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БИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Дисциплина  Изпит в 
семестър 

Аудиторна заетост  
Кредити 
извън-

аудиторна 
заетост 

Общо 
кредити

Часове по 
години и 
семестър 
I година 

Биология 

на човека 
II 

Всичко  Лекции Упражнения Кредит I II 

105 60 45 3.5 6.5 10 2/1 2/2 

 

  

 

Наименование на дисциплината: 

“Биология на човека” 

 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 

Задължителна 

 

Ниво на обучение: 

Магистър /М/ 

 

Форми на обучение: 

Лекции, практически упражнения, семинари, индивидуална работа с изявени студенти. 

 

Курс на обучение: 

Първи курс 

 

Продължителност на обучение: 

Два семестъра 

 

Хорариум: 

60 часа лекции, 45 часа упражнения 
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Помощни средства за преподаване: 

Микроскопи, трайни и временни микроскопски препарати, клетъчни култури, аудиовизуална 

техника, пособия и технически средства за онагледяване и изпълнение на молекулно-

биологични, клетъчно-биологични и имунологични техники, учебни тетрадки, сборници с 

тестове. 

  

Форми на оценяване: 

Текущ контрол – устно изпитване, колоквиуми по раздели, решаване на тестове, изработване 

на научен обзор, участие в СИП. 

 

Формиране на оценката: 

Формира се от оценката от семестриалния комбиниран тестови изпит и практическия изпит. 

 

Аспекти при формиране на оценката: 

Участие в дискусии, решаване на тестове, практически изпит върху микроскопски 

препарати. 

 

Семестриален изпит: 

Да /комбиниран тест, писмен и устен изпит, практически изпит/. 

 

Държавен изпит: 

Не  

 

Водещ преподавател: 

Хабилитиран преподавател от катедра „Медицинска биология”. 

 

Катедра: 

“Медицинска биология” 
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АНОТАЦИЯ  

 

Дисциплината “Биология на човека” дава възможност за придобиване на знания и 

умения по следните основни биологични концепции:  

- Молекулни основи на живота – биологични макромолекули; 

-  Реализация на генетичната информация и генетичен код; 

-  Организация на генетичния материал в клетката; 

-  Кариотип; 

-  Генетично инженерство; 

-  Биология на клетката; 

-  Размножаване на организмите; 

-  Индивидуално развитие; 

-  Имунологична хомеостаза; 

-  Молекулна еволюция; 

- Биология на паразитите; 

 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Целта на обучението по биология е да формира: 

1.  Разбирането, че живите системи, вкл. човекът имат йерархично подредени нива на 

организация със свои особености и закономерности, които обуславят биологичните свойства 

и функции. 

2.  Схващането, че човекът като продукт на биологичната еволюция е екологично 

свързан със същността и развитието на биосферата като цяло. 

3.  Способност за прилагане на биологичните закономерности като естественонаучна 

теория и методология на медицината. 

4.  Практически умения и познаване на основни биологични методи на изследване с 

приложение в медицината. 

5.  Разбирането, че нарушенията в молекулно-биологичните, клетъчно-биологичните и 

имунологичните механизми са свързани с развитието на патология при човека. 

6.  Познаването на съвременните методи на диагностика и лечение, базирани върху 

медико-биологични принципи. 
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ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА СА: 

Овладяване на най–важните свойства и прояви на организмовия свят и на човека в частност:  

- наследственост и изменчивост;  

- молекулна и клетъчна биология; 

- размножаване и индивидуално развитие на организмите;  

- имунологична хомеостаза;  

- морфология и биологичен цикъл на най-важните от медицинска гледна точка паразити; 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

1.  Теоретични знания – овладяване и анализ на: 

 йерархичните нива и структурната организация на човешкия организъм 

(молекулярно, клетъчно и системно) 

 генетичните структури и процеси на предаване на генетичната и епигенетичната 

информация 

 механизмите на имунологичната хомеостаза 

 биология на паразитите 

2.  Практически умения: 

 изработване на временни и трайни микроскопски препарати 

 идентифициране на основни паразити с медицинско значение при човека 

 работа със светлинен микроскоп 

 работа с клетъчни култури 

 подреждане на кариограма на човека 

 основни имунологични реакции 

 определяне на кръвни групи 

 основни молекулно-биологични методи 

 основни клетъчно-биологични методи 

 

 

Л Е К Ц И И  

 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

І курс, І семестър 
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№ ТЕМА ЧАСОВЕ 

1. 
Организация на генетичния материал в еукариотната клетка.  

Структура на хромозомите. 
2 

2. Кариотип. Патологичен кариотип. 2 

3. Размножаване на клетките. 2 

4. Апоптоза. 2 

5. Мейоза. Гаметогенеза. 2 

6. Оплождане. 2 

7. Нуклеинови киселини. 2 

8. Репликация на ДНК. 2 

9. Транскрипция. Транслация. Генетичен код. 2 

10. Епигенетика. Генни и хромозомни мутации. 2 

11. Туморна биология. 2 

12. Генетично инженерство. 2 

13. Молекулярно инженерство. Генна терапия.   2 

14. Имунологична хомеостаза.  2 

15. Вроден имунитет. 2 

 Лекции - общо 30 

 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

І курс, ІІ семестър 

 

№ ТЕМА ЧАСОВЕ 

1. Антигени. Характеристика и класификация на антигените. 2 

2. Имунна система. Съдба на антигена в организма. 2 

3. 
Имунокомпетентни клетки – типове, характеристика, функции. Фази 

в диференциацията им. 
2 

4. 
Антитела – класификация, строеж и структура. Основни класове. 

Комплемент. 
2 

5. 
Имунология на кръвногруповите антигени. Секреторство. 

Алоантигенни системи при човека – АВО (Н) и Rhesus. 
2 

6. Същност на имунния отговор. Типове, кинетика и генетика на 2 



7 
 

имунния отговор. 

7. Главен комплекс на тъканна съвместимост (МНС). 2 

8. 
Антигенно разпознаване, преработване и представяне. Клетъчни 

взаимодействия при имунния отговор. 
2 

9. Имунна толерантност. Имунология на репродукцията. 2 

10. Имунология на трансплантацията. 2 

11. Имунология на туморите. 2 

12. Имунобиология на HIV. СПИН. 2 

13. Имунитет при стрес. 2 

14. Реакции на свръхчувствителност. 2 

15. Имунитет при стареене. 2 

 Лекции - общо 30 

 

У П Р А Ж Н Е Н И Я  

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

І курс, І семестър 

 

№ ТЕМА ЧАСОВЕ 

1. Микроскопски  техники. Лабораторно оборудване. 2 

2. Организация на генетичния материал в клетката. Кариотип.  2 

3. Нуклеинови киселини. Репликация на ДНК. 2 

4. Реализация на генетична информация. Транскрипция. 2 

5. Транслация. Генетичен код. Генни мутации. 2 

6. Структурни и бройни хромозомни мутации.  2 

7. Молекулна медицина. Приложение на PCR-базирани методи. 2 

8. Клетъчен цикъл. Митоза. Апоптоза. Туморна биология.  2 

9. Мейоза. Гаметогенеза. Оплождане.  2 

 Упражнения - общо 18 
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ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

І курс, ІІ семестър 

 

№ ТЕМА ЧАСОВЕ 

1. Въведение в паразитологията. Взаимодействия паразит-гостоприемник. 2 

2. Подцарство Protozoa. Подтип Sarcodina. Тип Ciliophora. 2 

3. Подцарство Protozoa. Подтип Mastigophora. 2 

4. Подцарство Protozoa. Тип Apicomplexa. 2 

5. Тип Plathelminthes. Клас Trematodes. 2 

6. Тип Platyhelminthes. Клас Cestoidea. 2 

7. Тип Platyhelminthes. Клас Nematoda. 2 

8. Тип Arthropoda. Разред Acarina. Клас Insecta. 2 

9. Семинар с презентации и практически изпит. 1 

10 Вроден и придобит имунитет. Антигени. Кръвногрупови антигени. 
2 

11 
Първични и вторични имунни органи. Имунни клетки.  

Междуклетъчни взаимодействия. 
2 

12 Клетъчен и хуморален имунитет. Антитела. Система на комплемента. 2 

13 Главен комплекс на тъканна съвместимост (МНС). Туморна имунология. 2 

14 
Реакции на свръхчувстителност. Имунна толерантност.  

Генетика на антитялосинтезата. 
2 

 Упражнения – общо  27 

 

Л Е К Ц И И  

 

ЛЕКЦИЯ №1 – 2 часа. Организация на генетичния материал в еукариотната 

клетка. Структура на хромозомите.  

Субмикроскопска структура на хромозомите – нива на организация на хроматина. 

Микроскопска структура на хромозомите: а) видове; б) еухроматин и хетерохроматин. Полов 

хроматин; в) линейна диференцираност на хромозомите; г) хромозоми тип “лампова четка”; 

д) политенни хромозоми. 

 

ЛЕКЦИЯ №2 - 2 часа. Кариотип. Патологичен кариотип. 
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Нормален човешки кариотип, видове хромозоми, кариотипиране. Патологичен 

кариотип – автозомни и гонозомни аномалии. 

 

ЛЕКЦИЯ №3 - 2 часа. Размножаване на клетките. 

Индивидуално развитие на клетките. Клетъчен цикъл. Митоза – фази и механизъм. 

Цитокинеза. Регулация на клетъчния цикъл. 

 

ЛЕКЦИЯ №4 – 2 часа. Апоптоза. 

Програмирана клетъчна смърт – характеристика, типове, механизъм, генетичен 

контрол.  

 

ЛЕКЦИЯ №5 – 2 часа. Мейоза. Гаметогенеза. 

Полово размножаване при многоклетъчните животни – същност. Цитологични основи 

на половото размножаване (мейоза): а) механизъм; б) значение на мейозата. Гаметогенеза: а) 

овогенеза; б) сперматогенеза. Произход на половите клетки. 

 

ЛЕКЦИЯ №6 – 2 часа. Оплождане. 

Оплождане: а) видове; б) оплождане при бозайниците и човека – механизъм. 

 

ЛЕКЦИЯ №7 – 2 часа. Нуклеинови киселини. 

Строеж на нуклеиновите киселини. Дезоксирибонуклеинова киселина: а) хеликоидален 

модел; б) конформации на ДНК; в) съдържание на ДНК в клетките; г) функции на ДНК. 

Рибонуклеинови киселини – видове, строеж и функции. 

 

ЛЕКЦИЯ №8 – 2 часа. Репликация на ДНК. 

Полуконсервативен тип на репликация – същност, експериментални доказателства. 

Необходими елементи за репликация на ДНК. Репликация на линейни молекули ДНК: а) 

репликация при прокариоти; б) репликация при вируси и фаги; в) репликация при еукариоти. 

Репликация на кръгови молекули ДНК. Репаративна синтеза: а) точност на синтезата на 

ДНК; б) корекция на грешките и репарация на повредите в ДНК. 

 

ЛЕКЦИЯ №9 – 2 часа. Транскрипция. Транслация. Генетичен код. 

Транскрипция – характеристика, необходими елементи за транскрипцията. 

Транскрипция при прокариоти: а) характеристика; б) механизъм. Транскрипция при 
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еукариоти: характеристика; б) механизъм; в) зреене на първичния транскрипт. Транслация – 

определение, характеристика, необходими елементи. Механизъм на транслацията. 

Посттранслационни модификации на белтъците. Характеристика на генетичния код.  

 

ЛЕКЦИЯ №10 – 2 часа. Епигенетика. Генни и хромозомни мутации. 

Епигенетика. Мутации: а) характеристика и видове; б) генни мутации; в) хромозомни 

мутации; г) геномни мутации; Мутагенни фактори. Наследствени болести. 

 

ЛЕКЦИЯ №11 – 2 часа. Туморна биология. 

Биологични характеристики на туморните клетки. Генетичен контрол на 

туморогенезата. 

 

ЛЕКЦИЯ №12 – 2 часа. Генетично инженерство. 

Методи на популационно, организмово, клетъчно и субклетъчно ниво.  

 

ЛЕКЦИЯ №13 – 2 часа. Молекулярно инженерство. Генна терапия.  

Генна терапия. Постижения и перспективи на генното инженерство. Методи за 

изолиране и синтезиране на гени. Получаване на рекомбинантна ДНК. Методи за внасяне на 

гени в соматични клетки. Вектори. Контрол на генната експресия. Генна терапия. 

Постижения и перспективи на генното инженерство. 

 

ЛЕКЦИЯ №14 – 2 часа. Имунологична хомеостаза.  

Имунологична хомеостаза – същност. Механизми за поддържане на имунологичната 

хомеостаза. Типове имунен отговор. Вроден и придобит, клетъчен и хуморален. 

 

ЛЕКЦИЯ №15 – 2 часа. Вроден имунитет. 

Естествена резистентност – механизми: а) бариерни механизми; б) фагоцитоза;  

в) система на комплемента; г) разтворими фактори.  

 

ЛЕКЦИЯ №15 – 2 часа. Антигени. Характеристика и класификация на антигените.  

Антигени – характеристика. Естествени антигени – класификация. Типове антигенна 

специфичност. 

 

ЛЕКЦИЯ №16 – 2 часа. Имунна система. Съдба на антигена в организма. 
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Функции и особености на имунната система. Централни и периферни органи. Начини за 

елиминиране на антигена. 

 

ЛЕКЦИЯ №17 – 2 часа. Имунокомпетентни клетки – типове, характеристика, 

функции. Фази в диференциацията им. 

Клетки на имунния отговор: а) типове, характеристика, функции; б) фази в 

диференциацията на имунокомпетентните клетки.  

 

ЛЕКЦИЯ №18 – 2 часа. Антитела – класификация, строеж и структура. Основни 

класове. Система на комплемента. 

Антитела: а) класификация; б) строеж, свойства и структура; в) механизъм на действие. 

Основни класове антитела. Функции на антителата. Комплемент. 

 

ЛЕКЦИЯ№19 – 2 часа. Имунология на кръвногруповите антигени. Секреторство. 

Алоантигенни системи при човека – АВО (Н) и Rhesus. 

Алоантигенни системи при човека. Генетика и биохимия на система АВО (Н). Система 

Резус. Произход и биологично значение на алоантигените. 

 

ЛЕКЦИЯ №20 – 2 часа. Същност на имунния отговор. Типове, кинетика и 

генетика на имунния отговор. 

Същност на имунния отговор. Кинетика на имунния отговор. Имуноглобулинови гени. 

Механизъм на алелното изключване и на соматичната рекомбинация. Генетичен механизъм 

на диференцирането на имунокомпетентните клетки. Превключване класа на антителата – 

механизъм и биологично значение. 

 

ЛЕКЦИЯ №21 – 2 часа. Главен комплекс на тъканна съвместимост (МНС). 

Антигени на тъканната съвместимост. Гени на главния комплекс на тъканната 

съвместимост. Генетика, структура и функции. 

 

ЛЕКЦИЯ №22 – 2 часа. Антигенно разпознаване, преработване и представяне. 

Клетъчни взаимодействия при имунния отговор. 

Антигенно разпознаване, преработване и представяне. Медиатори на имунния отговор. 

Цитокини и цитокинова мрежа. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор. 
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ЛЕКЦИЯ №23 – 2 часа. Имунна толерантност. Имунология на репродукцията. 

Типове имунна толерантност: а) естествена – същност; б) индуцирана – условия и 

механизми на възникване. Адоптивна толерантност. Имунобиология на гаметите и 

оплождането. Имунобиология на плацентата. Имунитет при бременност.  

 

ЛЕКЦИЯ №24 – 2 часа. Имунология на трансплантацията. 

Имунология на трансплантацията. Видове трансплантация. Основни биологични 

принципи и закони на трансплантацията. Реакция на приемателя срещу присадката. Реакция 

на присадката срещу приемателя. 

 

ЛЕКЦИЯ № 25 – 2 часа. Имунология на туморите. 

Туморни антигени: а) туморно-специфични антигени; б) туморно-асоциирани антигени. 

Механизми на противотуморната защита. Вроден и придобит имунитет. Имунологични 

аспекти на туморния растеж. 

 

ЛЕКЦИЯ №26 – 2 часа. Имунобиология на HIV. СПИН. 

Биологични характеристики на HIV. Механизъм на възпроизводство. Начини на 

предаване. Имунологични аспекти на СПИН.  

 

ЛЕКЦИЯ №27 - 2 часа. Имунитет при стрес. 

Остър и хроничен стрес. Фактори, предизвикващи стрес. Промяна във вродения и 

придобития имунитет при стрес. Клинично значение на нарушената комуникация между 

стресови протеини и имунни сигнали. 

 

ЛЕКЦИЯ №28 – 2 часа. Реакции на свръхчувствителност. 

Реакции на свръхчувствителност – класификация, механизми, основни характеристики. 

 

ЛЕКЦИЯ №29 - 2 часа. Имунитет при стареене. 

Стареене на клетъчно ниво. Възрастово-свързани промени в първичните лимфоидни 

органи и имунокомпетентните клетки. Ефекти на стареенето върху вродения и придобития 

имунитет. Взаимодействие между имунна, ендокринна и нервна система. 
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У П Р А Ж Н Е Н И Я  

 

УПРАЖНЕНИЕ №1 - 2 часа. Микроскопски техники. Лабораторно оборудване. 

Устройство на микроскопа. Правила за микроскопиране: а) суха система; б) имерсионна 

система. Наблюдение на кръвна натривка и на човешки фибробласти в клетъчна култура. 

Основни правила за работа. Лабораторен алгоритъм. Работа с лабораторни везни. Принцип 

на центрофугирането. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №2 – 2 часа. Организация на генетичния материал в клетката. 

Кариотип. 

Микроскопска и субмкроскопска структура на еукариотните хромозоми. Нива на 

кондензация на ДНК. Генетичен и епигенетичен контрол на генната експресия. Еухроматин 

и хетерохроматин. Х-хромозомна инактивация. Нормален човешки кариотип. Групиране на 

човешки хромозоми. Хромозомно оцветяване. Изготвяне и наблюдение на микроскопски 

препарати с метафазни пластинки и полов хроматин. Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №3 – 2 часа. Нуклеинови киселини. Репликация на ДНК. 

Структура на ДНК. Разлики с РНК. Правила на Чаргаф. Хеликоидален модел. Фактори 

и механизъм на репликацията на кръгова и линейна. Генетична задачи.  

 

УПРАЖНЕНИЕ №4 – 2 часа. Трансфер на генетична информация. Транскрипция. 

Транскрипционни единици при еукариоти и прокариоти. Механизъм и етапи на 

транскрипцията. Необходими фактори. РНК-процесиране и сплайсинг. 

Посттранскрипционни модификации. Генетични задачи. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №5 – 2 часа. Транслация. Генетичен код. Генни мутации. 

Механизъм и етапи на транслацията. Необходими фактори. Характеристики на 

генетичния код. Класификация на генните мутации. Ефекти на точковите мутации. 

Генетични задачи. Клинични казуси. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №6 – 2 часа. Структурни и бройни хромозомни мутации. 

Механизъм на възникване и класификация на хромозомните мутации. Геномни 

мутации. Медицинско значение на тризомии и монозомии. Определяна на патологичен 

човешки кариотип. Клинични случаи. 
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УПРАЖНЕНИЕ №7 – 2 часа. Молекулна медицина. Приложение на PCR-базирани 

техники. 

Изолиране на геномна ДНК от букална лигавица. Основни стъпки и протоколи за 

изолиране на геномна ДНК. Спектрофотометрично измерване на ДНК и РНК. Същност на 

PCR – реакцията. Етапи и необходими реагенти. PCR за определяне на Х- и Y-свързани гени.  

Анализ на PCR продукти на агарозна гел електрофореза. Количествен PCR (qPCR). ДНК 

секвениране. Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №8 – 2 часа. Клетъчен цикъл. Митоза. Апоптоза. Туморна 

биология. 

Фази на клетъчния цикъл. Видове клетъчна смърт. Характеристики на апоптоза и 

некроза, на нормална и туморна клетка. Механизми на туморен растеж. Онкогени и 

протоонкогени. Кометен тест за детекция на апоптоза. Клинични случаи. 

  

УПРАЖНЕНИЕ №9 – 2 часа. Мейоза. Гаметогенеза. Оплождане.  

Основни характеристики на половото размножаване. Етапи на мейозата. Разлики между 

митоза и мейоза. Механизъм и етапи на оплождането. Изработване на микроскопски 

препарат и оцветяване на сперматозоиди от различни биологични видове. Наблюдение на 

клетъчно делене в клетъчни култури. Работа с инвертен микроскоп. Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №10 – 2 часа. Въведение в паразитологията. Взаимодействия 

паразит-гостоприемник.  

Въведение в паразитологията. Основни термини. Взаимоотношения между паразити и 

гостоприемници. Класификация на парзитите. Начини на проникване в гостоприемника. 

Методи за доказване на паразитози. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №11 – 2 часа. Подцарство Protozoa. Подтип Sarcodina. Тип 

Ciliophora. Подтип Sarcodina (Кореноножки) – обща характеристика. Род Entamoeba: 

Entamoeba histolytica; Entamoeba coli. Род Balantidium: Balantidium coli. Наблюдение на 

трайни микроскопски препарати. Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИЕ №12 - 2 часа. Подцарство Protozoa. Подтип Mastigophora. 
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Подтип Mastigophora (камшичести) – обща характеристика. Род Trypanosoma: 

Trypanosoma gambiense, Trypanosoma cruzi. Род Leishmania: Leishmania donovani; Leishmania 

tropica. Род Trichomonas: Trichomonas vaginalis; Trichomonas tenax; Trichomonas hominis. Род 

Giardia: Giardia lamblia. Наблюдение на трайни микроскопски препарати. Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИE №13 - 2 часа. Подцарство Protozoa. Тип Apicomplexa.      

Тип Apicomplexa (спорови) – обща характеристика. Род Plasmodium: Plasmodium vivax; 

Plasmodium malarie; Plasmodium falciparum; Plasmodium ovale. Наблюдение на пръстен, 

шизонт, мерозоити, гаметоцити в кръвни натривки (трайни микроскопски препарати). 

Toxoplasma gondii. Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИE №14 – 2 часа. Тип Platyhelminthes. Клас Trematodes. 

Клас Trematodes (метили) – обща характеристика. Род Fasciola – Fasciola hepatica 

(голям чернодробен метил). Род Dicrocoelium – Dicrocoelium dendriticum/lanceatum (малък 

чернодробен метил). Род Opistorchis – Opistorchis felineus (котешки метил). Род Schistosoma – 

Schistosoma haematobium; Schistosoma japonicum; Schistosoma mansoni. Наблюдение на яйца и 

тотални препарати. Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИE №15 – 2 часа. Тип Platyhelminthes. Клас Cestoidea. 

Клас Cestoidea (тении) – обща характеристика. Род Taenia: Taenia solium (свинска 

тения). Taeniаrhynchus: Taeniаrhynchus saginatus (говежда тения). Род Echinococcus: Taenia 

Echinococcus (кучешка тения). Diphyllobothriun latum (рибешка тения). Наблюдение на яйца, 

сколекси, хермафродитни и зрели членчета, стробили на трайни микроскопски препарати. 

Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИE №16 – 2 часа. Тип Nemathelminthes. Клас Nematoda. 

Клас Nematoda (нематода) – обща характеристика. Род Ascaris: Ascaris lumbricoides 

(детски глист). Род Enterobius: Enterobius vermicularis (острица). Род Trichocephalus: 

Trichocephalus trichiurus (космоглав). Род Trichinella: Trichinella spiralis (мускулна трихина). 

Наблюдение на яйца, напречни срези и тотални препарати. Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИE №17 – 2 часа. Тип Arthropoda. Разред Acarina. Клас Insecta.  

Обща характеристика, разпространение, класификация, биологичен цикъл, медицинско 

значение. Наблюдение на яйца, личинки, нимфи. Микроскопски препарати на: Sarcoptes 
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scabiei, Pediculus capitis (главова въшка); Pediculus hominis (дрешна въшка); Phthirius pupis 

(срамна въшка), Pulex irritans (човешка бълха). Culex, Anopheles. Сравнение между яйца, 

личинки, какавиди, крила и положение на имагиналните форми на малариен и немалариен 

комар. Клинични задачи. Семинар. 

 

УПРАЖНЕНИE №18 – 2 часа. Семинар с презентации и практически изпит. 

Подготовка и представяне на презентации по теми върху Тип Членестоноги: Лаймска 

болест, Японска речна треска, Денга, Чума, Марсилска треска, Болест на Шагас, Треска Зика, 

Вушерериоза, Тиф, Бабезиоза, Онхоцеркоза, Педикулоза и фтириоза, Скабиес. Наблюдение и 

анализ на микроскопски и макроскопски препарати. 

 
УПРАЖНЕНИE №19 – 2 часа. Вроден и придобит имунитет. Антигени. Кръвно-

групови антигени. 

Характеристики на вроден и придобит имунитет. Характеристики и класификация на 

антигените. Кръвногрупова система АВО (Н). Реакция на хемаглутинация за определяне на 

кръвни групи и Rh-фактор. Кръвно-групово типизиране с моноклонални антитела. 

Определяне С-реактивен протеин с аглутинационен тест. Интерпретация на резултатите. 

Клинични задачи. 

 

УПРАЖНЕНИE №20 – 2 часа. Първични и вторични лимфоидни органи. Имунни 

клетки. Междуклетъчни взаимодействия. 

Структура и функция на лимфоидните органи. Типове и характеристики на имунните 

клетки – Т- и В-клетъчни субпопулации, NK-клетки, антиген-представящи клетки, други 

клетки. Междуклетъчни взаимодействия в имунния отговор. Реакция преципитация. Тест за 

фагоцитоза. NBT-тест. Клинични случаи.  

 

УПРАЖНЕНИE №21 – 2 часа. Хуморален и клетъчен имунитет. Антитела. 

Система на комплемента. 

Особености и връзка между клетъчен и хуморален имунитет. Структура и функции на 

антителата. Основни характеристики на различните класове антитела. Първичен и вторичен 

имунен отговор. Система на комплемента. Видове ELISА методи за определяне на антигени 

и антитела. Приготвяне на стандарти. Протокол за провеждане на ELISА. Клинични случаи. 
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УПРАЖНЕНИE №22 – 2 часа. Главен комплекс на тъканна съвместимост (МНС). 

Туморна имунология. 

Структура и функция на МНС-системата. Туморно-асоциирани и туморно-специфични 

антигени. Механизми на туморно оцеляване. Имуноензимна хистохимия. 

Имунофлуоресценция. Протокол за определяне на туморни антигени чрез имунохистохимия. 

Клинични случаи. 

 

УПРАЖНЕНИE №23 – 2 часа. Реакции на свръхчувстителност. Имунна 

толерантност. Генетика на антитялосинтезата. 

Реакции на свръхчувстителност – класификация, механизъм, участващи клетки и 

молекули, имунопотология. Western blot, имуноелектрофореза, флоуцитометрия. Клинични 

случаи. 
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 Manual in Medical Boilogy, Basic immunology – Immunology for medical students, Roderick 

Nairn,  Matthew Helbert, Elsevier. Mosby. 2006.  

 

КОНСПЕКТ  

 

  МОЛЕКУЛНА И КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ 

1. Нуклеинови киселини. Строеж на нуклеиновите киселини. Дезоксирибонуклеинова 

киселина (ДНК). Рибонуклеинови киселини (РНК). 

2. Репликация на ДНК.  

3. Транскрипция. Зреене на РНК. 

4. Транслация. Регулация на белтъчната синтеза. Протеини – структура и функции. 

5. Генетичен код. 

6. Съвременна представа за гена. Онкогени. 

7. Организация на генетичния материал в еукариотната клетката. Субмикроскопска 

структура на хромозомите. 

8. Епигенетика. Механизми на регулация на генната експресия. Полов хроматин и Х-

хромозомна инактивация. Геномен импринтинг. 

9. Микроскопска структура на хромозомите. Еухроматин и хетерохроматин.  

10. Кариотип. Патологичен кариотип при човека.  

11. Мутации. Генни, хромозомни и геномни. Механизъм и медицинско значение.  

12. Генетично инженерство на популационно и организмово ниво. Оплождане in vitro и 

трансплантация на ембриони. 

13. Рекомбинатни ДНК технологии. Генна терапия. 

14. Размножаване на клетките. Клетъчен цикъл. Регулация.  

15. Апоптоза – механизъм, медицинско значение. 

16. Биология на туморите. 

17. Цитологични основи на половото размножаване - мейоза. 

18. Овогенеза и сперматогенеза. 

19. Оплождане. 

20. Индивидуално развитие. Eмбрионален период. 

21. Основни лабораторни инструменти и правила за работа. 

22. Основни молекулно-биологични техники. 

23. Основни техники в клетъчната биология. 

  БИОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО. ПОПУЛАЦИОННА БИОЛОГИЯ 
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24. Биология и генетика на популациите. Фенотипна, генотипна и генна честота. Типове 

кръстосване. Закон на Харди-Вайнберг и приложението му. 

25. Фактори, изменящи честотата на гените – мутации, отбор, миграция. 

26. Фактори, изменящи честотата на гените – изолация. Количествени признаци. 

27. Вид и видообразуване. Начини на видообразуване. 

28. Макроеволюция. основни форми и пътища на еволюцията. основни закономерности 

на макроеволюцията. 

29. Молекулни основи на еволюцията. 

  ОСНОВИ НА ИМУНИТЕТА 

30. Имунологична хомеостаза. Вроден и придобит имунитет – характеристики. 

31. Естествена резистентност – фактори и механизми. 

32. Антигени – характеристика, класификация. Хаптени. 

33. Алоантигенни системи при човека. Система АВО/Н/. Секреторство. Химична структура 

и биосинтеза на А, В и Н антигените. Система Резус. Произход и биологично значение. 

34. Имунна система – лимфоидни органи. 

35. Клетки на имунния отговор – видове, характеристика. 

36. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор. Активиране на антиген-представящи 

клетки, Т- и В-клетки. 

37. Фази в диференциацията на имунокомпетентните клетки. Клонална селекция.  

38. Типове имунен отговор. Първичен и вторичен имунен отговор. Имунна памет.  

39. Хуморален имунен отговор. Антитела – видове, механизъм на действие и свойства.  

40. Строеж и структура на антителата. Основни класове антитела. 

41. Генетичен контрол на антитялосинтезата. Генни комплекси за леки и тежки вериги на 

антителата. Сглобяване на имуноглобулиновия ген. 

42. Диференциране на имунокомпетентните В-лимфоцити. Алелно изключване. 

Превключване на класа на антителата.  

43. Система на комплемента. 

44. Главен комплекс на тъканната съвместимост (МНС). 

45. Трансплантационен имунитет. Реакция на приемателя срещу присадката. Реакция на 

присадката срещу приемателя. 

46. Имунна толерантност. 

47. Туморна имунология. 

48. Реакции на свръхчувствителност. 

49. Имунобиология на HIV / СПИН. 
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50. Основни имунологични реакции и техники. Приложение в медицинската практика. 

  БИОЛОГИЯ НА ПАРАЗИТИТЕ 

51. Паразитизмът като биологично явление. Паразити и гостоприемници. Произход на 

паразитизма. Приспособяване на паразита към гостоприемника. 

52. Взаимоотношения между паразита и гостоприемника. Екология на паразитизма. 

53. Подцарство Protozoa. Подтип Sarcodina. Род Entamoeba – Еntamoeba histolytica, 

Еntamoeba coli, Еntamoeba gingivalis.  

54. Подтип Mastigophora. Род Тryрanosoma – Тryрanosoma gambiense, Тryрanosoma cruzi.  

55. Подтип Mastigophora. Род Leishmania – Leishmania donovani, Leishmania tropica.  

56. Подтип Mastigophora. Род Trichomonas – Trichomonas hominis, Trichomonas tenax, 

Trichomonas vaginalis. Род Giardia - Giardia lamblia.  

57. Тип Apicomplexa. Род Plasmodium. Маларийни плазмодиуми - видове. Морфология и 

биологичен цикъл на маларийните плазмодиуми.  

58. Тип Apicomplexa. Подтип Coccidia. Toxoplasma gondii.  

59. Тип Ciliophora. Balantidium coli.  

60. Тип Plathelminthes. Клас Trematodes. Морфология на метилите. Fasciola hepatica. 

Dicrocoelium dendriticum. Opisthorchis felineus.  

61. Род Schistosoma. Sch. haematobium. Sch. japonicum, Sch.mansoni. 

62. Клас Cestoidea. Морфология на тениите. Diphyllobothrium latum.  

63. Клас Cestoidea. Тaеnia solium. Taeniarhynchus saginatus.  

64. Клас Cestoidea. Echinococcus granulosus.  

65. Тип Nemathelminthes. Strongiloides stercoralis. Ancylostoma duodenole. Wuchereria 

bancrofti. Dracunculus medinensis. 

66. Тип Nemathelminthes. Морфология на кръглите червеи. Аscaris lumbricoides.  

67. Тип Nemathelminthes. Еnterobius vermicularis. Trichuris trichiura. Тrichinella spiralis.  

68. Тип Arthropoda. Разред Аcarina /кърлежи/ - морфология, биологичен цикъл, таксономия 

и медицинско значение на кърлежите. Sarcoptes scabiei.  

69. Клас Insecta – обща характеристика. Разред Аnoplura /въшки/ - Pediculus capitis, 

Pediculus vestimenti, Phthirius pubis.  

70. Разред Аphaniptera /бълхи/. Разред Heteroptera /дървеници/.  

71. Разред Diptera /двукрили/ - род Culex, род Anopheles. Рhlebotomus papatasii.  

72. Семейство Muscidae, Glossina palpalis.  

 

 


