са 
назначени след конкурс.  

5. Материални ресурси 

Катедра Педиатрия и Медицинска Генетика разполага с 3 зали за учебно-практически 
занятия Лабораторната обезпеченост на катедрата включва обща апаратура 
(микроскопи, лабораторни везни, хладилници, термостати, клатачни машини, 
хомогенизатор, центрофуги, електрофореза, автоматични пипети, трансилюминатор, 
рН-метър, магнитни бъркалки, спектрофотометри, ледогенератори, дълбокозамразяващ 
фризер и други) и специализирана научна и диагностична апаратура (real-time PCR 
апарат, система за digital droplet PCR, Illumina MiSeq System – секвенатор от следващо 
поколение, ламинарен бокс). 
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6. Лекционно обучение  
 
Лекциите се подготвят и изнасят под формата на мултимедийни презентации, които се 
предоставят на студентите по електронен път. Обемът и форматът на предоставяне на 
лекциите са избор на водещия лектор. 
 
7. Учебно – практически занятия 
 
Учебно-практическите занятия се провеждат на групи. За целите на упражненията се 
предоставят методични указания, ръководства и тестове. Поставените задачи могат да 
са самостоятелни за всеки студент или екипни. Когато студентите работят в екип, 
обикновено са разделени на подгрупи. По време на обучението се провеждат кратки 
тестове. С тях се проверява:  
● подготовката на студента;  
● резултатите (получени знания и умения) от конкретното упражнение.  
 
8. Семинарни упражнения 
 
Семинарните упражнения, се провеждат с цяла група, като предварително се 
препоръчва литература по темата, която ще се обсъжда.  Отдава се предимство на 
работа в екип и екипните дискусии. Възлагат се задачи на студентите да подготвят и 
защитят своя теза (презентация) по тема, която преподавателят определя на 
предходното занятие. След това се провежда дискусия със студентите, пред които 
докладчикът - студент защитава позицията си по темата.  
 
9. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 
 

Всички преподаватели имат разработени лекции, упражнения, обучаващи тестове и 
други учебни материали по дисциплината, като същите са налични и в електронен 
вариант. Представя се списък на основната препоръчвана литература по дисциплината, 
с приоритет на достъпните източници, които се отделят като „основна литература”. 
Препоръчат се и интернет ресурси, от които може да се намерят подходящи материали 
за подготовката на студента. 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

Основни 

1. В. Стоянова. Лекционен курс по медицинска генетика, ВАП, Пловдив, 2011. 
2. Г.Вълкова. Mедицинска генетика. “ИК-ВАП”, Пловдив 1999 г. 
3. Г. Ефремов, В. Баранов, В. Горбунова, Д. Тончева, Ст. Лалчев, И. Кременски, Т. 

Иващенко, Т. Кузнецова, Т. Кашеева. Mедицинска генетика. “Сиела”, София 
1999 г. 

4. Медицинска генетика в постгеномната ера. Геномна медицина.(под ред. Д. 
Тончева)  изд. Симелпрес, 2010. 
 
Допълнителни 
 

5. Nussbaum R., R.McInnes, H.Willard. Thompson & Thimpson GENETICS IN 
MEDICINE, 7th ed. Saunders Elsevier, 2007.  

6. Strachan T. Human Molecular Genetics, Garland Publishing Inc, 2010 
7. Read A. New Clinical Genetics, Scion Publishing LTD, 2010 
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8. Turnpenny P. D. Emery's Elements of Medical Genetics, Churchill Livingstone, 2011 
9. Gardner R.J.M., Chromosome Abnormalities and Genеtic counseling.  Oxford 

University Press Inc,  2011 
10. Francis R. C. Epigenetics. WW Norton & Co, 2012 

 Интернет източници: 

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

        http://www.geneticalliance.org/ 

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/allresources.html 

        http://archive.uwcm.ac.uk/uwcm/mg/hgmd0.html 

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/allresources.html#LocusSpecific 

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/allresources.html#ModelOrganisms 

        http://www.mitomap.org/ 

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/allresources.html#Phenotypes 

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ncicgap/ 

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Homology/Davis/ 

        http://www.gene.ucl.ac.uk/nomenclature/ 

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov/disease/ 

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=omim 

        http://www.docnmail.com/learnmore/medical/genetics.htm 

        http://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases/en/index1.html 

        http://www.wellcome.ac.uk/en/genome/genesandbody/hg06b010.html 

 

                 

 

10. Контролни работи 
 
Текущият контрол на студентите се осъществява чрез тестове или контролни задания. 
Интензивното натоварване е важен фактор за придобиване на трайни знания и умения. 
Преподавателят  контролира напредъка на студентите минимум два пъти в семестъра. 
На студентите се предоставя своевременно информация и разяснения на резултатите от 
контрола, което да подпомогне по-нататъшната им подготовка. Резултатите от тези 
проверки влизат като компонент в крайната оценка за семестъра. 
 
11. Самостоятелна работа и ангажираност на студента 
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Самостоятелната работа се ръководи от преподавателя, който напътства студента, както 
в литературните източници, така и в методите на тяхното усвояване. При необходимост 
студентът посещава часовете за консултация на преподавателя. 
 
12. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип 
 
Сътрудничество се изразява в: 

1. Ангажираност на преподавателя към студента и неговата предварителна  
подготовка, текущи трудности по усвояване на материала и възможности с 
индивидуална програма на учене да постигне повече.  

2. Използване на приемните часове за консултации.  
3. Включване на студентите в екипи по научни задачи, изследвания, проекти и 

др. 
 
13. Изпити 
 
Оценките по дисциплината се дават за: 

1. Текущ контрол – устен и/или писмен, беседи.  
2. Краен контрол - изпит сесиен IV семестър / теория /.  

 
14. Стандарти за оценяване: 
 

Стандартите за оценка на постиженията на студента са обмислени внимателно, 
ясно разработени и дефинирани така, че оценките на студентите да са обективни 
и да не зависят от субекта на преподавателя. Крайната оценка се определя на 
базата на оценката от семестриалния теоретичния изпит по дисциплината, който 
представлява тест със задачи с различни нива на сложност върху целия 
конспект. Регламентът за провеждане на изпита е направен така, че да се сведе 
до минимум възможността за манипулиране на резултатите. На основа на 
гореизложеното са разработени ясни стандарти за оценка, както следва:  
 

 Отличен (6) – за показани самостоятелно и логично мислене, 
допълнителни ключови знания и умения; за отлично познаване на 
учебния материал, наличие на творчески елемент, интерпретиране на 
понятията, умения за решаване на сложни задачи и правилно 
аргументиране за взетите решения; точност и богата езикова култура на 
изложението.  

 Мн. добър (5) – за добре овладени ключови и допълнителни знания, 
осмислено и правилно разбиране на материята, показани добри умения за 
прилагане на наученото, адекватно използване на научните понятия от 
изучаваната област, добра езикова култура;  

 Добър (4) – за овладени допълнителни знания, добро познаване на 
материала, но без да може да развие наученото до самостоятелно 
мислене; сравнително добра езикова култура, но с допускене на 
неточности при използването на различни понятия и термини.  

 Среден (3) – просто възпроизвеждане с липса на основни моменти и 
ключови познания по темата; без готовност за самостоятелно използване 
на получените знания; бедна езикова култура с допускане на много 
грешки.  

 Слаб (2) – за показани оскъдни познания и груби грешки, които не могат 
да бъдат база за следващите нива на обучение.  
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При започване на занятията по дисциплината студентите биват запознати със 
стандартите за оценяване, процедурите за провеждане на текущ контрол и 
възможностите за получаване на обратна връзка за напредъка им през семестъра.  
Не получилите положителна оценка от текущ контрол, се явяват на поправителен 
изпит. 
 
15. Формиране на крайната оценка 
 
Крайната оценка определя в каква степен даденият студент е постигнал целта на 
обучението, поставена в началото. В крайния изпитен тест се включват въпроси от 
всички раздели, като задачите са с различно ниво на трудност. Оценява се по точкова 
система, която се конвертира в оценка по шестобалната система. Крайната оценка се 
получава като резултат от крайния теоретичен изпит върху целия конспект. 
 
1. Документиране, съхранение на резултатите и контрол на дейността 

по оценяването  
 
• Оценяваните студенти имат правото и задължението да се информират за 
регламента, процедурите и резултатите от оценяването, да предявяват претенции 
и жалби при неспазване на настоящите правила.  
• Правото на студента по смисъла на предходната точка е в сила в случаите на 
установени технически пропуски или грешки (например при изчисляване или 
нанасяне на оценките), както и при сериозни основания за разминаване на 
фактически показаните знания, умения и компетентности и получената крайна 
оценка за тях.  
• Допускат се корекции на оценките в случаите по предходната алинея в 
студентската книжка, изпитния протокол или по партидата в главната книга 
само от титуляра на дисциплината.  
• Евентуални спорове и претенции от страна на студентите се отправят писмено 
към оценяващия екип, който следва да даде аргументиран отговор до края на 
следващия работен ден.  
• Установени и доказани случаи на сериозно нарушаване на правата на студента 
при оценяването на неговите знания, умения и компетентности се отнасят чрез 
писмена жалба до Зам. ректора по управление на качеството.  

 
Изпитните материали се съхраняват и се предоставя възможност на студентите да се 
запознаят с тях и основанията за оценка по ред и процедура, обявени предварително. 
Периодът, в който се осигурява достъп на студентите до изпитните материали и 
резултати, е до 5 работни дни след датата на обявяването на резултатите.  
Това изискване се поставя в съответствие с ЗВО чл. 56. ал. 1, „преподавателите са 
длъжни да разработят и да оповестят по подходящ начин и описание на водения от тях 
лекционен курс, включващо заглавия и последователност на темите от учебното 
съдържание, препоръчителна литература, начин на формиране на оценката и форма на 
проверка на знанията и уменията“.  
Настоящият академичен стандарт се предоставя на студентите в началото на 
обучението по учебната дисциплина. 
 

     Утвърдил:……………………. 

      Проф. Иван Иванов, д.м. 

      Ръководител катедра 
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Академичният стандарт за учебната дисциплина медицинска генетика е утвърден с 
Решение на Катедрен съвет №3 от 29.5.2020г. и е публикуван на сайта на катедрата. 


