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Анотация 
Курсът по медицинска генетиката  има за цел да запознае студентите с основните 

особености на наследствеността при човека, материалните  носители на 

генетичната информация и предаването им в поколенията. Разглеждат се 

мутациите с техните разновидности, като причина за разнообразни наследствени 

заболявания, както и основните принципи за диагностиката им. Представят се 

основните закономерности на предаването на  моногените и полигенни болести, 

както и вариациите във фенотипната изява на гените. 

Разглеждат се основни групи заболявания, свързани с дисморфизъм и 

умствено изоставане, като хромозомни болести, наследствени невромускулни 

заболявания, молекулни болести  и др. свързани с инвалидизация и необходимост 

от системно рехабилитационно лечение 

Представя се ролята на наследствените фактори при редица заболявания от 

различни клинични специалности, които се изявяват основно в детска възраст и с 

които студентите ще се запознаят в други дисциплини в курса на обучение - 

неврологични, психични, отклонения в поведенческите реакции, наследствени 

форми на глухота и слепота 

В заключителната част на учебната програма се излагат основните 

принципи и подходи на генетичната профилактика целяща намаляване на 

раждането на увредени деца или ранното им терапевтично повлияване- генетично 

консултиране, предродова диагностика, генетични скринингови програми. 

Обучението е редовно и се провежда в Катедрата по медицинска генетика при 

хорариум –30 ч.лекции.  

 



                                            

 

Лекционен курс 
 

Тема № Наименование на темата Хорариум 

1 Предмет, задачи и аспекти на развитие на медицинската 

генетика. Материални основи на наследствеността- 

хромозоми, кариотип, ДНК, организация на гените. 

 

 

     2 часа 

2. Мутационен процес. Видове мутации и фактори, които 

ги индуцират.  

 

     2 часа 

3. Методи за генетично изследване при човека. Принципи 

на родословния, хромозомния и ДНК анализа. 

 

 

     2 часа 

        4. Типове унаследяване при моногенни заболявания-

автозомно-доминантен,  автозомно-рецесивен и полово 

свързан 

 

 

     2 часа 

5. Хромозомни болести- обща характеристика. 

Хромозомни болести, свързани с аберации на 

автозомите и половите хромозоми. Цитогенетични 

варианти на хромозомните болести. 

     2 часа 

6. Молекулни болести - обща характеристика. 

Хемоглобинопатии и ензимопатии.Генетичен и 

клиничен полиморфизъм обусловен  от множествени 

алели и плейотропен ефект на гените. 

 

     2 часа 

7. Вродени аномалии на развитието.Тератогенни фактори 

и дефекти на развитието 

      2 часа 

8. Генетична класификация на умствената недостатъчност       2 часа 

9. Генетика на някои неврологични и психични болести       2 часа 

10. Генетика на заболявания  на костната система и 

съединителната тъкан 

      2 часа 

11. Генетични фактори при неопластичните процеси. 

Фамилни форми на рак. 

      2 часа 

12. Полигенни заболявания – обща характеристика. 

Сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания, 

диабет. 

      2 часа 

13. Полигенни заболявания –хипертонична болест, болест 

на Ацхаймер, автоимунни заболявания с наследствено 

предразположиние. 

      2 часа 

14. Генетични заболявания, свързани с нарушения в 

слуховия, зрителния анализатор и речевите разстройства 

      2 часа 

15. Генетична профилактика - генетично консултиране, 

предродова диагностика, генетични скринингови 

програми. 

 

      2 часа 
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ТЕМИ ЗА РАЗРАБОТКА – ИЗПИТ РЕХАБИЛИТАТОРИ 
 
 
Материални основи на наследствеността- хромозоми, кариотип, ДНК, организация 

на гените. 

 

Мутационен процес. Видове мутации и фактори, които ги индуцират. 

 

Методи за генетично изследване при човека. Принципи на родословния, 

хромозомния и ДНК анализа. 

 

Типове унаследяване при моногенни заболявания-автозомно-доминантен,  

автозомно-рецесивен и полово свързан 

 

Хромозомни болести- обща характеристика. Цитогенетични варианти на 

хромозомните болести. 

 

Хромозомни болести, свързани с аберации на половите хромозоми 

 

 Хромозомни болести, свързани с аберации на автозомите. 

 

Вродени аномалии на развитието.Тератогенни фактори и дефекти на развитието 

 

 

 Молекулни болести - обща характеристика. Хемоглобинопатии и ензимопатии. 

 

Генетичен и клиничен полиморфизъм обусловен  от множествени алели и 

плейотропен ефект на гените. 

 

Генетична класификация на умствената недостатъчност 

 

Генетика на някои неврологични и психични болести 

 

Генетика на заболявания  на костната система и съединителната тъкан 

 

Генетични фактори при неопластичните процеси. Фамилни форми на рак. 

 

Полигенни заболявания – обща характеристика. Сърдечно-съдови и мозъчно-

съдови заболявания, диабет. 

 

Полигенни заболявания –хипертонична болест, болест на Ацхаймер, автоимунни 

заболявания с наследствено предразположиние. 

 

Генетични заболявания, свързани с нарушения в слуховия анализатор 

  

Генетични заболявания, свързани с нарушения в зрителния анализатор 



 

Генетично предразположение при речевите разстройства 

 

Генетична профилактика - генетично консултиране. 

  

Генетична профилактика - предродова диагностика. 

 

Генетична профилактика - генетични скринингови програми. 

 

 

                                                         


