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УЧЕБНА ПРОГРАМА  
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АНОТАЦИЯ 

Осъвременяването на учебната програма по медицинска генетика е провокирано от 

изключително бързото развитие и важното значение на нейните достижения за 

клиничната практика в различни области – педиатрия, хематология, онкология, 

неврология, нефрология, офталмология, ендокринология, кардиология, акушерство и 

гинекология, терапия и др. 

Целта на курса е изграждане на съвременни знания за човешката наследствена 

патология, структурирани в логична последователност – биологични основи на 

наследствените структури, етиология, патогенеза, унаследяване, класификация, 

клиничен и генетичен полиморфизъм на наследствените заболявания, модерни 

подходи за тяхната диагностика, новости в моногенната и полигенната патология, 

хромозомните болести и наследствените предразположения. Подробно се обсъждат 

принципите, организацията и задачите на медико-генетичната консултация, 

подходите и индикациите за пренатална диагностика, организация и същност на 

масовия и селективен генетичен скрининг. Включени са и генетичните проблеми на 

наследствените злокачествени заболявания, митохондриалните болести, болестите, 

определени от динамични или соматични мутации. За първи път се набляга на 

предимплантационната и предконцепционната диагностика и на терапията на 

генетичните болести – конвенционална и генна.  

Чрез модернизиране на учебния процес се цели завършващите лекари да се включат 

активно в профилактиката на наследствените болести и предразположения чрез 

компетентно насочване на болните към генетичните консултации, съдействие при 

провеждане на скрининг програми, преценка на индикациите за ДНК диагностика, 

цитогенетичен анализ, пренатална, предимплантационна и постнатална диагностика. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

ЛЕКЦИИ 

 

Тема I. Цел, предмет и задачи на медицинската генетика.  

Тема II. Организация на човешкия геном.  

Тема III. Диагностични методи в молекулярната патология.  

Тема IV. Вродени грешки на обмяната (ВГО).  

Тема V. Хемоглобинопатии. Вродени дефекти на съединителната тъкан: 

Остеогенезис имперфекта (OI); Синдрома на Marfan (MFS); Синдрома на Ehlers - 

Danlos (EDS). 

 Тема VI. Полигенни болести.  

Тема VII Генетични аспекти на злокачествените заболявания.  

Тема VIII. Фармакогенетика.  

Тема IX. Терапия на генетичните болести.  

Тема X Нормална структура и функция на хромозомите. Диагностични методи в 

хромозомната патология.  

Тема XI. Хромозомни болести 

Тема ХII. Профилактика на наследствените заболявания  

Тема ХIII. Медико-генетична консултация (МГК). Генетичен скрининг 

Тема ХIV. Скринингови програми.  

Тема XV. Пренатална, предконцепционна и предимплантационна диагностика. 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА ПО 

МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА: 

     Проф. д-р Драга Тончева 



УПРАЖНЕНИЯ по медицинска генетика 

1.  Основни методи за генетичен анализ 

2.  Основни подходи за изграждане на генетичната диагноза и прогноза на 

моногенните заболявания с автозомно-доминантен тип на унаследяване: фамилна 

хиперхолестеролемия, Синдром на Марфан, остеогенезис имперфекта, адултна 

доминантна бъбречна поликистоза.  

3.  Основни подходи за изграждане на генетичната диагноза и прогноза на 

моногенните заболявания с автозомно-рецесивен тип на унаследяване: – 

фенилкетонурия; галактоземия; муковисцидоза; таласемии и аномални хемоглобини. 

4.  Основни подходи за изграждане на генетичната диагноза и прогноза на 

моногенните заболявания с Х рецесивен (хемофилия А и В, прогресивна мускулна 

дистрофия тип Дюшен и тип Бекер)  и с Х доминантен (хипофосфатемичен витамин 

D резистентен рахит)  тип на унаследяване:  

5.  Първи колоквиум 

6.  Основни подходи за изграждане на генетичната диагноза и прогноза на 

полигенните болести: дефекти на невралната тръба, цепки на устните и небцето, 

исхемична болест на сърцето, инсулинозависим захарен диабет. 

7.  Основни подходи за изграждане на генетична диагноза и прогноза на 

хромозомните болести. Цитогенетична и молекулярно-цитогенетична диагноза. 

Нормален кариотип на човека. Диагностика на хромозомни аберации. Определяне на 

генетичния риск. 

8.  Хромозомни болести - етиология, патогенеза, клиника, цитогенетична диагноза и 

профилактика. Хромозомни болести, свързани с аберации на половите хромозоми 

9.  Хромозомни болести, свързани с аберации на автозомите. 

10.  Основни подходи за изграждане на генетичната диагноза и прогноза на 

заболявания, свързани със соматични мутации: левкемии и лимфоми; рак на 

млечната жлеза; наследствен рак на дебелото черво; спорадичен колоректален 

карцином. 

11.  Фармакогенетични дефекти (ФГД) – етиология, патогенеза, клинична проява и 

профилактика на нежеланите лекарствени реакции при носителство на ФГД. 

Моногенни редки фармакогенетични дефекти. 

12.   Глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност. Генетичен полиморфизъм на 

чернодробните цитохром Р450 монооксигенази - алел специфичен PCR метод. 

13.  Втори колоквиум 

14.  Медико-генетична консултация на моногенни, полигенни и хромозомни болести. 

15.  Пренатална диагностика. 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРАТА ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА: …………….. 

Проф. д-р Драга Тончева 


