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МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина  Изпит в 

семестър 
Часове  

Часове по години 

и семестър 

VII 

Медицинска 

генетика 

 

VII 

Всичко  Лекции  Упражнения  Кредит   

1/3 

60 15 45 2,3 

 

Наименование на дисциплината: 

„Медицинска генетика” 
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ:  

Задължителна 

 

Ниво на обучение: 

Магистър /М/ 
 

Форми на обучение: 

Лекции, упражнения, самоподготовка. 

 

Курс на обучение: IV-ти 
 

Продължителност на обучение: 

Един семестър 
 

Хорариум: 

15 часа лекции, 45 часа упражнения 
 

Помощни средства за преподаване: Мултимедийни презентации, дискусии, 

демонстрация на методики за генетичен анализ, наблюдаване на микроскопски 

препарати, кариограми за анализ, реактиви за изпълнение на методики, решаване на 

практически задачи, изграждане и анализ на родословно дърво. 
 

Форми на оценяване: Текущо оценяване, решаване на тестове, изработване на 

реферат. 
 

Формиране на оценката: Формира се средна текуща оценка за семестъра. 
 

Аспекти при формиране на оценката: Участие в дискусии, решаване на тестове. 
 

Семестриален изпит:  

Да (писмен тест и устен) 
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Държавен изпит: 

Не 

 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Педиатрия и медицинска генетика”. 
 

Катедра: 

Педиатрия и медицинска генетика 

 

➢ АНОТАЦИЯ  

Дисциплината „Медицинска генетика” дава възможност за придобиване на съвременни 

знания за закономерности на унаследяване на генетичните заболявания; особености на 

наследствената патология; етиология и клиника на най–често срещаните генетични 

заболявания- хромозомни, моногенни и мултифакторни и умения за активно включване 

в профилактиката на наследствените болести и предразположения. 

 

➢ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

 Придобиване на знания за основите на медицинската генетика; разбиране на 

генетичната същност на наследствените болести, наследствените 

предразположения към заболявания и патологията, дължаща се на соматични 

мутации; 

 Запознаване със съвременни диагностични методи на медицинската генетика и 

алгоритъм на поведение; 

 Придобиване на умения за активно участие в профилактиката на наследствените 

болести и предразположения чрез компетентно насочване на болните към 

генетичните консултации, съдействие за провеждане на скрининг програми, 

преценка на индикациите за ДНК диагностика, цитогенетичен анализ, пренатална, 

предимплантационна и постнатална диагностика. 

 

➢ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

След приключване на обучението студентите трябва да имат знания и специфични 

практически умения: 

• да изграждат родословия на семейства с наследствени заболявания и 

предразположения; 

• да определят тип на унаследяване, да правят оценка на генетичния риск при 

менделови и многофакторни заболявания;  

• да разпознават, класифицират и интерпретират  вродените малформации;  

• да познават цитогенетичните, молекулярно-генетичните и биохимичните 

диагностични тестове; 
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• да познават индикациите, основните задачи и организацията на медико-

генетичната консултация; 

• да познават индикациите за пренатална диагноза и видове дородова 

диагностика; 

• да съдействат за извършване на съществуващите скринингови програми; 

• да използват клиничната информация за търсене на различни наследствени 

заболявания в бази данни. 

 

➢ Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 
 

 

ЛЕКЦИЯ № 1 – 2 часа. Медицинската генетика като интегрираща наука и 

практическа медицинска специалност. Материални основи на 

наследствеността.Организация на генетичния материал в клетката. Човешки 

кариотип. Мутационен процес при човека. Основни методи за генетични 

изследвания. 

 

Цел, предмет и задачи на медицинската генетика. Субклетъчна и молекулна 

организация на генома. Човешки кариотип-организация. Мутационен процес при 

човека.Видове мутации: геномни, хромозомни и генни мутации. Основни методи за 

генетични изследвания. 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 – 2 часа. Хромозомни основи на наследствеността. Хромозомна 

патология.  

Хромозомни основи на наследствеността. Хромозомен хетероморфизъм – биологична 

същност и клинично значение. Хромозомна патология. Бройни и структурни 

хромозомопатии: етиология, патогенеза, цитогенетични форми, клинична и 

характеристика, медико-генетична консултация. 

 

ЛЕКЦИЯ № 3 – 2 часа. Класически тип унаследяващи се моногенни заболявания. 

Автозомно-доминантен и автозомно-рецесивен тип на унаследяване тип на 

унаследяване.  

Класически тип унаследяващи се моногенни заболявания. Автозомно-доминантен и 

автозомно-рецесивен тип на унаследяване тип на унаследяване: клинико-генеалогични 

критерии, особености, отклонения. Примери: етиология, патогенеза, клинична 

характеристика, медико-генетична консултация. 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 – 2 часа. Класически тип унаследяващи се моногенни заболявания. 

Полово свързан тип на унаследяване - X-доминантен и X-рецесивен тип на 

унаследяване. Неменделов тип на унаследяване. 

Класически тип унаследяващи се моногенни заболявания. Полово свързан тип на 

унаследяване - X-доминантен и X-рецесивен тип на унаследяване: клинико-

генеалогични критерии, особености, отклонения. Примери: етиология, патогенеза, 
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клинична характеристика, медико-генетична консултация. Неменделов тип на 

унаследяване (геномен импринтинг, унипарентна дизомия, митохондриална 

наследственост, експанзия на триплетните повтори) - характеристика, особености, 

примери, медико-генетична консултация.. 

 

ЛЕКЦИЯ № 5 – 2 часа. Генетика на заболяванията с мултифакторна 

наследственост. МГК.  

Генетика на заболяванията с мултифакторна наследственост - критерии, особености. 

Многофакторно унаследяване и разпространени болести. Генетика на вродените 

дефекти с мултифакторна наследственост. Генетична предразположеност към някои 

психични, сърдечно-съдови, гастроинтестинални и други заболявания. МГК. 

 

ЛЕКЦИЯ № 6 – 2 часа. Онкогенетика. Фармакогенетика. 

Генетични аспекти на злокачествените заболявания. Клетъчен цикъл. Апоптоза. 

Туморогенезата- онкогени, туморсупресорни гени, механизми за активиране. 

Наследствени и спорадични ракови заболявания. Фармакогенетика и фармакогеномика- 

определение, характеристика, приложение. 

 

ЛЕКЦИЯ № 7 – 2 часа. Медикогенетична консултация. Профилактика на 

генетичните заболявания 

Медикогенетична консултация – същност, индикации, задачи. Организацията на 

медико-генетичната консултация. Пренатална диагностика - методи, показания. Масов 

и селективен скрининг. Пренатална диагностика - методи, показания.  

 

 

➢ У П Р А Ж Н Е Н И Я –Т Е З И С И 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 – 3 часа: Методи на изследване в медицинската генетика. 

Цитогенетични методи. 

1. Запознаване с цитогенетичната лаборатория 

2. Техника за получаване на хромозоми 

- Приготвяне на лимфоцитни култури от периферна кръв (прилагане на 

биостимуланти и митостатици) 

- Хипотонична обработка, фиксиране и приготвяне на препарати за 

хромозомен анализ 

- Оцветителни техники: рутинна и лентови 

3. Техника за получаване на препарати за Х полов хроматин 
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УПРАЖНЕНИЕ № 2 – 3 часа: Цитогенетични методи - продължение 

1. Микроскопиране на препарати за хромозомен анализ и Х полов хроматин. 

2. Работа върху кариограми и кариотипиране. 

3. Цитогенетична диагноза при нормален и абнормен кариотип. Филаделфийска 

хромозома. 

4. Съдебномедицинска експертиза посредство хромозомни маркери. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 3 – 3 часа: Бройни автозомни хромозомни болести: Синдром на 

Down 

1. Разглеждане на случай на семейство с дете с обикновенна форма на синдром на 

Down (тризомия 21) и медико-генетична консултация. Обсъждане възрастта на 

родителите като рисков фактор. 

2. Разглеждане на случай на семейство с дете с вродена транслокационна форма на 

синдром на Down и медико-генетична консултация. 

3. Разглеждане на случай на семейство с дете с наследствена транслокационна 

форма на синдром на Down и медико-генетична консултация. 

4. Разглеждане на случай на семейство с дете с мозаична форма на синдром на 

Down и медико-генетична консултация. 

5. Пренатален биохимичен скрининг –видове; обсъждане на резултати. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 – 3 часа: Други автозомни хромозомни болести (бройни и 

структурни) 

 

1. Разглеждане на случай на семейство с дете със синдром на Patau (тризомия 13) и 

медико-генетична консултация 

2. Разглеждане на случай на семейство с дете със синдром на Edwards (тризомия 

18) и медико-генетична консултация 

3. Разглеждане на случай на семейство с дете със синдром на Rethore (частична 

тризомия 9p) и медико-генетична консултация 

4. Разглеждане на случай на семейство с дете със синдром на “cri du chat” 

(частична монозомия 5p) и медико-генетична консултация 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 – 3 часа: Гонозомни хромозомни болести (бройни и 

структурни) 

 

1. Разглеждане на случай на семейство с дете със синдром на Turner (тотална 

монозомия Х) и медико-генетична консултация 

2. Разглеждане на случай със синдром на Turner с други цитогенетични варианти и 

медико-генетична консултация 

3. Разглеждане на случай със синдром на Triple X и медико-генетична консултация 

4. Разглеждане на случай със синдром на Klinefelter и медико-генетична 

консултация 

5. Разглеждане на случай със синдром на “свръхмъжете” и медико-генетична 

консултация 

6. Пренатален биохимичен скрининг – обсъждане на резултати. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 6 – 3 часа: Обобщаващо упражнение върху хромозомни болести 

и колоквиум 

1. Хромозомни болести 

2. Цитогенетични методи 

3. Тестово изпитване  

 

УПРАЖНЕНИЕ № 7 – 3 часа:  Автозомно-рецесивни заболявания 

1. Разглеждане на случай на семейство с дете с муковисцидоза и медико-генетична 

консултация. Техники за ДНК анализ: Southern blot хибридизация, PCR 

амплификация. 

2. Разглеждане на случай на семейство с дете с фенилкетонурия и медико-

генетична консултация.Тест на Guthrie. 

3. Разглеждане на случай на семейство с дете с болестта на Werdnig-Hoffmann  и 

медико-генетична консултация. 

4. Разглеждане на случай на семейство с дете с адреногенитален  

синдром и медико-генетична консултация. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 8 – 3 часа: Автозомно-рецесивни заболявания - продължение 

1. Разглеждане на случай на семейство с дете с таласемия и медико-генетична 

консултация. 

2. Разглеждане на случай на семейство с дете с гликогеноза и медико-генетична 

консултация. 

3. Разглеждане на случай на семейство с дете с болест на Хърлей и медико-

генетична консултация. 

4. Разглеждане на случай на семейство с дете с болестта на Wilson-Koновалов и 

медико-генетична консултация. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 9 – 3 часа: Автозомно-доминантни заболявания 

1. Разглеждане на случай на семейство с дете с болест на Huntington и медико-

генетична консултация. 

2. Разглеждане на случай на семейство с дете с ахондроплазия и медико-генетична 

консултация. 

3. Разглеждане на случай на семейство с дете с миотонична дистрофия и медико-

генетична консултация. 

4. Разглеждане на случай на семейство с дете с Neurofibromatosis и медико-

генетична консултация. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 – 3 часа: Хетерогенни заболявания 

1. Разглеждане на случай на семейство с дете с Osteogenesis imperfecta и 

автозомно-рецесивен тип унаследяване и медико-генетична консултация. 

2. Разглеждане на случай на семейство с дете с Osteogenesis imperfecta и 

автозомно-доминантен тип унаследяване и медико-генетична консултация. 

3. Разглеждане на случай на семейство с дете с Polycystosis renis и автозомно-

рецесивен тип унаследяване и медико-генетична консултация. 

4. Разглеждане на случай на семейство с дете с Polycystosis renis и автозомно-

доминантен тип унаследяване и медико-генетична консултация. 

5. Коментар на фамилии с глухонемота, албинизъм и др. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 11 – 3 часа: Х - рецесивни заболявания 

1. Разглеждане на случай на семейство с момче с мускулна дистрофия тип Duchene 

и медико-генетична консултация. 

2. Разглеждане на случай на семейство с момче с хемофилия и медико-генетична 

консултация. 

3. Разглеждане на случай на семейство с момче с Wiscott-Aldrich и медико-

генетична консултация. 

4. Разглеждане на случай на семейство с момче с Г6ФД и медико-генетична 

консултация. 

5. Разглеждане на случай на семейство със синдром на “Чуплива Х” и медико-

генетична консултация. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 – 3 часа: Х – доминантен тип на унаследяване  

1.  Клинико-генетични критерии на ХДУ. 

2. Заболявания, унаследяващи се като ХД. 

3. Разглеждане на случай на семейство с incontinentio pigmenti и медико-

генетична консултация. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 13 – 3 часа:  Многофакторни дефекти. Скрининг за отворени 

дефекти на невралната тръба. 

1. Разглеждане на случай на семейство с предишно дете с аненцефалия и медико-

генетична консултация. 

2. Разглеждане на случай на семейство с предишно дете със spina bifida и медико-

генетична консултация. 

3. Разглеждане на случай на семейство с предишно дете с цепка на небцето и 

медико-генетична консултация. 

4. Разглеждане на случай на семейство с дете със сърдечна малформация и медико-

генетична консултация. 

5. Ултразвуков скрининг – интерпретация и коментар на резултати. 

6. Пренатален биохимичен скрининг за отворени дефекти на плода. 
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УПРАЖНЕНИЕ № 14 – 3 часа: Обобщаващо упражнение върху моногенни и 

многофакторни болести, скринингови тестове и колоквиум.  

1. ДНК методи на изследване при моногенните заболявания. 

2. Типове на унаследяване при моногенните заболявания и диференциална 

диагноза. 

3. Многофакторни дефекти и заболявания. 

4. Скрининг. 

5. Тестово изпитване. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 15 – 3 часа: Неменделов тип на унаследяване 

1. Унипарентна дизомия. Геномен импринтинг. 

2. Мозаицизъм. 

3. Митохондриален тип на унаследяване. 

4. Разглеждане на случай на семейство със синдром Prader-Willi и медико-

генетична консултация. 
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➢ КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ 

 

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 

мониторинг. 

4. Основни нарушения на кариотипа. Механизми на възникване на хромозомните 

аберации, обозначаване. 

5. Хромозомна диагностика – методи (преки и непреки). Лентови техники - 

диагностични 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 

карта на човека. 

7.  Хромозомна патология. Хромозомни болести, свързани с бройни аберации на 

автозомите, пълни и мозаечни форми. МГК.  

http://www.wellcome.ac.uk/en/genome/genesandbody/hg06b010.html
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8. Хромозомна патология. Хромозомни болести, свързани със структурни аберации на 

автозомите. Частични монозомии и тризомии. Микроделеционни синдроми. 

Субтеломерни аберации. Молекулярна цитогенетика. 

9. Хромозомна патология. Хромозомни болести, свързани с аберации на гонозомите, 

МГК. 

10. Полово детерминиране и диференциране. Мъжки и женски 

псевдохермафродитизъм, 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 

триплетните повтори – същност, примери, клинико-генетична характеристика. МГК. 

17. Неменделов тип унаследяване – видове. Генетичен импринтинг – същност, 

примери, 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 

наследствени аминоацидурии. Масов скрининг за наследствени заболявания при 

новородени. 

21. Хемофилия – типове, клинико-генетична характеристика, МГК. 

22. Мускулна дистрофия тип Duchenne и тип Becker. Kлинико-генетична 

характеристика, МГК. 

23. Ензимопатии и лизозомни болести на натрупването – липидози, 

мукополизахаридози, гликогенози. Клинико-генетична характеристика, МГК. 

24. Наследствени заболявания на липидната обмяна. Хиперлипидемии. Видове. 

Клинико-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 

характеристика, МГК. 

28. Хемоглобин. Хемоглобинопатии и хемоглобинози - клинико-генетична 

характеристика, 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 – 

генетични нарушения и заболявания. МГК. 

31. Фармакогенетика. Фармакогенетични дефекти и фармакогенетичен 

полиморфизъм. Глюкозо-6-ФДН. Клинико-генетична характеристика, МГК. 
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32. Онкогенетика. Онкогени и тумор-супресорни гени. Хромозомни маркери при 

левкемии, лимфоми и миелодиспластични състояния. Диагностика. Прогностично 

значение, отношение към терапевтичното поведение. 

33. Левкози – молекулярно-генетични изледвания, дианостично и прогностично 

значение.  

34. Профилактика и терапия на наследствената патология – основни подходи. МГК. 

Пренатална диагностика. 

35. Скрининг на наследствените заболявания и дефекти: масов и селективен, 

пренатален и постнатален. Биохимичен скрининг при бременни. 

 

 


