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А. АНОТАЦИЯ: 

Медицинската генетика е едно от най-бързо развиващите се направления в медицинската 

практика. Нейните достижения имат важно значение за клиничната практика в различни 

области. 

Целта на лекционния курс е да осигури общомедицинска подготовка на студентите 

фармацевти по проблемите на наследствената патология като част от обучението им по 

клинична медицина. В курса се разглеждат наследствени и вродени заболявания, тяхната 

биологична същност - етиология, патогенеза, унаследяване, съвременни подходи за 

диагностика и профилактика. Специално внимание се отделя на вродените малформации и 

ролята на тератогенните фактори, включително лекарствени средства. Генетичната 

предиспозиция към атипичен отговор при лекарствена терапия се разглежда в цикъл лекции 

Фармакогенетични дефекти. Студентите се запознават с основните подходи за генетична 

профилактика – медико-генетично консултиране, дородова диагностика, генетични 

скринингови програми. Най-новите насоки на бъдещата молекулно-базирана терапия са 

застъпени в курса на обучение, като се разглеждат подходита за генна терапия при 

наследствени, онкологични заболявания и др. 

Курсът завършва с изпит, който се състои от две части – практически изпит (задачи, свързани 

с анализ на типовете унаследяване и хромозомни мутации) и теоретичен изпит (устно 

изпитване върху тематичния материал). 

 

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 

 ЛЕКЦИИ: 

№ ТЕМА Брой часове 

1 Предмет, задачи и аспекти в развитието на медицинската генетика. 

Наследствени структури и наследствена информация.  

 

2 часа 

2 Мутационен процес. Лекарствата като мутагени. Типове мутации. 

Класификация на наследствените заболявания. 

2 часа 

3 Вродени грешки на развитието. Наследствени и ненаследствени 

причини. Тератогенни ефекти на лекарствените средства. 

2 часа 

4 Фармакогенетични дефекти. Обща характеристика. Класификация. 

Моногенни ФГД. 

2 часа 

5 Фармакогенетични дефекти. Полиморфизъм на чернодробните 

цитохром Р450 монооксигенази. ФГД при наследствените 

заболявания. 

2 часа 

6 Генетичен контрол върху процесите на клетъчна пролиферация, 

диференциация и апоптоза. Канцерогенеза. 

2 часа 



 

 

7 Терапия на наследствените заболявания. Конвенционална терапия, 

геннобазирана и генна терапия. Съвременни тенденции и 

постижения. 

3 часа 

 

 УПРАЖНЕНИЯ: 

№ ТЕМА Брой часове 

1 Методи за генетично изследване при човека.  

 

2 часа 

2 Кластогенни ефекти на лекарствените средства. Хромозомни 

аберации.  

 

2 часа 

3 Вродени грешки на развитието (малформации). Тератогенни ефекти 

на лекарствени и други фактори.  

 

2 часа 

4 Фармакогенетични дефекти. Обща характеристика. Моногенни 

редки ФГД.  

 

2 часа 

5 Фармакогенетични дефекти. Моногенни полиморфни ФГД.  

 

2 часа 

6 Фармакогенетични дефекти. Полиморфизъм на чернодробните 

цитохром Р450 монооксигенази. ФГД при наследствените 

заболявания.  

 

2 часа 

7 Генетична консултация и профилактика на наследствените болести.  

 

3 часа 

 

 

В. ФОРМАТА НА КОНТРОЛ Е: (изпит или текуща оценка) 

Студентите се оценяват текущо по време на семестъра върху определени тематични 

единици, подготвени предварително, и се оформя средна оценка от семестриалния 

контрол. Заключителният изпит включва: практически изпит с две задачи и оценка, и 

теоретичен устен изпит върху два въпроса от конспекта с оценка. Крайният резултат 

се формира като средна от трите оценки. 



 

 

(Описва се подробно по какъв начин, кога и от кого ще се осъществява контрол върху занятията и 

уменията на студентите, какви домашни, проекти, задачи трябва да подготвят и представят те, как ще 

се формира крайната оценка, критерии на оценяване.) 
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