
МИСИЯ НА КАТЕДРАТА ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА В МЕДИЦИНСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ СЛЕД 2000 Г.  

Актуализирано преподаване на студенти  

1. Нови  програми за обучение на български и чуждестранни 

студенти – медици, фармацевти, ерготерапевти, биолози, 

логопеди 

Студенти по медицина и фармация от МУ – София. В КМГ преминават обучение по 

медицинска генетика български и чуждестранни студенти по медицина и фармация от 

МУ – София. След 2000 г. бяха обновени програмите за обучение на студентите по 

медицина. Въведохме тестова система за оценка на студентските знания по медицинска 

генетика за студенти по медицина. В преподаването на студентите по фармация, на 

студентите от Медицинските колежи на София, Враца и Благоевград също беше 

направено обновление и се включиха нови съвременни теми и методологии, адекватни 

на бурното развитие на генетиката.  Беше въведено факултативно обучение за студенти 

от Факултет по дентална медицина на МУ София с акцент върху генетичните проблеми 

в стоматологията. С приемането на англоезични студенти за обучение в Медицински 

Университет – София, в Катедрата по медицинска генетика бяха разработени програми 

за лекционно и практическо обучение по медицинска генетика на английски език. 

Въведени бяха тестове по медицинска генетика на английски език. 

Последователно бяха издадени нови учебници и учебни помагала, които да отразяват в 

най-пълна степен съвременното ниво на медицинската генетика: учебник “Медицинска 

генетика” Сиела 1999,  практическо ръководство “Медицинска генетика в клиничната 

практика” Сиела 1999, “Тестове по медицинска генетика за студенти по медицина” 

Знание 2004; учебник «Медицинска генетика в постгеномната ера. Геномна медицина», 

СИМЕЛПРЕС, София, 2010. 

Студентите ерготерапевти, биолози (магистри Генетика – курс «Генетика на човека» и 

бакалаври Биология и химия, курс «Медицинска генетика»), логопеди умело 

доизграждат представите си и отговорите на фундаментални въпроси, като: 

Коя е основата на живота? Какво го движи напред? 

Какво е общото между всички живи организми – от най–малките до най – големите, 

което обединява семействата през поколенията? Във външния вид? В характера? В 

здравето? В болестите? 

Тайната се крие в ДНК. Микроскопичната верига от само 4 бази обуславя огромното 

разнообразие и ръководи живота на всяко живо същество. От нас студентите научават 

за генетичната революция, която започва преди 50 години. Оттам до днешни дни са се 

развили впечатляващи нови технологии, които ни помогнали да разберем човешкия 

генетичен код, заложен в ДНК. Имало надежди за по–здравословен живот, за лекарства 

срещу наследствените  болести, вълнение от откритията и страха, че учените влизат в 

ролята на Бог. Дори и човешката еволюция да бъде под контрол. 

Ние разглеждаме и откриваме историята на личности, които променят нашето 

биологично бъдеще – поколението, живяло и работило в ерата на ДНК, амбициозни и 

темпераментни млади учени, решени да разгадаят мистерията. Търсенето на по-

разумни обяснения от вярата в магически сили довело до откриването на ДНК, която 

представлява инструкцията за действие на всяка клетка и стои в основата на живота.  
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Истинските истории за големите открития, каквото е откритието за ДНК, помагат на 

студентите да разберат философията, която движи света. Желанието да разберат света, 

да научат нови идеи или да ги създадат, да правят открития. Науката се развива 

благодарение на факти, опити и експерименти. Науката трябва да е открита, за да е 

една общност. Не може да се открие нещо ново, ако всичко се пази в тайна. 

Новаторството включва мислене отвъд “тесните граници на човешкия опит”. Днес 

можем да погледнем в молекулния свят. 

В същото време пред нашите студенти се поставят отворени широки дебати за 

подводните камъни и опасностите, дебнещи неетичното прилагане на науката. Генното 

инженерство безспорно е едно голямо достижение. В листата на рекомбинантните 

протеини, ценни за човечеството, инсулинът заслужава да е пръв, защото спасява 

милиони човешки живота. Генно-инженерните експерименти трябва да се дискутират 

за това какви са рисковете. Трябва да се реши дали има основания за тревога, дали 

въобще е тревожно и какво може да се направи? Експериментите се класифицират по 

степента на опасност. Най-опасните експерименти трябва да се провеждат в изолирани 

лаборатории. Основният принцип да не се вреди и да се намери баланса между 

академичната свобода на духа и безопасността на всяко откритие са нещата, които ние 

се стремим да спазваме, предавайки знанието към студентите. 

Познаването на човешкия геном има силата да промени възможностите ни. Това е нова 

база за цялата наука. Медицинската практика никога няма да е същата. Науката никога 

няма да е  същата. Много области на обществото никога няма да са същите. 

Проектът Човешки геном е история на пет континента, която струва милиарди долари и 

отне десетилетия. Той дава възможност да минеш по моста и да навлезеш в бъдещето. 

Това е познанието. Картата на човешкия геном дава възможност да се открият гените за 

рака, за Алцхаймер, сърдечните заболявания. Това ще помогне да се създадат лекарства 

за болните, и дори да се избегне заболяването при обречените на него. Това вероятно е 

най–организираното научно усилие на човешкия вид. С какво може да се сравни? 

Атомът е голям – да, стъпването на луната също е велико, но това е повече от всичко, 

това е пътуване в самите нас. Но основното е как ще се интерпретира човешкия геном. 

Това е огромна непозната територия, която трябва да изучим. Това е като пустиня, от 

която си премахнал пясъка и се чудиш какво има отдолу? Пътешествието из нашия 

геном показва какво ни прави хора. Всеки фрагмент е много богат. Той съдържа много 

история, например, как функционират очите ни, костите ни, черния дроб. Това е богата 

огромна история. 

За 10 години вероятно всеки ще може да прочете собствената си ДНК. Всички ще 

имаме генетични профили, които ще са записани на карта и в които не всичко винаги 

ще е наред. Но в крайна сметка това ще подобри качеството на живот. Трябва да сме 

щастливи от това. 50 години след като структурата на ДНК е изяснена, трите милиарда 

букви са подредени като карта, така че да могат да се прочетат. Тази карта ще помогне 

на учените да продължат да разгадават мистерията на това да бъдеш човек. Това беше 

картата, която светът създаде. Картата на 21ви век в биомедицината. 4000 човека са 

работили за създаването на тази карта. Това показва, какво могат да постигнат много 

хора, които работят за една кауза. 

Наред с разбирането за грандиозното значение на генетиката за науката, програмата по 

медицинска генетика конкретно включва изучаването на най-значимата медико-

генетична патология. Студентите усвояват основните принципи на унаследяването, 

основните подходи на генетичната диагностика, процеса на медико-генетичната 

консултация, профилактика и най-новите молекулно-базирани прицелни терапии. 
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Целта е да се възпита едно ново поколение лекари, което живее и работи в 

постгеномната ера и борави много по-компетентно с новите понятия на молекулно 

ниво. Защото разбирането на молекулните процеси в клетките, свързани с развитието 

на дадена патология, и познаването на молекулните методи е ключът към по-точната 

диагностика и по-ефективната терапия. 

2. Свободно избираем курс “Генетични основи на социално-

значимите заболявания” 

През 2005 беше въведен за първи път свободно избираем курс “Генетични основи на 

социално-”година за студентите станаха достояние пет мултимедийни разработки 

върху ключови за медицинската генетика теми. Те залегнаха в основата на модулното 

обучение, кредитирано първоначално с 0.6, но много скоро поради големия интерес – с 

1.6 кредита по системата ECTS. Петте разработки с вълнуващите заглавия “Тайната на 

живота”, “Игра на Господ”, “Човешката раса”, “Лечението на рака” и “Кутията на 

Пандора” бяха редактирани и оформени от асистентите в катедрата. И до днес те 

продължават да вълнуват особено силно всеки студент, учен или човек, просто пожелал 

да ги види. Невероятна е гледката на притаилите дъх студенти, които поглъщат всеки 

факт за магията на ДНК, стояща в основата на живота и болестта. Не би било 

пресилено ако кажем, че рядко може да се достигне такова ниво на внимание в 

лекционните зали, каквото има при всяка наша презентация от модулното обучение. 

Курсът завършва с подготовка и представяне на постери и реферати с оценяване на 

знанията.   

              

   

3. Обучение на докторанти 

Човешкият геномен проект разкри широки перспективи пред модерната медицина за 

изучаване на генетичните основи на социално-значимите заболявания. Картирането и 

клонирането на рискови гени рефлектира върху развитието на нови клонове на 
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медицината – генетична превантивна медицина, предиктивна медицина, 

фармакогеномика, генна терапия.  

В лекционни курсове за обучение на докторанти по научната специалност “Генетика” в 

МУ София се разглеждат новости и модерни подходи за генетични/геномни 

изследвания на етиологията, патогенезата и клиничното разнообразие на социално-

значимите болести в светлината на човешкия геномен проект. Основната цел е да се 

разкрие и дискутира научно-приложната страна на съвременните молекулярно-

генетични постижения в клиничната практика за подобряване на диагнозата, 

прогнозата и терапията на социално-значимите заболявания. 

Курсовете са предназначени за докторанти – лекари и биолози, които ще разработват 

дисертационни теми, свързани с генетични основи на заболяванията в светлината на 

модерната медицина. 

Докторантите преминават и през практически курс на обучение от преподаватели на 

Катедрата по медицинска генетика за усвояване на нови технологии, свързани със 

следните методики: Протеомен анализ, Сравнителна геномна хибридизация върху 

микрочипове; Флуоресцентна ин ситу хибридизация; Полимеразна верижна реакция, 

PCR в реално време, функционален анализ на генната активност 

Всички докторанти полагат два изпита: по специалността и по език/статистика пред 

комисии, назначени от Декана на МФ. 

Докторантите от Катедрата по медицинска генетика са реализирали мащабна научна 

дейност. За първи път в България са въведени и използвани микрочипови технологии за 

експресионен анализ и изследване на човешкия геном на здрави и болни лица от 

българска популация и на генетичната структура на европейци. Многобройните 

постижения са в областта на злокачествените заболявания и главните психиатрични 

разстройства – определени са геномните профили на тумори на яйчника, щитовидната 

жлеза, колоректален карцином, белодробен карцином и др., идентифицирани са нови 

генетични маркери за молекулна диагноза, прогноза и таргетна терапия на рака. При 

извършените за първи път цялостни геномни асоциативни изследвания (GWA) на 

сборни ДНК върху ДНК генни чипове и индивидуани генотипирания са 

идентифицирани нови кандидат-гени за шизофрения и биполарни афективни 

разстройства, които задълбочават разбиранията за генетичната предразположеност към 

социално значимите заболявания. Колективът има безспорен принос за развитието на 

модерната медицинската генетика с най-съвременни геномни технологии. 

4. СДО обучение на лекари за придобиване на клинична 

специалност по медицинска генетика в съответствие с 

изисквания на Европейския съюз от 2009 година 

За наша чест, България е една от първите страни в Европа, в която специалността 

„Медицинска генетика” съществува още от 1976 г. като клинична специалност, 

изпълняваща всички изисквания на Европейския съюз от 2009 година!   

Специализацията по медицинска генетика е повсеместно призната от всички EU-27 

професионални организации, както декларира съвместната петиция на националните 

дружества по човешка генетика от Европейската конференция по човешка генетика – 

Виена 2009. Тогава след обширен общоевропейски разпознавателен процес се стигна 

до единните директиви 2005/36 на медицинските специалности. Тогава беше постигнат 

пълен консенсус, че всички предложени национални програми за специализация 

(включително нашата) са в съответствие с изискванията на UEMS – Европейски съюз 
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на медицинските специалности (“Description of Clinical Genetics as a medical specialty in 

EU: Aims and objectives for specialist training” adopted by the UEMS Council on April 

25/2009;UEMS 2009/15; ESHG Newsletter 18/2009). Четири от държавите, които 

единствено нямат отделна специалност по медицинска генетика (Белгия, Кипър, 

Гърция, Люксембург) бяха призовани да адаптират на национално ниво своите 

програми с оглед включването на тази важна специалност. В официалните директиви е 

посочено, че специалността клинична/медицинска генетика (CMG на английски език, 

наричана по един от двата начина в отделните страни) не се категоризира като клинико-

лабораторна специалност, а изрично е подчертано, че тя е разпознаваема първична 

медицинска клинична специалност. В този смисъл президентът на Европейското 

дружество подчертава, че държавите, в които човешката генетика е на лабораторно 

ниво трябва доста да поработят до достигането на поставеното в изискванията 

клинично ниво на разпознаване и реализиране на специалността.  

Медицинската генетика у нас се занимава с ефекта на генетичните вариации у човека 

върху здравето и болестта. Тя включва скрининг за генетичните болести (хромозомни, 

моногенни, полигенни, митохондриални) и предиспозицията към тях, тяхната пре- и 

постнатална диагностика (включително пресимптоматична), както и тяхната 

класификация по използваните методи – генеалогични, клинични, биохимични, 

молекулно-генетични и цитогенетични. Медицинската генетика предоставя своите 

методи и в диагностиката и определянето на терапия на негенетичните болести също 

така.   

Специализацията по медицинска генетика има за цел да изгради съвременни знания за 

наследствена патология и генетичната предразположеност към широко разпространени 

заболявания и придобиване на практически умения за диагностиката и генетично 

консултиране на пациентите.  

Обсъждат се новите направления в развитието на човешката генетика – геномика, 

протеомика, фармакогеномика и др.  

Генетичните болести, предразположения и вродени аномалии се разглеждат в следната 

логична последователност – генетични нарушения на наследствените структури, 

новости в моногенната и многофакторната патология, хромозомните болести и 

вродените аномалии по отношение на етиология, патогенеза, унаследяване, 

класификация, клиничен и генетичен полиморфизъм, модерни подходи за тяхната 

диагностика. Включени са и генетични проблеми на наследствените злокачествени 

заболявания, митохондриалните болести, болестите, определени от динамични мутации 

и нарушения в репарацията на ДНК. Задълбочено се разглеждат наследствените 

заболявания в гастроентерологията, белодробната патология, урология, неврология, 

офталмология, ендокринология, имунология и др. Подробно се обсъждат принципите, 

организацията, задачите и етичните проблеми на медико-генетичната консултация, 

подходите и индикациите за пренатална, предимплантационна и предконцепционна 

диагностика, организация и същност на масовия и селективния генетичен скрининг, 

определяне на прогнозата за пациента и членовете на фамилията. Разглежда се 

терапията на наследствените болести и предразположения – конвенционална и генна. 

Обсъждат се правните проблеми на генетичните изследвания, заложените в закона за 

народното здраве.   

Придобитата специалност "медицинска генетика" позволява на лекаря-специалист по 

медицинска генетика да работи като завеждащ или ординатор в МГК кабинет и в 

цитогенетична, молекулярно-цитогенетична и молекулярно-генетична лаборатория. 
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Специализацията по медицинска генетика се осъществява чрез обучение в 

продължение на 3 години за работещите в базите за специализация или 4 години за 

тези, които работят извън базите, като половината от срока на специализация се 

провежда в базата.  

Формите на обучение са: 

а). Теоретично обучение – основни, тематични курсове и индивидуално обучение, 

организирани от катедрата по медицинска генетика и чрез системна самоподготовка. В 

катедрата са провеждани индивидулни обучения и тематични курсове по темите: 

„Новости в диагностиката на наследствените болести и предразположения”; 

„Генетично-диагностични подходи при онкохематологични заболявания”; „FISH 

анализ в диагностиката на Her2-генния статус при злокачествени туморни 

образования”; „Приложение на експресионния анализ с real-time PCR за откриване на 

биомаркери при социално-значимите заболявания”; „Цялостно-геномен анализ с ДНК 

микрочипове при пациенти с неизяснени форми на умствено изоставане” 

б) Практически занятия – чрез практическа работа в лабораториите по цитогенетика, 

молекулярна генетика и молекулярна цитогенетика, както и в кабинетите за медико-

генетична консултация.  

Специалността медицинска генетика се признава след успешно полагане на държавен 

изпит. Държавният изпит се провежда в Катедрата по медицинска генетика, МФ София 

от държавна комисия, назначена от Министъра на здравеопазването с членове 

Председател и двама членове, хабилитирани лица със специалност по медицинска 

генетика, като се спазват изискванията към кандидатите за необходим трудов стаж по 

специалността и редовно и успешно положени колоквиуми. 

 

5. Научно творчество на студентите 

5.1.  Разработване на магистърски трудове 

В Катедрата по медицинска генетика са работили 47 дипломанти от СУ „Св. Климент 

Охридски“, от различни специалности: Генетика, Биохимия, Генно и клетъчно 

инженерство, Цитология и клетъчна биология. Техните дипломни работа са свързани с 

разработването на отделни фрагменти на наши национални и международни проекти. 

Техните защити са високо оценени от изпитните комисии на Софийския университет. 

Много от студентите, след завършване на магистърската степен на обучение, се 

реализират успешно извън България и защитават името на Катедрата по медицинска 

генетика във водещи международни генетични лаборатории, центрове и Университети. 

Те представляват гордост за българската генетична школа.  

Рената Янкова – Институт по имунология, Скопие, Р. 

Македония; специализант в Катедрата по медицинска генетика, 

МУ-София (2002 – 2005).  

Тя е първия лекар в Р. Македония със специалност по 

медицинска генетика, получена в България.. 
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5.2. Research Exchange Project, Internartional Federation of Medical 

Students’ Association – IFMSA 

Вече седем години по време на летния стаж Катедрата по медицинска генетика обучава 

чуждестранни студенти по линия на международния обмен на студенти (Research 

Exchange Project Details 2001-2005, организирано от Internartional Federation of Medical 

Students’ Association - IFMSA).  

По темата “Molecular pathways in sporadic and familial carcinomas of the urinary tract” в 

Катедрата са работили студентите: Хана Степанкова, Чехия (5.06.-31.06.2004), 

Патриция Лопез, Испания (01.0-31.0.2004), Кармела де Ламаз Перез, Испания (01.08-

31.08.2004), Даниела Искен, Германия (01.09 – 01.10.2004). От 01.08.2005 до 31.08.2005 

– Олга Ватзиу, Гърция, Диана Санс Бел, Испания, Лаура Мартинес Гуино, Испания, 

Лаура Куерол Кано, Испания. От 01.09.2005 – 30.09.2005 – Спояновичи Клотилия 

Александра, Румъния.  

По темата “Molecular-cytogenetic studies of ovarian tumors” от 02.07.2005 до 02.08.2005 

през Катедрата са преминали обучение: Клаудия Руиз Роаг, Испания, Карина Лиепина, 

Латвия, Анна Макиа Аренгол, Испания, от 1 July 2006 до 31 July 2006 – Гуетиерез 

Валдерас, Испания, Саня Катушевска, Македония, Светлана Куи, Латвия, Лаура Тераза, 

Испания, от 1.08 до 31.08.2005 - Диана Санз Бел – Испания, Лаура Мартинез Гунио – 

Испания.  

Студенти от различни страни са работили по научни теми в Националния геномен 

център за социално-значими заболявания – през 2010 – 2-ма от Испания, 2-ма от 

Франция, 2-ма от Сърбия; през 2009 – 2-ма от Италия и 1 от Япония; 2008 – 6-има от 

Испания, 2-ма от Италия, 1 от Украйна, 1 от Япония и 1 от Тайланд; 2007 – 1 от Полша.  
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Внедряване на нови технологии и Национални програми 

I. Нови генетични техники за диагностика, въведени за първи 

път у нас   

През последните две десетилетия диагностичните и научно-изследователските 

възможности в областта на генетичните заболявания се обогатиха извънредно много в 

методологично отношение. Този прогрес е тясно свързан с напредъка в биохимичната и 

молекулната генетика. 

 

        

       1960г.              1970г.    1980г.   1990г.   2000г.  

 

 

 

 

 

Катедрата по Медицинска генетика разполага с техника за молекулярно-генетични 

изследвания, апарат DHPLC  за анализ на единични нуклеотидни замени (SNPs), 

система за компютърна обработка на хромозомни образи (MetaSystems) с програми за 

молекулярно-цитогенетични анализи – флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH), 

многоцветен FISH, сравнителна геномна хибридизация (CGH), скенер за микрочипов 

анализ (GenePix 4100A), PCR в реално време и единствен в страната MALDI TOF TOF 

за протеомен анализ и HPLC, закупени по национални и международни проекти. 

1. Компютърен анализ на хромозомни нарушения 

Oт развитието на хромозомните лентови техники в края на 60-те години 

цитогенетичният анализ е златен стандарт за диагностика на хромозомни болести при 

пациенти с малформации, изоставане в умственото развитие, семейства с 

репродуктивни проблеми, специфични хромозомни аберации в онкохематологията и 

онкологията, носителство на разнообразни хромозомни преустройства и други. 

Катедрата първа в страната разполагаше със специализирана софтуерна програма за 

автоматизиран анализ на метафазни хромози – ICAROS на MetaSystems, Germany. 

Развитие на технологиите през последните години: Анализ на хомогенно оцветени хромозоми с боя на 

Гимза през 60-те години на миналия век; идентификация на хромозомите чрез GTG- лентова техника 

през 70-те; развитие на молекулярно-генетични техники като секвениране и PCR през 80-те; 

приложение на FISH- метода през 90-те и изобретяването на молекулното кариотипиране чрез ДНК-

микрочипова сравнителна геномна хибридизация през последните години. 
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2. Флуоресцентна ин ситу хибридизация – FISH 

FISH представлява бърза и надеждна техника в молекулната цитогенетика. В 

определени случаи дава допълнителна важна информация към тази, получена чрез 

традиционното кариотипиране. Методът позволява директна визуализация на 

определени геномни секвенции чрез комплементарно свързване на флуоресцентно 

белязани проби към метафазни хромозоми или интерфазни ядра. В Катедрата методът 

се прилага за микроделеционен анализ, идентификация на маркерни хромозоми, 

изясняване на структурни реаранжировки и генни преустройства и амплификации, 

асоциирани с неоплазми, пренатален и постнатален анализ за анеуплоидии.  

 

                                                             
 

 

                                  

3. Тъканни микрочипове 

Катедрата разполага с апарат за конструиране на тъканни микрочипове. Технологията 

на тъканните микрочипове позволява подреждането на стотици проби в един общ 

парафинов блок, срези от който могат да бъдат използвани за всички видове ин ситу 

анализи. 

 

 

 

 

 

Тест за бърз 

скрининг на 

анеуплоидии 

на 13, 18, 21, 

Х, У – 

хромозоми при 

пренатална и 

постнатална 

диагностика. 

Микро-

делеционен 

FISH анализ 

– синдром на 

Прадер-

Вили. 

FISH анализ за амплификация Her-2-

neu при рак на млечната жлеза. 

Инструмент за 

конструиране на 

тъканни 

микрочипове. 

Тъканни 

микрочипове. 

GTG лентувани метафазни 

хромозоми, MetaSystems, 

Germany, софтуерна програма 

Ikaros. 
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4. Сравнителна геномна хибридизация (CGH анализ) 

CGH дава възможност да се търсят небалансирани отклонения в генома на тумори и 

други тъкани в единичен експеримент. Тя преодолява нуждата от култивиране на 

клетките за анализ и може да се прилага в случаите, когато само ДНК е налична от 

съответния материал.  

     

 

5. Микрочипов ДНК анализ 

За първи път у нас беше извършена диагностика с микрочипова технология на 

микроструктурни изменения при деца с изоставане в умственото развитие и 

малформативна симптоматика и генерализирано разстройство в развитието. Array CGH 

методът се основава на конкурентната хибридизация на алтернативно белязани тестова 

и контролна ДНК върху картирани и секвенирани геномни клонове, приложени върху 

ДНК микрочипове. Тези изследвания са лицензирани за приложение в клиничната 

практика (FDA licenced). Двама лекари от Катедрата по медицинска генетика имат 

международни сертификати (Cambridge) за извършване на клинични изследвания с 

ДНК микрочипове. В Катедрата този метод се прилага от 2006 г., има необходимото 

оборудване, защитена е една дисертация и две дипломни работи. Диагностицирани са 

много микроструктурни аберации, които не могат да бъдат определени с други методи. 

Откритата патология с микроструктурни изменения е от изключително голямо 

значение за профилактиката в семействата, която се извършва с пренатална 

диагностика. Това издига на високо съвременно ниво геномната диагностика в 

България. 

Конвенционална 

метафазна сравнителна 

геномна хибридизация. 

Софтуерен 

анализ на 

хромозомните 

нарушения. 
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6. Експресионен анализ на молекулни мишени за таргетна терапия 

С цел избор на адекватно лечение се провежда анализ за определяне на мутации в 

EGFR гена в тумори от пациенти с белодробен карцином, основан на детекция в реално 

време. Изследват се и проби от пациенти с рак на дебелото черво за търсене на мутации 

в  Кras онкогена. Така с прилагането на нови молекулни диагностични тестове се 

спазва подходът за «персонализирани здравни грижи» и подбор на подходяща терапия.                                                     

 

 

 

 

Принцип на сравнителната геномна хибридизация върху 

олигонуклеотидни ДНК – микрочипове. 

Софтуерен анализ на 

получените образи. 

Инструмент ABI 7500, закупен по 

инфраструктурен проект към МОН. 

ДНК анализ на тумор от бял дроб за търсене на мутации в EGFR онкогена:  

А) Амплификационен продукт на мутация в EGFR  онкогена (1 – вътрешна контрола на екзон 2 на 

гена, 2 - делеционна мутация). 

Б) Амплификационен продукт на екзон 2 от EGFR онкогена (1) – липса на мутация 
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7. Генотипиране чрез Amplifluor (SNP) 

Този метод е базиран на PCR амплификация на геномна ДНК чрез два алел-

специфични праймера, съдържащи нуклеотидна последователност (опашка) за 

свързване с енергия-трансфериращи белязани праймера. Генотипирането чрез 

Amplifluor се извършва чрез единична реакция и не изисква пост-PCR обработка. 

Дизайна на праймерите се извършва чрез AmplifluorTM AssayArchitectTM софтуер, 

достъпен на интернет адрес www.serologicals.com. 

8. Цялостно сканиране на генома (WGA) 

Цялостното геномно сканиране е извършено чрез използване на HumanHap550v3 arrays 

(Illumina Inc., San Diego, CA, USA) според протокола на производителя в Университета 

на Бон, Германия.  

9. Протеомен анализ.  

Все повече нараства приложението на протеомиката в медицината и фармацията. 

Клиничната протеомика се занимава с качественото и количественото определяне на 

всички индивидуални протеини, които се съдържат в изследваната проба (кръвна 

плазма, гръбначно-мозъчна течност, урина, бронхо-алвеоларен лаваж, биопсия), както и 

мониторинг на настъпилите изменения в тези протеини. Така, анализирането на 

индивидуалните протеини на човека, може да  се използва за  определяне вида на 

патологичния процес (дистрофия, туморен растеж, възпаление) и степента на засягане 

на органа (напр. при инфаркт на миокарда), установяване природата на патологичните 

процеси (диагностика на ензимопатии, инфекции/хепатит/ и др.),  оценка на различни 

физиологични процеси (бременност, развитие на имунната система) и откриване на 

усложнения при протичането им (патологична бременност). През последните години 

клиничната протеомика се прилага и за разработване на нови диагностични тестове за 

определяне на протеини в биологични проби, с цел да бъдат разкрити биологични 

маркери за оценка и контрол на заболявания, идентифициране на нови маркери с 

прогностично значение чрез прилагане на протеомен анализ на проби от телесни 

течности или тъкани, определяне на предразположеност към нежелани реакции на 

лекарствата, които се развиват средно при 10% от пациентите. 

При протеомните изследвания най-често се прилага комбинация от няколко метода: 2D-

електрофореза, хроматография, масспектрометрия. Чрез тези методи може да бъдат 

определени молекулните маси и аминокиселинните последователности на протеини, 

които са изолирани от определен биологичен материал като приложението на 

масспектрометрията представлява ядрото на протеомиката. 

10. Масспектрометрия. 

Основата на масспектрометрията е йонизация на пептидите и протеините (смесени със 

специфична матрица), с помощта на лазерна десорбционна йонизация (MALDI- Matrix 

Assisted Laser Desorption Ionisation) и последващ анализ на йонизираните пептиди. 

Катедрата разполага  с уникален за страната MALDI TOF TOF за протеомен анализ, 

закупен по инфраструктурен проект към Министерство на образованието и науката. 
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2-D-електрофореза 

 

HPLC 

HPLC – системата e закупена по научно-изследователски проект към МОН, спечелен в 

КОНКУРС „ИДЕИ” – 2008 г. 

 

  

 

 

II. Втора Национална програма на МЗ „Диагностика и 

профилактика на наследствените болести и 

предразположения” (2000-2005) 

През 1986 година МНЗ прие I-та национална програма по генетична профилактика. 

Генетичните консултации и лабораториите към тях придобиха статута на генетични 

консултативни центрове. Ние сме съавтори и участници в следващите Национални 

програми за диагностика и профилактика на наследствените болести, 

предразположения и вродени аномалии на МЗ от 2000-2005 и 2009-2013. 

MALDI TOF TOF-MS 

Дву-дименсионална 

електрофореза (2D) на 

екстракт от протеини в здрава 

(а) и патологична тъкан (б). 

След първата електрофореза 

(първо измерение) 

протеините се  разделят по 

молекулна маса, а след 

втората - според 

изоелектричната им точка 

(второ измерение). 

Високоефективен течен хроматограф (HDPLC) за разделяне на получените 

фракции протеини. 
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С РЕШЕНИЕ № 733 от 10 ноември 2000 г. на Министерски съвет беше приета 

„Национална програма за профилактика на наследствените болести, предразположения 

и вродени аномалии в България 2000-2005” 

Сред основните задачи на Програмата бяха провеждането на масови и селективни 

скринингови програми. Масовият неонатален скрининг за фенилкетонурия (ФКУ) и 

вроден хипотиреоидизъм (ВХ) е обхванал 239 604 новородени и са открити 110 болни 

деца (100 с ВХ и 10 с ФКУ), повечето от които са успешно лекувани. Беше въведен 

рутинно масовият биохимичен скрининг на бременни жени за оценка на риска за Даун, 

големи дефекти на невралната тръба и коремната стена, като за периода на програмата 

за изследвани 7 606 бременни. 

Основна задача на селективните скринингови програми е поставяне на точна 

диагностика в рискови семейства с цел предлагане на пренатална (дородова) 

диагностика при следваща бременност или оценка на генетичния риск 

(предразположение) с цел провеждане на профилактични действия. В момента у нас се 

провежда рутинно биохимична диагностика на над 30 дефекти на аминокиселинната 

обмяна (включително и ФКУ), над 50 дефекти на органичните киселини, над 25 

лизозомни болести (включително и болест на Гоше) и др. По Националната програма 

(2000-2005) са поставени окончателни диагнози при 169 семейства. За около 1000 

наследствени болести в момента се предлагат диагностични биохимични и ДНК 

изследвания. За останалите моногенни болести (над 900), при които е възможна 

надеждна диагностика, материалът за изследване се изпраща в международни 

диагностични центрове, с които се поддържат тесни връзки. Селективен скрининг за 

хромозомни аномалии - цитогенетичният анализ продължава да бъде „златния” 

стандарт при диагностиката на хромозомните нарушения. В настоящия момент 

цитогенетичната диагностика заема основния дял от пациентите, обърнали се към 

медико-генетичните служби. За периода 2001-2005 г. са изследвани 5 087 пациенти. 

Намерени са 514 пациенти с хромозомни нарушения, повечето от които водят до тежка 

хромозомна болест. Цитогенетичната диагностика у нас се извършва в 6 генетични 

лаборатории: Катедра по медицинска генетика, СБАЛДБ – София и генетичните 

лаборатории към Университетските болници в Пловдив, Плевен, Варна и Ст. Загора. 

III. Трета Национална програма на МЗ „Редки болести” (2009-

2013)  

Националната програма за „Редки болести” 2009-2013 е изготвена в съответствие с 

международните и национални здравни стратегии. Сред приоритетните цели на 

програмата са: подобряване на диагностиката и профилактиката на наследствените и 

вродени болести и предразположения; подобряване контрола на лечението на 

генетичните и вродени болести; подобряване структурата на генетичната и скринингова 

мрежа в страната; създаване на публична база данни за регистрация на генетичната 

патология у нас с оглед подобряване на здравната статистика и разработване на бъдещи 

стратегии за развитие на здравеопазването; създаване и укрепване на съществуващите 

биобанки за генетични изследвания; повишаване на генетичната осведоменост на 

населението и медико-генетичната квалификация на медицинските специалисти. Освен 

продължаването на заложените цели от II Национална програма, последната има за цел 

разширяване на обхвата на досегашните и въвеждане на нови генетичните скринингови 

програми.  

В Програмата са включени изследвания с нови техники за диагноза (ДНК микрочипове) 

на заболявания, които имат неизяснена етиология и са с висока честота – 
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малформативни синдроми, изоставане в умственото развитие. Тези изследвания са 

лицензирани за приложение в клиничната практика (FDA licenced). Двама лекари от 

Катедрата по медицинска генетика имат международни сертификати (Cambridge) за 

извършване на клинични изследвания с ДНК микрочипове. В Катедрата по медицинска 

генетика този метод се прилага от 2006 г., има необходимото оборудване, защитена е 

една дисертация и една дипломна работа. Диагностицирани са много микроструктурни 

аберации, които не могат да бъдат определени с други методи, при различна патология 

(вкл. Малформативни синдроми и умствено изоставане). Откритата патология с 

микроструктурни молекулни изменения е от изключително голямо значение за 

профилактиката в семействата, която се извършва с пренатална диагностика. Това 

издига на високо съвременно ниво геномната диагностика в България. 

Сред новите задачи, с които участваме в програмата са, подобряване диагностиката на 

хромозомната патология при онкохематологични заболявания, подобряване на 

диагностиката на генетичните предразположения към някои чести злокачествени 

заболявания (наследствения неполипозен колоректален карцином, рак на млечната 

жлеза, рак на белия дроб), създаване на Национален регистър на генетичните болести. 

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

I. Инфраструктурни проекти 

1. “Bulgarian Genome Centre of Excellence for Common Diseases” (2005) 

Човешкият геномен проект разкри широки перспективи пред модерната медицина за 

изучаване на генетичните основи на социално-значимите заболявания. Картирането и 

клонирането на рискови гени рефлектира върху развитието на нови клонове на 

медицината. Ерата на новите геномни и протеомни “омикс”изследвания в световен 

мащаб започна след 2000 г. Резултатите от използването на новите “омикс” технологии 

намират бързо приложение в клиничната практика и дават мощен тласък в 

съвременното развитие на  нови „модерни” клонове на медицината: 

Геномна медицина - развива се в резултат от откриването и въвеждането на нови 

биомаркери (генетични и протеомни) с цел поставяне на молекулна диагноза и 

прогноза за развитието на болестта. 

Персонализирана (индивидуална) медицина, в която схемите за лечение на пациентите 

ще бъдат съобразени с техните генетични особености и специфични вариации на 

протеините, което е по-ефективно и резултатно от много от конвенционалните терапии.  

Регенеративна медицина - с използване на стволови клетки за лечение на 

дегенеративни заболявания, които не се повлияват от медикаментозна терапия.  

Транслационна медицина – ново направление в медицинските изследвания, при които 

научните достижения се внедряват бързо в клиниката т.е.те имат приложен характер и 

се транслират в индивидуална терапия на отделния пациент.  

През 2005 г. Министерството на образованието и науката финансира изграждането на 

Български геномен център of Excellence за социално-значими заболявания към 

Катедрата по медицинска генетика с цел да се въведе съвременна микрочипова 

технология, да се проведат широко мащабни геномни изследвания на социално-

значими заболявания, съответстващи на европейските стандарти и да се развиe 

сътрудничество с водещи международни Геномни центрове.  
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В управителния съвет влизат: чл. кор., профл д-р Владимир Овчаров, доц. Драга 

Тончева, доц. Ангел Логофетов, проф. Светла Богданова и проф. Спаска Петкова. 

     

Една от основните задачи на проекта беше изграждане на модерна база за геномни 

изследвания и експресионен анализ. Изпълнението на тази задача беше свързано с 

реализиран на няколко подзадачи: а). развитие на материалната база; б). повишаване на 

знанията и уменията за работа с микрочипови технологии; в). използване на 

съвременна биостатистика. 

По проекта са закупени: генен анализатор GenePix, апарат за PCR в реално време ABI 

7500, получено е дарение от фирмата Transgenomics на WAVE машина за DHPLC 

анализ. Апаратът GenePix е предназначен за едновременно определяне на промените в 

броя на копията на ракови гени, за изследване на ролята на генетичните нарушения в 

онкогени и тумор-супресорни гени за етиологията и патогенезата на онкологични 

заболявания и за асоциативен анализ между множество гени и прогресията на болестта. 

ABI 7500 се превърна в една от най-важните техники за молекулярни изследвания. 

WAVE машината е уникален за България апарат, който позволява да бъдат изследвани 

до 384 проби на ден. Анализът е базиран на нова HPLC платформа с множество 

приложения: разкриване на генни вариации (SNP - полиморфизми), на соматични и 

герминативни мутации, генотипиране (SBE), определяне на микросателитна 

нестабилност (MSI), на загуба на хетерозиготност (LOH), анализ на метилиране, 

разкриване на алел-специфичен амплификационен продукт и RT-PCR продукти, анализ 

на делеции. 

През 2006 г. Академичният съвет на Медицинския университет реши със заповед на 

Ректора на МУ София да разкрие Национален геномен център за социално значими 

заболявания с лаборатории за геномен и за експресионен анализ. 

2. “Bulgarian Consortium For Structural Genomics And In Silico Drug 

Design” (BUCOSGIDD) (2006) 

МОН допълнително финансира (2006-2009) Геномния център, за да бъде създаден 

„Български консорциум по структурна геномика и in silico дизайн на лекарства”. 

Консорциумът е регистриран като сдружение по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел под името „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ГЕНОМИКА И 

ПРОТЕОМИКА НА ЧОВЕКА”. Съставен е от български учени, представители на най-

големите научни и университетски общности у нас – Медицинския и Фармацевтичния 

факултет на МУ София, БАН (Института по молекулярна биология, Института по 

паралелна обработка на информацията), Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”, 

на БАН, АгроБиоИнститут. 

Целта е да се търсят нови терапевтични мишени чрез геномни и протеомни 

изследвания на разпространени, социално-значими заболявания и да се извършва 

виртуален “in silico” дизайн на нови лекарства. Закупени са нови за България апарати: 
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система за IEF 1D и 2D гел електрофорези и MALDI-TOF/TOF масспектрометър; 

хибридизационна система за микрочипове. 

Участниците в екипа са включени в международната изследователска мрежа с водещи 

геномни центрове по света: Institute of Pathology, University of Basel; Institute of Medical 

Chemistry and Biochemistry, Leopold Franzens University, Innsbruck, Austria; RIKEN SNP 

изследователски център; Laboratory of Molecular Medicine, Human Genome Centre, 

Institute of Medical Science, the University of Tokyo; Катедрата по клинична химия в 

Gerg-August-University Gottingen Stiftung Offentlichen Rechts Bereich Humanmedizin; 

University of Wales College of Medicine, Department of Psychological Medicine UK;  

Laboratory of Molecular Cytogenetics, Leiden University Medical Center, The Netherlands; 

International Center of Genetic Engineering and Biotechnology, Triest; международния 

консорциум по шизофрения, в международния консорциум European Kidney and Urine 

Proteomics EUROKUP, който разработва COST проект по FP7, международния 

консорциум по population genomics, работещ по проект “History and demography of the 

peopling of the European continent. 

Националният геномен център за социално значими заболявания (НГЦ-СЗБ) към 

Катедрата по медицинска генетика, МУ София получи солидна подкрепа и 

финансиране от различни национални и международни източници:  

- 2005-2008 г. - средства от ICGEB, Trieste за анализ на полиморфни 

микросателитни маркери на хромозомен район 5q31-32 (между D5S666 and 

D5S436), съдържащ гени, асоциирани с шизофренията.  

- 2000-2008 University of Wells in Kardiff и Janssen Research Foundation 

финансираха: създаването на една от най-големите в света ДНК банка от триоси 

и от случаи/контроли за провеждане на асоциативни изследвания на SNPs в 

целия геном и на индивидуални генотипирания при шизофрения и биполарни 

афективни разстройства.  

- 2005-2008 Tokushukai Corporation и RIKEN института финансираха съвместни 

грандиозни проекти за търсене на промени в експресията на гените от целия 

геном с cDNA микрочипове при злокачествени заболявания (тироидни тумори, 

овариален карцином, глиобластоми) с цел да се открият нови мишена за 

персонализирана терапия. Финансираха скрининг на целия геном с SNPs 

полиморфизми за асоциираност с главните психиатрични заболявания – 

шизофрения и биполарни афективни разствойства.  

- 2008 COST проект по FP7 “European Kidney and Urine Proteomics” с над 20 

участници от Европейски и други страни; проект „European genetic control” за 

генотипиране с Illumina 370K на проби от различни европейски популация вкл. 

българска.  

От 2000 г. до сега са реализирани 44 специализации на млади учени, финансирани от 

Eurogendis, Socrates Erasmus, International projects, Human Genome Mapping Project, 

Tempus, FEBS, Vysis training course), Tоkushukai компания и RIKEN, Japan. 

3.  Национална пътна карта за научна инфраструктура (2010), част от 

интегрираното Европейско изследователско пространство (ЕИП) 

През 2010 г. Националният геномен център за социално-значими заболявания беше 

официално включен от МОМН в Пътната карта за национална научна инфраструктура, 

която „има за цел да осигури стратегическото и ефективно развитие на науката и 

иновациите, повишаване на конкурентоспособността на научните продукти и е основа 
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за преговори с международните и европейски партньори за бъдещи инвестиции в 

избрани национални инфраструктурни комплекси, които да бъдат част от пан-

европейски инфраструктурни мрежи“. Тя е „неделима част от визията на Европа за 

изграждането на интегрирано Европейско изследователско пространство (ЕИП) и е в 

съответствие с основните аспекти на Зелената книга за ЕИП и на новия „Люблянски 

процес”.  

Националният Геномен Център за социално-значими заболявания и Катедрата по  

медицинска генетика участва в проекта „Център за геномни, протеомни и метаболомни 

изследвания на редки генетични болести при различните етнически групи в Централна 

и Източна Европа“. 

 

II. Изследвания в областта на медицинската геномика  

Проведен е генетичен анализ на над 4500 биологични проби от злокачествени тумори: с 

FISH техника (1 006 овариални тумори; 498 – колоректални; 863 – ларингиални; 2317 – 

рак на пикочния мехур; 50 – меланоми); 146 български пациенти с рак на дебелото 

черво;  и много други пациенти с рак на глава и шия, бял дроб, яйчник, бъбреци, 

пикочен мехур, млечна жлеза, щитовидна жлеза, остра и хронична миелогенна 

левкемия, за идентифициране на нови генетични маркери с диагностична, 

прогностична и терапевтична стойност.  Те бяха изследвани с молекулярно-генетични 

методи и с  цялостни геномни анализи. Използвахме работна стратегия за определяне 

на генния профил на туморите с микрочипове, представени от 38 500 гени (която 

включва - изолиране на иРНК от хомогенни туморни и нормални клетки, селектирани с 

помощта на лазерна микродисекция, получаване на кДНК, хибридизация върху 

микрочипове, селекция на нови маркерни гени и функционален анализ на генните им 

продукти. Приложени са утвърдени критерии за селекция на най-значимите кандидат 

гени за таргетна терапия.  

Резултатите ни допринесоха за създаване на генетични карти на измененията при рак 

на щитовидната жлеза, рак на яйчника, рак на дебелото черво и белодробен карцином 

при български пациенти. Намерени са специфично променени гени, които имат 

значение за прогнозата и ранната, своевременна диагностика в началните етапи на 

развитие на злокачествения процес. Създаден е системен подход за разработване на 

генна терапия за нелечими в момента заболявания. Нашите резултати имат не само 

висока научна стойност, но и практическо приложение за профилактика и 

индивидуално лечение на пациентите в бъдеще.  

В Геномния център създадохме една от най-големите банки от ДНК-и (генетичен 

материал) от пациенти и техните семейства. Ние имаме дългогодишен опит в 

определяне на генетичните причини за едни от най-разпространените психиатрични 

заболявания – шизофрения, шизоафективни разстройства и биполярни афективни 

разстройства.  

Ние проведохме цялостно геномно асоциативно изследване (GWA) на шизофреници с 

ДНК пул, за да редуцираме цената на изследването и да ускориме значително анализа.  

Всеки пул беше хибридизиран 8 пъти на Illumina HumanHap550 arrays. Участвахме и в 

изследването на вариации в броя на копията на 3391 пациенти с шизофрения и 3181 

контроли, проведено от членовете на The International Schizophrenia Consortium върху 

платформа на Affymetrix Genome-Wide Human SNP 5.0 and 6.0 arrays. 

От проведеното цялостно геномно сканиране за търсене на асоциираност с главните 

психиатрични заболявания са определени положителни полиморфизми.  
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Научната продукция включва над 200 статии, публикувани в най-престижни 

международни списания, между които две публикации в Nature (IF 31.434), Molecular 

Psychiatry (IF 12.537), PLoS Genetics (8.883), Biological Psychiatry (8.672), Human 

Molecular Genetics (7.249) и др; брой на цитиранията над 1200 в най-авторитетни 

международни списания, както и участие в написването на 9 учебници, ръководства и 

справочници, 4 монографии.и 236 участия в национални и международни научни 

форуми с пленарни или секционни доклади и постери.  

1. Уроепителни тумори – международен проект с Institute of 

Pathology, University of Basel, Switzerland 

Съвместен международен проект с Institute of Pathology, University of Basel. 

Ръководител на българския екип – проф. Д. Тончева, Главен изследовател – Б. 

Захариева (докторант). С флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH) са изследвани 

две колекции от тъканни микрочипове (ТМЧ) с тумори на пикочния мехур: ТМЧ-

София (207 тумори) и ТМЧ-Базел (2317 тумори).  

    

Резултати:  

• Установен е типа на генетичната хетерогенност на уроепителните тумори по 

отношение на изследваните 9 гени в нестабилни локуси на туморния геном (CCND1, 

FGF3/4, FGF3, EMS1, CMYC, ZNF217, CDKN2A, EGFR, HER2). Туморите могат да 

бъдат със самостоятелни изменения на гените CDKN2A, CCND1 и ZNF217 или с 

комбинирани нарушения. 

• В 11q13 хромозомен район ко-амплифицират гените CCND1, FGF3/4, FGF3 и 

EMS1, с главен ген CCND1.  

• Прогресията на уроепителните тумори зависи от променения брой копия 

(амплификация и гейн) на онкогените от 11q13 ампликона и CMYC, от генетичния гейн 

на  ZNF217 и от амплификацията на ErbB1, но не зависи от промяната в нормалния 

брой копия на тумор-супресорния ген CDKN2A.  

• Установена е намалена тумор-специфична преживяемост на пациентите с 

тумори от всички стадии  при гейн и амплификация на гените от 11q13 ампликон  

• Доказана е намалена свободна от прогресия преживяемост на пациентите с рТ1 

тумори при променен брой копия на гените (амплификация и гейн) от 11q13 ампликон 

и при гейн на CMYC. 

Prof. Guido Sautern, Institute of Pathology, University 

of Basel, Switzerland 
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2.  Балканска ендемична нефропатия (БЕН) - INCO-COPERNICUS 

project, 1998-2002 

Координатор – проф. Д. Тончева, Главен изследовател – Ср. Атанасова, докторант). 

Проектът е реализиран с международно сътрудничество с Department of Clinical 

Chemistry, Gerg-August-University Gottingen, Institute of Medical Chemistry and 

Biochemistry, Leopold Franzens University, Innsbruck, Austria и с Института по 

микробиология „Стефан Ангелов“, БАН. 

  

(1) Ср. Атанасова, Prof. Oellerich, Д. Петрова (2) Dr. Asif, Д. Петрова, Prof  Armstrong, С. Атанасова 

в Department of Clinical Chemistry, Gerg-August-University Gottingen. 

 

 
 

Резултати: 

• При болни с БЕН и контролната група от здрави лица е определена алелната и 

генотипна честота на 27 полиморфизми в 9 гена - CYP2D6 (*3, *4, *5, *L), CYP3A4 (*1, 

*V), CYP3A5, (6986G>A, 14690G>A, 27289C>A и 3705С>T, 3709-10insG), NQO1 (*1, 

*2, *3), NAT1 (C559T, G560A, T640G, T1088A и C1095A), NAT2 (T341C и C282T), 

GSTT1 (*1, *0), GSTM1 (*1, *0), MDR1 (C3435T, G2677T). 

• Рискът за развитие на БЕН е по-висок (OR=2.5) при носителство на активен 

CYP3A5 (генотип А6986/G6986). Той нараства на OR=3.13 при комбинирането му с 

активен GSTM1, на OR=7.95 при комбинирането му с генотип NAT1 бърз/бавен и e 

най-висок (OR=10.07) при комбинирането му с GSTM10*/*0.  

• При сравняване на генотиповете за NQO1 се установява по-висок риск за 

заболяване от БЕН (OR=1.54) за всички изследвани лица с намалена или липсваща 

диафоразна активност в сравнение с лицата, които имат нормална диафоразна 

активност (NQO1*1/*1). Болните с БЕН, носители на генотип NQO1*2/*2 показват 

Ср. Атанасова, молекулярен генетик и докторант в 

Катедрата по медицинска генетика. 

Дисертационният и труд е на тема „Фактори, 

създаващи наследствено предразположение към 

уроепителни тумори у болни с Балканска ендемична 

нефропатия (БЕН)“, защитен 2003 г., под научното 

ръководство на проф. Д. Тончева. 
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тенденция към по-висок риск за развитие на уроепителни тумори. Генотип NQO1*1/*1 

е протективен фактор за БЕН (OR= 0.65, 95%CI 0.43-0.98). 

• При лицата с хаплотипна двойка 11/12 (2677G;3435С/2677G;3435T) на MDR1 

рискът да заболеят от БЕН е 2.5 пъти по-висок в сравнение с риска при лицата, имащи 

други хаплотипни комбинации. 

• Честота на вариантния алел 263Ile на TGFβ1 е статистически значимо по-ниска 

при болни с БЕН (2%) в сравнение с контролната група (7%)(p=0.04). 

• Установена е загуба на хетерозиготност в микросателитния локус D3S1299 

(3q24) в оперативен материал от уроепителен рак на бъбрека на болен с БЕН. 

Установен е по-голям брой на микросателитните алели (23 в болни и 18 в здрави лица) 

в следните локуси - ACPP, D3S1509, D3S1282, D3S1212, RHO, SST от 3q района. В 

болните от БЕН е намерена статистически значимо по-висока честота на алелите С4 от 

ACPP локуса (3q22.1-3q23) (0.345 в болните, 0.200 в здравите), A6 (0.185 срещу 0.085) и 

A8 алела от D3S1282 локус  (3q26.2) (0.037 срещу 0.000). 

• Молекулярно-цитогенетичните изследвания на оперативен материал от бъбреци 

и уроепителни тумори на болни с БЕН се провеждат за първи път и разкриват нови 

данни за заболяването. Многоцветният mFISH анализ разкрива наличие на много 

голямо разнообразие на хромозомните изменения в БЕН тумор, като повторени 

хромозомни аберации -  der(X), der(X)t(X;18), der(16), der(3)t(3;15), der(12) и 

транслокации, които не са описани в литературата - t(X;18) и t(3;15) при уроепителни 

тумори.  

• CGH анализът на уроепителни тумори на болни от БЕН показа: а). хромозомна 

нестабилност на рТа туморите б). преобладаване на изменения от типа на допълнителен 

генетичен материал над такива със загуби, свързано вероятно с по-голямото значение 

на онкогените пред тумор супресорните гени, в). допълнителен материал в хромозомни 

райони 1q, 3q, 15q, 19q в повече от един изследван тумор, г). хромозомни изменения, 

които не са типични за определен статий на развитие на уроепителните тумори – del 4q 

в тумори от pTa стадий и +1q, +2p, +6q, +19q в инвазивните pT3G2-3 тумори. 

3. SCOPES проект - Switzerland, Bulgaria, Serbia, Macedonia 

От 2010 г. е иницииран SCOPES проект „Uroepithelial Tumors In Balkan Endemic 

Nephropathy – Specific And Common Molecular Pathways”, (CFR 210’000), финансиран 

от National fonds zur Forderung der Wissenschaftlichen Forschung (SNF). В проекта 

участва Националният геномен център, Катедрата по медицинска генетика, University 

of Fribourg, Switzerland; Faculty of Medicine, University of Nis, Faculty of Medicine, 

University of Skopje, Tokuda Hospital Sofia. Координатор на българския екип в проекта: 

проф. Драга Тончева, Главен изследовател И. Димова, „доктор” и главен изпълнител - 

Р. Станева (докторант). 

Целта на проекта е се проведе: а) цялостно геномно изследване на генетични варианти 

за асоциация с Балканската Ендемична Нефропатия (БЕН)  и с уроепителни тумори при 

БЕН; (б) да се определят общите и различни молекулни пътища между спорадичните и 

БЕН-асоциираните уроепителни тумори. 

Изследването ще бъде проведено с: (I) CGH микрочипов анализ на кръвни проби от 

БЕН пациенти с/без уроепителни тумори и от контроли; (II) cDNA микрочипов анализ 

на тумори от пациенти с БЕН и от спорадични уроепителни тумори.  
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За първи път ще бъдат проведени изследвания за определяне на вероятността за 

генетична предиспозиция към уроепителни карциноми. 

4. COST проект Urine and Kidney Proteomics “EUROKUP”, (BM0702) 

Националният геномен център за социално-значими заболявания е активен участник в 

EUROKUP. Проф. Д. Тончева е член на управителния съвет на мрежата. 

                  

 

 

 

 

Нефрологичните  заболявания представляват важен здравен проблем. Протеомният 

анализ представлява мащабно изследване на протеиновия профил на биологични 

проби. Прилагане на протеомиката в изследването на бъбречните заболявания ще 

катализира развитието на оптимални диагностични и прогностични тестове. Въпреки 

предварителните успешните усилия за взаимодействия между мултидисциплинарни 

екипи от учени, работещи по протеомиката на бъбречните заболявания, все още 

сътрудничеството между тях е ограничено в Европа.  

EUROKUP подкрепя изграждането на силни и множествени дисциплинарни мрежи от 

учени от над 20 европейски страни с акцент върху протеомиката на бъбреците и 

урината. Целта е идентифициране на клинично-изследователски центрове за най-

разпространените болести на бъбреците и установяване на единни клинични бази 

данни, стандартизация и оптимизация на процедурите, интеграция на данни, 

разпространението на информация за прилагането на диагностичните / прогностични 

процедури. Очаква се да бъдат постигнати много научни, технологични и социални 

ползи за Европейския съюз, чрез определяне на спешно необходимите стандарти за 

клинични протеомика и транслационни изследвания и подобряването на клиничното 

състояние на хроничните бъбречни заболявания. 

Български млади изследователи участваха в три COST курсове: Training schools on laser 

capture microdissection; MS Imaging course 2010 и MALDI Imaging of Kidney Tissue. 

Antonia Vlahou, School of 

Biology, University of 

Athens, Greece; 

координатор на проекта 
EUROKUP 

Работна среща в Nafplio, 

Greece 
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10.5. Първични дуктални карциноми на млечната жлеза – 

международен проект с INSERM, Centre de recherche en cancerologie, 

U868 “Identite et plasticite des tumeurs”, Montpellier, France 

 

Проведена е сравнителна геномна хибридизация върху ДНК-микрочипове, покриващи 

целия геном, за установяване на небалансирани генетични изменения при първични 

дуктални карцинома на млечната жлеза. Използвани са комерсиални микрочипове, 

съдържащи клонове от 12 452 изкуствени бактериални хромозоми (BAC) със средна 

Сътрудници на Centre de 

recherche en cancerologie, “Identite 

et plasticite des tumeurs”, 

Montpellier, France. 

  

Ръководител на българския екип 

– проф. Д. Тончева, Главен 

изследовател – д-р И. Димова. 

COST курс „MS Imaging course ”, Хелзинки, Финландия, 2010 

 

COST курс “Laser capture microdissection”, Университет Еразмус, Ротердам, 

Холандия, 2010 
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плътност от 1 ВАС клон/0.8 Мb. Микрочиповете са сканирани на GenePix 4100 А. 

Образите са анализирани със софтуерната програма GenePix Pro 6.0. 

При геномното изследване на първичните дуктални карцинома на млечната жлеза бяха 

селектирани 88 клона, отговарящи на условието за небалансирани изменения (log2 T:H 

> +0.25 за гейн и < -0.25 за загуби) в повече от 40% от изследваните тумори. Сред тях с 

най-висока честота на гейна, възлизаща над 80%, се установиха 9 клона, които биха 

могли да съдържат потенциални онкогени. По отношение на значимите загуби бяха 

селектирани 199 клона. 

5. Рак на яйчника - международен проект с Centre de recherche en 

cancerologie, Montpellier, France и Institute of Molecular Medicine, 

Tokio Human Genome Center, Japan 

Геномните профили на рака на яйчника са изследвани с два различни типа 

микрочипове: CGH-микрочипове, покриващи хромозоми 1, 8 и 17 (съвместен проект с 

Centre de recherche en cancerologie, Montpellier, France. Ръководител на българския екип 

– проф. Д. Тончева, Главен изследовател – И. Димова) и олигонуклеотидни чипове на 

фирмата Affymetrix (cъвместен международен проект с участието на Института по 

Молекулна Медицина към Токийския Държавен Универститет, Токио. Ръководител на 

българския екип – проф. Д. Тончева, Главен изследовател – Др. Николова) за 

характеризиране на генно-експресионните профили на епителни овариални карциноми 

в българската популация и определянe на  евентуалните гени, които имат отношение 

към възникването на заболяването и високата смъртност сред жените. 

 

    

• Благодарение на високата резолюция на CGH върху ДНК микрочипове са 

разкрити за първи път значими за овариалните карциноми: амплификации в 17q12-q24, 

които включват онкогените LASP1 (17q12), TGF11 (17q21.32), MUL (17q23.2), TBX2 

(17q23.2), AXIN2 (17q24.3) и GRB2 (17q25.1); амплификация в 8q13.2 – клон RP11-

120n14; хомозиготни делеции в конкретни клонове: 8p23.3 (1.35 Mb), 8p21.1 (27.62 Mb), 

8p21.2 (26.29 Mb) и 8q21.2 (85.43 Mb), които биха могли да съдържат потенциални 

туморсупресорни гени 

• Серозните карциноми асоциират с генетични загуби на 1p, 8p, 17p и 17q; гейнове 

на 1q32.1, 1q42, 1q43 и гейнове на 8q11-q13 и 8q24. Несерозните карциноми асоциират 

с генетични загуби на 1q23, 1q25, 1q32 и 1q43 и гейнове на 17q11.2, 17q12, 17q24, и 

17q25. 

• В напредналите карциноми много по-често се установяват генетични загуби на 

8p21.1, 8p23.3 и 8q21.2 в сравнение с ранните тумори. 

Д-р И. Димова в лабораторията на Centre 

de recherche en cancerologie, Montpellier, 

France 

По отношение на цялостната геномна 

нестабилност в анализираните хромозоми 

1, 8 и 17 се установява статистически 

значимо по-висока честота на 

небалансираните изменения при серозните 

карциноми, отколкото при несерозните при 

изследване със CGH-микрочипове. 
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• Промените в c-myc и CCND1 са ранни събития в овариалната туморогенеза, а 

тези в гените Her2, EGFR и ZNF217 от 20q13.2 са късни. Около 70% от злокачествените 

овариални тумори имат небалансирани изменения в изследваните онкогени. 

• Около 8% от туморите с нисък малигнен потенциал притежават молекулярно-

цитогенетични нарушения, характерни за карциномите. Амплификациите на erbB-1 и 

erbB-2 асоциират с високата степен на малигненост, но не показват асоциация с 

туморния фенотип. Небалансираните изменения в 20q13.2 асоциират с прогресията на 

стадия на заболяването. 

• Установени са следните асоциации на небалансирани изменения с 

хистологичния субтип на туморите: амплификация на Her2 със светлоклетъчните 

карциноми и тяхната туморна степен; амплификация на CCND1 с муцинозния тип 

карциноми; амплификация на c-myc с ендометроидните карциноми и техния стадий. 

 

 

В настоящия проект са използвани 7 овариални туморни клетъчни линии. Лазерната 

микродисекция е използвана за изолиране на клетки от определен хистологичен тип от 

специфични микроскопични райони на тъканните срези. 

След събиране и селекция на нормални и туморни клетки, от тях беше изолирана РНК. 

Йерархичният клъстерен анализ е направен с прилагане на софтуеърна програма 

“TreeView”, на M. Eisen, Станфордски Университет. Функционалният анализ е 

направен при последователно прилагане на техниките на RT-PCR, Northern blot, 

Western blot, имунохистохимия и имуноцитохимия за детекция на експресията на 

селектираните гени на ниво РНК и на ниво генен протеинов продукт в туморни тъкани 

или туморни клетъчни линии. С цел да установим дали експресията на двата 

селектирани гена е от съществено значение за растежа на туморните клетки от 

различни клетъчни линии, ние подбрахме на случаен принцип по три siRNA конструкта 

и изследвахме техния ефект последователно при два експеримента върху 2 туморни 

клетъчни линии. Допълнително е проведен тест за формиране на колонии, RT-PCR на 

ниво РНК и стандартен МТТ тест за измерване на броя на жизнеспособните клетки 

след РНК супресията. Резултати: 

1. Открити са общо 273 свръхекспресирани генни транскрипти (от тях само 87 са 

публикувани в литературата, а останалите са нови) и 387 – с понижена генна еспресия, 

които определят експресионния профил на овариалния карцином. 

2. Хистологичните субтипове на епителните овариални карциноми се различават 

според експресионните си характеристики. В клъстерното дърво, муцинозните, 

Д. Николова в Human Genome Center, Tokyo 

 

Използвани са олигонуклеотидни чипове на 

фирмата Affymetrix, GeneChip U133Plus2.0, 

съдържащи повече от 54, 000 двойки проби 

(съответстващи на повече от 47,000 

транскрипти и около 38,500 добре-

характеризирани човешки гени). Туморните 

клетъчни линии, които са използвани при 

функционалния анализ на селектираните 

гени са предоставени от Лабораторията по 

Молекулна медицина, Токио.  
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серозните и clear-cell типовете овариален рак са отделени в самостоятелни йерархични 

клонове. 

3. Генът CHMP4C (chromatin modifying protein 4C), който е свръхекспресиран, 

представлява добър кандидат ген за молекулна таргетна терапия. 

6. Рак на щитовидната жлеза - международен проект с Institute of 

Molecular Medicine, Tokio Human Genome Center, Japan 

Съвместен международен проект с участнието на Института по Молекулна Медицина 

към Токийския Държавен Универститет, Токио. Ръководител на българския екип – 

проф. Д. Тончева, Главен изследовател – Д. Николова. 

 

Целта на проекта е да се достигне до селекция на молекулни маркерни гени и гени за 

прицелна терапия на тироидния карцином в Българската популация. С помощта на 

технологията на лазерната микродисекция бяха селектирани тироидните малигнени 

клетки, както и нормални фоликулни клетки от здрава тироидна тъкан. 

След изолиране на РНК и последващата и амплификация,  тя беше използвана за 

хибридизация върху микрочипове. С микрочипов анализ са селектирани няколко гена 

за по-нататъчен функционален анализ, който започва с потвърждение на 

експресионната им характеристика чрез техниките на обратна транскрипция и 

полимеразна верижна реакция, както и чрез техниката на Northern Blot анализа. 

Функционално са изследвани два гена. Генният продукт на единия от тях се отделя като 

секретируем протеин в кръвта и може да служи като молекулен маркер за ранна 

диагностика на заболяването и проследяване на неговото развитие. Секреторната 

природа на протеина и ролята му на автокринен фактор са доказани чрез “тест за 

автокринност”, последван от тестове за различни модификации в протеиновата 

молекула. Силното присъствие на протеина в туморната тъкан и слабата му проява в 

нормални тъкани от здрави индивиди, в това число и в тъкан на щитовидната жлеза, бе 

установено чрез  Northern Blot анализ и инумохистохимия с използване на специфично 

свързващи се антитела. Вътреклетъчната локализация на протеина беше установена 

чрез имуноцитохимия, предшествана от клониране на кодиращата област на съответния 

ген. Влиянието на протеина върху растежа на тироидни туморни клетъчни линии бе 

доказано с тест за растеж, както и с РНК интерференция със създаване на векторни 

конструкти на малки интерфериращи РНКи (siRNA interference или РНК 

интерференция). 

Вторият ген бе изследван като прицелен ген за молекулна и генна терапия на 

тироидния карцином. Бяха извършен анализ на способността на гена да инициира 

туморен растеж (тест за растеж и РНК интерференция на две туморни клетъчни линии, 

Д. Николова и д-р Hitoshi Zembutsu, 

завеждащ лаборатория по експресионен 

анализ в Tokyo Human Genome Center, Japan. 
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които бяха използвани като молекулен модел на тироидния карцином ин витро), както 

и тест за инициация на метастазиране на нормални клетки при свръхекспресия на гена в 

лабораторни условия. Наличието на протеина бе установено в туморни тъкани чрез 

имунохистохимия, а вътреклетъчната локализацип на гена бе потвърдена с 

имуноцитохимичен анализ. Чрез различни техники за молекулярно-биологичен анализ 

се установиха възможните специфични модификации на протеина в туморните клетки, 

като за целта отново бяха използвани клетъчни линии-модел на реални биологични 

условия. Ролята на протеина като растежен фактор, промотиращ  растежа на тироидния 

тумор, бе установена чрез подтискане на неговата експресия с помощта на малки 

инхибиторни РНК молекули. Резултати: 

1. Установени са общо 243 генни транскрипти с повишена експресия и 138 с 

понижена експресия, които характеризират генния експресионен профил на тироидния 

карцином. 

2. Приложеният йерархичен клъстерен анализ разграничава хистологичните типове 

тироиден карцином по генно-експресионни характеристики. 

3. Експресионните профили на тироидния и овариалния карцином предполагат 

различия в молекулните механизми на тяхното развитие. 

4. Установени са 13 гени с повишена експресия и 17 с експресия общи за двата 

типа карциноми, които биха могли да се използват за бъдеща антигенна терапия. 

5. Селектирани са два гена за терапия на тироидния карцином  и са изследвани 

функционално. QPCT е секретируем протеин и би могъл да служи като молекулен 

маркер за ранна диагностика на тироидния карцином, а RGS4 е потенциален ген-

мишена за бъдеща таргетна терапия. Значението на двата гена е потвърдено чрез 

експерименти с siRNA молекулни конструкти (РНК интерференция) в самостоятелни 

експерименти при две отделни туморни тироидни клетъчни линии. 

Настоящите изследвания разширяват съвременните научни познания относно 

молекулната патогенеза на изследваните карциноми. Приноси: описан е генетичния 

експресионен профил на тироидния карцином в български пациенти и се полага 

основата за търсене на генетични маркери или „гени-мишени” за молекулна терапия; 

разкрити са редица неизвестни до момента гени, благодарение на предварително 

проведената лазерна микродисекция на туморните клетки; за първи път се съпоставят 

два типа карциноми на експресионно ниво – овариален и тироиден карцином, а 

резултатите показват различната природа на експресионните нарушения; определена е 

функционалната роля на гена RGS4 като ген-мишена за молекулна терапия чрез 

експерименти на РНК интерференция; генът QPCT е предложен като потенциален 

молекулен маркер на заболяването при пациенти с тироиден карцином. 

7. Спорадичен колоректален рак - международен проект с 

Department of Clinical Chemistry, University of Medicine, Goettingen, 

Germany 

Ръководител на българския екип – проф. Д. Тончева, Главен изследовател – Д. Петрова 

(редовен докторант в Катедрата). 
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Проведене са 2-DE гел електрофорези на туморни и нормални белтъчни проби от 

пациента с колоректален рак и са визуализирани със сребърно оцветяване.  Геловете са 

сканирани и образите са оценени с помощта на софтуер Delta2D. 

Определена е интензивността (%) на денситометрично светене на белтъчните точки в 

туморната и нормалната проба при всеки от пациентите, след което е изчислено 

отношението на тези стойности за всички белтъчни точки. Анализът на образите показа 

промени в относителната интензивност на 55 точки със средна стойност < 0.6 и > 1.5 на 

отношение на интензивността на туморна към нормална проба (T/N) на всеки един от 

пациентите. 39 от 55 анализирани точки (71%) са еднозначно идентифицирани с мас-

спектрометрия като 32 различни белтъка, от които 21 са нови. Резултати: 

1. Идентифицирани са 32 протеина с променена експресия при спорадичния 

колоректален карцином чрез протеомен анализ (2-DE и мас-спектрометрия), от които 

21 са с повишена експресия (T/N > 1.5), а 11 – с намалена експресия (T/N < 0.6). 

2. Установени са 16 нови белтъчни маркери, асоциирани със спорадичния 

колоректален карцином, които участват в: клетъчната регулация и сигнализацията 

(GLU2B, EFTU, GLOD4, TPD52); хидролизата (AB14B, LYPA1); кератиноцитната 

диференциация (FABPE); приемането на електрони (ETFA); оксидоредукцията (SODC); 

клетъчната адхезия, контракцията и цитоскелета (CADH1, TPM3, MLRN, COF2, DEST, 

MYL6, PROF1). 

3. Протеините с най-силно променена експресията (над 3 пъти) в изследваните 

туморни тъкани са: CLIC1, TPD52 и FABPL - повишена експресия; TPM1, TPM2, 

TPM3, TAGL и MLRN - понижена експресия. 

4. TPD52 е с повишена експресия при всички пациенти, доказана включително с 

Western блот анализ (2.05 пъти), докато ANXA5 е с повишена експресия само при 

пациентите с ректален рак (2.32 пъти). 

5.  При колоректалните карциноми честотата на измененията в броя копия на 

CCND1, EGFR и 20q13 е сравнително ниска: 10.1% на CCND1 (7.5% гейн и 2.6% 

амплификация); 0.84% на EGFR (0.84% гейн); 14.5% на 20q13 (8.9% гейн и 5.6% 

амплификация). 

6. Генетичните аберации на CCND1 и EGFR не асоциират с туморния стадий, със 

степента на дедиференциация или с локализацията на колоректалния тумор (P > 0.05). 

7. Установена е тенденция за корелация между гейна на 20q13 и туморния стадий 

(P = 0.0537) и между повишения брой копия на 20q13 при тумори с метастази в 

сравнение с тумори без метастази (P = 0.0508). 

8. Доказано е, че честотата на полиморфизмите в MDR1 (2677G>T и 3435C>T) и 

CYP3A5 (CYP3A5*2, CYP3A5*3, CYP3A5*3B и CYP3A5*6) не се различава 

Д. Петрова в лабораторията на Department of 

Clinical Chemistry, University of Medicine, 

Goettingen, Germany. 

Д. Петрова разработи и защити докторска 

дисертация през 2008 г. под научното ръководство 

на проф. Д. Тончева като редовен докторант на 

Катедрата по медицинска генетика. 
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статистически значимо между пациентите с колоректален карцином и здравите 

контроли (P > 0.05) и между колоректалните тумори и съответните нормални тъкани. 

8. Ларингиални карциноми - международен проект с Leiden 

University Medical Center, The Netherlands 

Изследвани са 1385 ларингеални карциноми от български пациенти, включени в 

тъканни микрочипове  (ТМЧ). Ръководител на българския екип – проф. Д. Тончева, 

Главен изследовател – Д. Койнова, редовен докторант). 

 
 

Деница Койнова разработи дисертац;ионна тема “Анализ на генетичните изменения в 

нестабилни хромозомни локуси при два типа тумори – ларингеални карциноми и кожни 

меланоми“. По-важни резултати от нейните изследвания: 

 Установи асоциации между: амплификацията на CCND1 и метастатичния 

потенциал; амплификацията на CCND и степента на клетъчна диференциация; 

генетичния гейн на C-MYC и туморния стадий; генетичния гейн на C-MYC и 

метастатичния потенциал; генетичния гейн на ZNF217 и туморния стадий. 

 При комбинирания анализ на ЕGFR, CCND1, C-MYC и ZNF217 гени е 

установена генетична хетерогенност на туморите на ларинкса -  29.58% имат 

нормален брой генни копия, докато 70.42% - променен брой генни копия.  

 При туморите на ларинкса с променен брой копия на ЕGFR, CCND1, C-MYC и 

ZNF217 гени, генетичните аберации асоциират с метастатичния потенциал и 

имат значение за прехода от неангажирани (N0) към ангажирани (N1-3) лимфни 

възли. 

9. Меланоми - международен проект с Leiden University Medical 

Center, The Netherlands 

Изследвани са 280 кожни меланоми от български пациенти (съвместен проект с Leiden 

University Medical Center, The Netherlands. Ръководител на българския екип – проф. Д. 

Тончева, Главен изследовател – Д. Койнова, редовен докторант). Резултати:  

 При кожните меланоми амплификациите на гените MYBL2, ZNF217, CYP24 и 

STK6 са рядко явление, докато бройните абераци на хромозома 20 се срещат 

често. 

 За първи път е установено комбинирано изменение на C-MYC/CDKN2A при 

кожни меланоми.  

(1) Leiden University Medical Center, 

The Netherlands, (2) N. Gruis и (3) Д. 

Койнова 

Деница Койнова – редовен 

докторант на Катедрата по 

медицинска генетика; защитена 

дисертация през 2006 под научното 

ръководство на проф. Д. Тончева 
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 Пациенти с С-MYC/CDKN2A нодуларни меланоми имат по-голяма 

преживяемост в сравнение с пациентите, носители само на CDKN2A делеция. 

 Ларингеалните карциноми се различават от меланомите по значително по-

високи честоти на CCND1 и C-MYC амплификации и по-ниска на ZNF217 гейн. 

10. Недребноклетъчен белодробен карцином (НДБК) - Съвместен 

проект към МОН с Катедрата по пропедевтика на вътрешните 

болести, МУ София 

Генетичните изследвания на НДБК се извършват по няколко проекти на Катедрата по 

медицинска генетика и представляват части от дисертационните трудове на трима 

докторанти – д-р Р. Чернева, Св. Методиева и Мохамед J. Al-zeyade. 

      

Д-р Р. Чернева                                                             Доц. О. Георгиев 

 

По нейната дисертация беше реализиран проект към МОМН на тема «Оценка на 

експресията на hTRET мРНК и EGFR мРНК като биологични маркери за ранна 

детекция с координатор – проф. Д. Тончева и главен изследовател – Р. Чернева 

Плазмената експресия на EGFR и hTERT е определена при 125 пациенти, разделени в 

три групи пациенти с: а) недребноклетъчен белодробен карцином; б) хронична 

обструктивна белодробна болест и в) позитивна контролна група от пациенти с 

възпалителни белодробни заболявания. 

 При пациенти с НДБК установихме статистически значимо по-високи нива на 

генна експресия на EGFR и hTERT в туморната тъкан в сравнение с 

прилежащата нетуморна тъкан.  

 Липсва асоциация между експресията на EGFR и hTERT и клинико-

патологичните параметри на туморите (хистологичен тип, степен на 

диференциация и стадий на туморно развитие). 

 Доказахме, че плазмената експресия на EGFR е най-висока при пациенти с 

НДБК (RQ=22.35) и статистически значимо по-ниска при пациентите от 

високорисковата група с ХОББ; (RQ=2.09) - (р=0.0001) и контролната група с 

възпалителни заболявания - (RQ= 2.66) - (р=0.0001). 

 Доказахме, че EGFR e експресиран в плазмата на пациенти с тумори от първи 

(съответно RQ =33.43) и от втори стадий (съответно RQ =24.13) и представлява 

“кандидат” диагностичен маркер за ранно неинвазивно откриване на НДБК с 

висока сензитивност и специфичност. 

 Д-р Радостина 

Чернева разработи 

и защити доктоска 

дисертация като 

редовен докторант 

с Научни 

ръководители: 

доц. О. Георгиев и 

проф. Д. Тончева). 

Доц. О. 

Георгиев, 

завеждащ 

отделение по 

белодробни 

болести, 

Александровска 

болница 
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Комбинираният анализ на гените, асоциирани с 4 сигнални пътя, при недребноклетъчен 

белодробен карцином (НДКБК) разкри както гени, описани в литературата във връзка с 

развитието на заболяването така и гени, чиято роля в патогенезата на белодробния 

карцином е слабо проучена или неизвестна. 

Гени, свързани с ангиогенезата. Гените с повишена експресия са 2 растежни фактора 

(TGFA, EFNA3), адхезионната молекула THBS2, цитокини и хемокини, включващи 

CXCL9, MDK, CXCL10, както и 1 протеаза – PLAU. Гените с понижена експресия 

включват растежни фактори FIGF и S1PR1 и рецепторната тирозин киназа TEK, 2 гена 

с адхезионни функции COL4A3, CDH5 както IL6, LEP и транскрипционния фактор 

NOTCH4.  

Гени, свързани с апоптозата. Oт 84 анализирани гени от този сигнален път нито един 

не показа повишена експресия, докато 6-гени бяха понижени в туморите в сравнение с 

периферно разположените нетуморни белодробни тъкани - две каспази и членове на 

генната фамилия, съдържаща ефекторния домен на смъртта, CASP8 и CASP10,  гени за 

каспаза свързващия BCL10, както и TNF лиганда TNFSF8. От гените, съдържащи 

домена на смъртта, DAPK1 показа най-стабилно понижена експресия - при 8 от 12 

анализирани НДКБК. Слабо понижен бе и асоциираният с BCL2 MCL1. 

Гени, свързани с метастазирането. От групата на матриксните металопротеинази 

ММP11 и ММP13 и транскрипционния им активатор  ETV4 показа повишена, докато 

TIМP3 инхибитор на ММP - понижена експресия във всички туморни пулове, 

независимо от хистологичния подтип и наличието на МЛВ. Същата тенденция се 

наблюдава и при транскрипционните фактори NR4A3 и RORB, гените, свързани с 

клетъчния растеж, FGFR4 и TRPМ1 и МCAМ (адхезионен ген), които са с понижена 

експресия във всички туморни пулове.   

Гени, свързани с  регулацията на цитоскелета. Три гена показаха най-голямо 

относително повишение на активността: CDC42EP3, ефектор на Rho GTPase CDC42, 

ARPC2 с роля в актиновата полимеризация и езрин (EZR) свързващ плазмената 

мембрана с  актиновия цитоскелет. От групата на регулаторите на клетъчния цикъл, 

необходими за протичането на митозата всички туморни пулове Aurora киназа А 

(AURKA) показа повишение, докато свръхекспресията на циклин A1 (CCNA1) е 

свързана с наличието на метастази в лимфните възли. 

Mohammed J. Al-zeyade 

Завършил е University of Kufa, Collage of Science Department of  Biology, Iraq и 

магистратура на тема: Tissue microarray analysis of EGFR copy number changes in lung 

cancer, през 2008 г. 

 

Светлана Методиева, молекулярен биолог – магистър по 

генетика, редовен докторант към Катедрата по медицинска 

генетика под научното ръководство на проф. Д. Тончева. 
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Mohammed J. Al-zeyade         Проф. Севдалин георгиев, дбн 

Дисертацията му е посветена на епигенетични изследвания на недребноклетъчния 

белодробен карцином с микрочипова технология.  

11. Глиобластоми - Съвместен проект с Катедрата по неврохирургия, 

Университетска болница Св. Иван Рилски 

                                                                 

При изследването на глиобластомите с ДНК микрочипове бяха определени: 1) най-

често засегнатите хромозоми и хромозомни рамене от генетични допълнения и загуби – 

големи аберации; 2) най-честите регионални аберации – когато обхващат повече от 2 

Мв и се срещат в половината от туморите; 3) най-честите малки аберации – под 2 Мв; 

4) най-малките области на припокриване с еднакъв тип нарушение; 5) сигнификантни 

аберантни клонове – когато се срещат в повече от 50% от туморите, обхващат поне два 

съседни клона и аберацията е с голяма амплитуда. 

Нашите резултати показаха, че най-честите големи аберации при глиобластомите са 

тризомия 7 и тризомия 20q, монозомия 10 и монозомия 14q. Най-честите регионални 

аберации бяха генетичните загуби на 1p36, 3p14, 6p21, 14q32, 16q23, 18q22 и 22q12, 

както и генетичните гейнове на 1q21-q23, 1q43, 5q14, 6q24, 9p13-p12, 11q24, 12p13, 

20q13. Най-малките области на припокриване, най-честите малки аберации и 

сигнификантните аберантни клонове в тези региони ни дават възможност да 

идентифицираме кандидат-гени с потенциално значение за развитието и прогнозата на 

глиобластомите. 

Главен изпълнител – Е. 

Найденов, редовен 

докторант. Научни 

ръководители – доц. 

Хр. Цеков, проф. Д. 

Тончева. 

 

Доц. Хр. Цеков, 

отделение по 

Неврохирургия, 

Токуда болница 

София. 

 

Той е редовен докторант към Катедрата по 

Генетика, Биологически факултет, Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“ и 

Катедрата по медицинска генетика, МУ-София. 

Научни ръководители – проф. Севдалин 

Георгиев и проф. Драга Тончева. 
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12. Бронхиална астма в детската възраст – Съвместен проект с 

Факултета по обществено здраве 

       

Д-р А. Гладилова Проф. Е. Шипковенска, 

ръководител на катедра 

„Превантивна медицина, 

ФОЗ    

 

Част от дисертационният труд е разработен в Катедрата по медицинска генетика, МУ, 

София. Дисертацията е защитена 2010 г. 

По-важни резултати: 

Експресионният анализ разкри повишена експресия на 7 гена (CCL13, CCL23, CXC19, 

CARD18, IL9, SCYE1) при групата с персистираща средно тежка форма на астма 

спрямо контролата, интермитентната и персистиращата лека форма на БА. 

RT PCR Array e надежден метод за оценка на промените в генната експресия на голям 

брой гени едновременно и помага за отдиференцирането на персистиращата тежка 

форма на астма от по-леките форми. 

Установена е повишена експресия на нов ген с неясна понастоящем функция – CXCL9, 

който би могъл да бъде потенциален кандидат ген в етиопатогенезата на БА. 

13. Шизофрения – международен проект с Department of 

Psychological Medicine, University of Wales College of Medicine, 

Cardiff, UK,  RIKEN Institute, Japan и проект на МОМН 

Проблемът за генетичната предиспозиция към главните психиатрични разстройства е 

разработван от Катедрата по медицинска генетика в колаборация с Department of 

Psychological Medicine, University of Wales College of Medicine, Cardiff, UK; Tokyo 

Human Genome Center, Laboratory of Molecular Medicine и RIKEN SNP изследователски 

център. Отделни задачи са финансирани от  Janssen Research Foundation, 

международния проект ICGEB „Association studies in a linkage region of schizophrenia 

using pooled DNA genotyping and family-based controls” и от проект на МОН в 

тематичния конкурс „Нови идеи“, 2009. 

Ръководител на българския екип – проф. Д. Тончева и Главни изследователи – 

Людмила Георгиева (редовен докторант), Ирина Захариева (редовен докторант), д-р Е. 

Бечева (асистент, докторант), Блага Рукова (молекулярен генетик, докторант). 

        

А. Гладилова е ординатор в 

Отделение по детски 

болести към Клиниката по 

детски болести и детска 

кардиология на 

Националната 

кардиологична болница – 

София.  

Тя защити докторска 

дисертация с научни 

ръководители проф. Елена 

Шипковенска и проф. Драга 

Тончева.  
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Лйдмила Георгиева разработи докторска дисертация под научното ръководство на 

проф. Д. Тончева и проф. М. Оуен. 

 

Създадена е една от най-голямата в света ДНК банка на триоси с шизофрения и 

биполарни афективни разстройства. Резултати: 

 За първи път у нас при пробанди и родители са определени алелните и генотипни 

честоти на 4 полиморфизмa в 4 силни кандидат гени за шизофрения: 40bp-VNTR 

полиморфизъм в DAT1, 17bp-VNTR полиморфизъм в SERT , Val108/158Met 

полиморфизъм в COMT  и –1021C→T полиморфизъм в DBH. Не е доказана 

асоциация между изследваните полиморфизми и шизофренията.  

 Установена е статистически значима корелация на алел DAT*10 на 40bp-VNTR 

полиморфизъм в DAT1 гена с тежестта на слуховите халюцинации. 

 Открити са 63 нови полиморфизми - 4 в Celsr1 гена и 59 протокадхерин гама А 

(pcdhγa) гените. Определени са алелните честоти на 38 полиморфизма в pcdhγa 

гените в българска и британска популация. 

 Вариациите в деветте ектодомена на Celsr1 не повишават съществено 

предразположението за развитие на шизофрения.  

 Изследването на Pro174fsdelC полиморфизъм в ДНК пулове от индивиди с 

британски произход показа статистически значима стойност (χ2 = 10.29, 1 d.f., p = 

0.001), доказана при индивидуалното генотипиране на същата извадка (p=0.007). 

Анализът на триоси от българска популация не показа наличие на асоциация 

(χ2=0.63, p = 0.43). 

 Доказана е различна структура на неравновесна скаченост в изследваните две 

европейски популации. В българската популация се установена висока 

неравновесна скаченост, покриваща всички 12 протокадхеринови гени, а в 

британската популация - район с висока неравновесна скаченост, покриващ 7 от 

Л. Георгиева            И. Захариева                  Д-р Елица Бечева 
 

Prof. Michael Owen,  

Cardiff University School of Medicine, Head of 

Department of Psychological Medicine & Neurology; 

MRC Centre for Neuropsychiatric Genetics & 

Genomics, Director; 

School of Medicine Executive Board    
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протокадехриновите гени, докато останалите 5 са в област с ниска степен на 

неравновесна скаченост. 

Ирина Захариева разработи и защити докторска дисертация като редовен докторант на 

проф. Д. Тончева и доц. G. Kirov 

 

  

 

 Проведен е първия систематичен скрининг в българска популация на 5q31-32 

рaйона, който е един от силните кандидат-райони за скаченост с шизофрения. 

Установено е, че седем микросателитни маркера в 5q31-32 район асоциациират с 

шизофренията при анализа на сборни ДНК от български пациенти и техните 

родители (D5S0023i, IL9, RH60252, 5Q31-33_33, D5S2017, D5S1481, D5S0711i) (p 

<0.05). Два от положителните маркери запазват статистическа значимост и след 

индивидуалното генотипиране на триоси - D5S0023i, IL9. 

 При финното картиране с допълнителни маркери на двата района, съдържащи 

сигнификантните микросателити, е доказано преференциално предаване на алели от 

хетерозиготните родители на засегнатото потомство само за маркер rs7715300 (от 

района на IL9) и за маркер rs6897690 (в района на D5S2017). 

 Определени са три вероятни кандидат-гена за шизофрения (SMAD5, TGFBI и 

SPRY4) в 5q31-32 район в българска извадка, чрез използване на метода на ДНК 

пуловете. 

 При GWA проучването са установени 133 SNPs положителни SNPs в ДНК пуловете, 

които отговарят на поставените критерии за индивидуално генотипиране. При 

индивидуалното им генотипиране, 68% от тях останаха сигнификантни. 

Проведеното GWA проучване при шизофренията е едно от първите подобни 

изследвания в литературата.  

 От индивидуално генотипираните маркери, най-значим резултат е установен за 

вариант rs11064768 (р=1.2х10-6), локализиран в интрон на CCDC60 (coiled-coil 

domain containing 60) гена.  

 Проведено е за първи път в българска популация цялостно геномно асоциативно 

изследване при шизофрения чрез генотипирането на ДНК пулове върху ДНК генни 

чипове. Този подход представлява надежден метод за определяне на относителните 

Prof. G. Kirov,  

Cardiff University School 

of Medicine, Department of 

Psychological Medicine & 

Neurology; 

UK.  
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алелни честоти и може да бъде прилаган успешно при началния скрининг на 

полиморфизми при асоциативни изследвания. 

Д-р Елица Бечева, асистент към Катедрата, разработи и защити докторска дисертация, 

посветена на геномни проучвания на шизофренията.  Научен ръководител на 

докторантурата на Д-р Елица Бечева е проф. Д. Тончева, научен консултант – проф. 

Юсуке Накамура.  

    

 За първи път в българска извадка са определени алелните и генотипните честоти на 

единични нуклеотидни полиморфизми в 59 кандидат гена за шизофрения. 

Установена е статистически значима асоциация между алел G на единичен 

нуклеотиден полиморфизъм rs6277 от гена DRD2 (p=6.7*10-4; OR 1.93, 95%CI 1.33-

2.80) и шизофрения в българска извадка и са получени допълнителни данни в 

подкрепа на допаминергичната хипотеза за болестта. Наблюдавана е тенденция за 

асоциация между алел А на единичен нуклеотиден полиморфизъм rs367398 от гена 

NOTCH4 и шизофрения в българска извадка. 

 В резултат от цялостно геномно асоциативно проучване е установена най-силна 

статистически значима асоциация между rs17348939 от гена AHCYL2 (р=5.51*10-8) 

и шизофрения, която обаче не беше потвърдена при валидизирането и 

проследяването в допълнителни проби. 

 Доказан е нов кандидат ген за шизофрения на базата на установена статистически 

значима асоциация между rs7527939 от гена HHAT и болестта в българска извадка 

(р=6.49*10-9; OR 2.63, 95% CI 1.89-3.66), при валидизирането на резултатите от 

цялостното геномно асоциативно проучване, проследяването в допълнителни проби 

и множествена сравнителна корекция по Бонферони. При проведеният 

функционален анализ с ген-информатор не се установиха убедителни данни за 

биологичния ефект на rs7527939  

 Определени са алелните и генотипните честоти на 42 таг-ЕНП при финото 

картиране в LD-региона на rs7527939 от гена HHAT; установена е статистически 

значима асоциация между 10 от тях и шизофрения, но при нито един от тези 

полиморфизми нивото на значимост не достигна това на маркерния ЕНП 

(rs7527939). 

 След валидизирането, проследяването и корекцията по Бонферони при цялостното 

геномно сканиране, тенденция за асоциация показват rs1777664 от гена NBEA 

(neurobeachin; 13q13) (p=3.90*10-7, OR 2.55); rs2074466 от гена OR10C1 (olfactory 

receptor, family 10, subfamily C, member 1; 6p22) (p=6.12*10-7, OR 1.99) и rs1250255 

в геномна позиция 216,024,732 (2q34) (р=6.06*10-7, OR 3.14). 

Д-р Е. Бечева 

в  RIKEN 

институт 

  

Prof. 

Usuke 

Nakamura, 

Tokyo 

Human 

Genome 

Center, 

Director  
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От 2008 г. сме участници в международния консорциум по шизофрения и колаборатори 

в най-обширните изследвания на шизофренията чрез цялостно геномно сканиране на 

вариации в броя на копията за асоциираност с това заболяване. Международният 

Консорциум по шизофрения беше създаден, за да инициира бърз прогрес в 

идентифицирането на генетичните причини за шизофренията. Проведени са широко-

мащабни изследвания на редки и чести CNVs варианти в 3,391 пациенти и 3,181 

контроли, които разшириха знанията относно молекулната патогенеза на заболяването 

– ефекта на множество редки и полиморфни структурни варианти в генома и в 

специфични локуси. Резултатите от цялостно геномно изследване на редки CNVs 

подкрепят молекулния модел за патогенезата на шизофренията, включващ участие на 

много редки структурни варианти, както в целия геном, така и в специфични локуси. 

Участвахме и в проекти на International Schizophrenia Consortium на тема Common 

polygenic variation contributes to risk of schizophrenia and bipolar disorder” и „Meta 

analysis on MTHFR and psychiatric disorders“. 

Научните ни изследвания са публикувани в Nature, Acta Psychiatrica Scandinavica, 

Psychiatric Genetics, Genomics, BMC Psychiatry, Mol Psychiatry, Brit J Psychiatry, Biol 

Psych и други авторитетни международни списания.  

Блага Рукова, молекулярен генетик и докторант в Катедрата е Главен изпълните на 

проекта „ Протеомен скрининг в серум от пациенти с шизофрения при различни етапи 

и видове терапия” е спечелен в конкурс на МОМН „Идеи”, 2009. Базовата организация 

е Катедрата по медицинска генетика, в проекта участват Катедрата по психиатрия, 

Александровска болница, МУ София; Националния геномен център, Катедрата по 

медицинска генетика, МУ София: Катедрата по биохимия, БФ, СУ „Св. Климент 

Охридски”; ИЕПП, БАН; ДПБ "Нови Искър". Коодинатор на проекта: В. Миланова, 

Главен изпълнител: Блага Рукова, докторант. 

  

Целта на изследването е да се проведе протеомен скрининг в серуми от пациенти с 

шизофрения при различни етапи и видове лечение и здрави контроли. За първи в 

България път ще се приложат съвременни протеомни технологии за анализ на 

психиатрични заболявания. Прилагането на комплексен геномно-протеомен подход при 

изучаване на заболяването, би спомогнало за идентифициране на биомаркери за ранна, 

базирана на доказателства диагноза, прогноза, откриване на нови лекарствени таргети и 

създаване на нови лекарствени средства. Надяваме се да допринесем за откриването на 

подходяща комбинация от маркери, която да бъде използвана за разработването на 

достъпен лабораторен тест, който да се използва в клиничната практика. Получените 

данни могат да бъдат от интерес за фармацевтични компании, при разработването на 

нови медикаменти за психиатричната практика. 

Проф. Вихра Миланова, Ръководител на 

университетска катедра по психиатрия – София, 

Медицински Университет – София. 
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14. Биполарни афективни разстройства международен проект с 

Department of Psychological Medicine, University of Wales College of 

Medicine, Cardiff, UK и  RIKEN Institute, Japan  

Главни изследвания са докторантите А. Димитрова и А. Йосифова.  

                             

Резултати: 

 В българска популация не се разкрива асоциация между биполарното разстройство 

и изследваните четири полиморфизми в четири силни “кандидат” гени (40bp-VNTR 

полиморфизъм в DAT1, 17bp-VNTR полиморфизъм в SERT, Val108/158Met 

полиморфизъм в COMT и -1021C>T полиморфизъм в DBH) на базата на алелните и 

генотипните им честоти при пробанди и техните родители.  

 При определяне на алелните честоти на седем полиморфизми в IMPA2 гена (97-

15G>A, 443G>A(Arg148Gln), 490+13-14insA, 599+97G>A, 599+99G>A, 558C>T и 

rs3786282), не е намерена асоциация между тези варианти и биполарното 

разстройство в българска и британска популация. Въз основа на определената 

структура на неравновесната скаченост се предполага наличие на по-високи нива на 

рекомбинация в рамките на този ген и възможност за роля на други полиморфизми 

в етиологията на заболяването. 

 Установява се преимуществено предаване на редките алели на маркерите rs3786282 

и 599+97G>A в извадка от британски пациенти с добър терапевтичен отговор 

(р=0.004 и р=0.03, съответно) и значителна разлика в алелната честота на rs3786282 

между британски пациенти с добър и липсващ терапевтичен отговор, която 

недостига статистически значима стойност. 

 Не е установена алелна или хаплотипна асоциация между биполарното 

разстройство и варианти в гена G72 в изследваните българска и британска 

популации.  

 Получените данни от хаплотипния анализ на маркери в DAAO гена разкриват 

положителна асоциация между биполарното разстройство и комбинации от маркери 

в гена в британска, но не и в българска популация. Установеното от нас 

разнообразие от сигнификантни хаплотипи в двете британски извадки е 

предпоставка за търсене и разкриване на функционални полиморфизми в DAAO с 

конкретна патофизиологична роля за заболяването.  

 Доказана е еднаква LD структура на G72 и DAAO гените в изследваните българска и 

британска популации, която се характеризира с високи нива на неравновесната 

скаченост в рамките на самите гени. 

А. Димитрова – молекулярен генетик, 

редовен докторант и асистент към Катедрата 

по медицинска генетика. 

Докторската и дисертация е разработена под 

научното ръководство на доц. Д. Тончева и 

доц. Г. Киров.   
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 Изследването на 36 функционални промоторни SNPs в 26 гена в район на 21-ва 

хромозома с дължина 32Мb, който е  силно скачен с биполарното разстройство, 

установи статистически значима асоциация между полиморфизъм -402A>T в гена 

SH3BGR и биполарното разстройство (р=0.035). 

 В резултат на анализ чрез DHPLC скриниращ метод, последван от секвениране на 

главно кодиращите части на SH3BGR и неговите проксимално разположени съседни 

гени MGC3329 и WRB, са открити общо 20 полиморфизми. 

 Определени са алелните честоти на общо 17 варианта и е установен модела на 

разпределение на неравновесна скаченост в район от 120kb нуклеотидна 

последователност, който доказва голяма скаченост на оригиналния сигнификантен 

промоторен полиморфизъм SH3BGR-402A>T с маркери в MGC3329 и WRB. 

 Данните от индивидуалното изследване на осем SNPs в индивидите от българската 

и британските извадки разкриват асоциация на три допълнителни маркера: 

rs2837009 и rs2837020 в MGC3329 и rs2244352 в WRB (р<0.05) с биполарното 

разстройство, потвърдена и чрез хаплотипен анализ. Допускаме, че функционални 

полиморфизми в тези гени, които са в неравновесна скаченост с маркерите, са 

действителните варианти, предразполагащи към развитие на заболяването. 

  

Българо-японското проучване включва два подхода – изследване на кандидат гени и 

цялостно геномно сканиране. Ръководител на българския екип е проф. Д. Тончева, 

главен изследовател – А. Йосифова.   

При проведения първи скрининг са генотипирани 191 SNP в български пациенти и 

контроли. SNP с р<0.05 са анализирани с допълнително независимо изследване в нови 

групи случаи/контроли.  Един вариант, rs1800883 в гена HTR5A показа статистически 

значима P стойност, което е в подкрепа на допускането, че играе роля в патогенезата на 

биполарното разстройство в българската популация.  

На втория етап е проведено цялостно геномно сканиране - GWAS и следващо 

репликативно проучване на 100 SNPs, чрез генотипиране на Illumina 550 платформа.  

15. Genetic Structure of Europeans – международно изследване  

Участници: представители на почти всички европейски страни. В колективът е ключена 

Катедрата по медицинска генетика, МУ София. 

Целта на проекта е да се проучи генетичната характеристика на 3,112 индивиди от 

Европа чрез генотипиране на 270,000 SNPs с Illumina Infinium платформа. 

Създадена е генетична карта на Европа която ще улесни популационните генетични 

изследвания, включително цялостни проучвания на генома (GWAS). 

А. Йосифова с японски 

изследователи в RIKEN Institute, 

Japan 
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16. Вродени малформации, аутизъм и изоставане в умственото 

развитие – проект на МОМН 

Проект „Молекулно кариотипиране на пациенти с вродени малформации”, спечелен в 

тематичния конкурс на МОН „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни 

области”, 2009. Координатор на проекта е проф. Д. Тончева, Главен изследовател: С. 

Хаджидекова (докторант).  

Проектът е посветен на актуален здравен проблем – малформации и малформативни 

синдроми, които поставят трудни диагностични задачи Основната цел на проекта е да 

се проведе високорезолютивен геномен скрининг на пациенти с идиопатични вродени 

малформации, за да потърсят небалансирани микроизменения в генома, които не могат 

да се установят с рутинни методи като FISH (флуоресцентна ин ситу хибридизация), 

QF-PCR, MLPA (множествена лигация- зависима амплификация на пробите) или 

класическата цитогенетика. Резултати: Определена е честотата и типа патологични 

CNVs при ВМ; открити са нови патологични CNVs за етиологията и патогенезата на 

ВМ; установена асоциация на полиморфни CNVs с определени клинични фенотипи;  

идентифицирани са кандидат гени, отговорни за даден фенотип; идентифицирани са 

нови кандидат – локуси и гени за човешките заболявания – предложен е TULP4 като 

потенциален участник в развитието на микроцефалия; създадена е биобанка от ДНК на 

пациенти с вродени малформации. Събраните проби ще бъдат ценен източник за 

продължаване на научните проучвания в тази област.  

        

Д-р Даниела Авджиева Доц. Радка Тинчева, 

завеждаща сектор 

„Клинична генетика“ към 

СБАЛДБ 

 

Проектът “Цялостно геномно скриниране за микрострукторни небалансирани 

хромозомни аберации при пациенти с аутизъм” е финансиран от Съвета по Медицинска 

наука към МУ–София.  

Този проект е насочен към детайлното проучване на етиологията на детския аутизъм 

чрез скриниране генома на група пациенти с това заболяване, използвайки 

възможностите на сравнителната геномна хибридизация върху микрочипове (array 

CGH).  Целта на проекта беше да се установи честотата и молекулярната 

характеристика на небалансираните геномни микроаберации чрез скриниране на целия 

геном с array CGH при пациенти с „идиопатичен” аутизъм за да се оцени ролята им в 

етиологията на тези заболявания и определяне на корелацията между фенотип и 

генотип. Беше поставена етиологична диагноза при 30% от пациентите  с 

„идиопатичен” аутизъм; беше потвърдена; кандидатурата на SERT и ABCA13 като 

потенциални кандидат гени за аутизма; беше постигнато подобряване на генетичното 

Д-р Даниела Авджиева - 

асистент в Клиника по 

ендокринология, диабет и 

генетика, СБАЛДБ „Княгиня 

Евдокия”, задочен докторант 

към Катедрата по медицинска 

генетика и СБАЛДБ с Научни 

ръководители – проф. Д. 

Тончева и доц. Р. Тинчева.  
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консултиране и правилна оценка на репродуктивния риск в засегнатите семейства; 

беше предложена  генетична консултация и пренатална диагноза на семействата на 

пациентите, при които се идентифицира наличието на микроструктурни аберации 

 

Участва в проект на тема „Цялостен скрининг на генома за вариации в броя копия при 

изоставане в умственото развитие”. Изоставането в умственото развитие  е сриозен 

здравен проблем в света: 2%-3% от хората в популацията са с изоставане в развитието 

и/или значим вроден дефект. В клиничната практика причините за изоставане в 

умственото развитие се установяват едва в около 40% от пациентите. Бързото развитие 

на технологиите и появата на т.нар. молекулно кариотипиране увеличиха с около 15% 

броя на ефективно диагностицираните пациенти. Прилагането на сравнителна геномна 

хибридизация с висока резолюция доведе до откриване на множество вариабилни по 

брой копия участъци от генома (CNVs), чиято роля за възникване на болести с 

нарушения в развитието все още е неясна. Увеличаването на познанията ни за ефекта 

на тези варианти при хора с изоставане в умственото развитие (ИУР) и при здрави би 

довело до подобряване в качеството на извършваните анализи, коректното генетично 

консултиране на семействата, в които се срещат и вероятно до разработване на по-

добри терапии. 

17. Асистирана репродукция – съвместно изследване с Катедрата по 

биология на МУ София и Специализираната акушеро-

гинекологична болница за активно лечение (САГБАЛ) “Д-р 

Щерев“ 

Р. Живкова и Ст. Делимитрева са аситенти в Катедрата по биология, МУ София и са 

защитили дисертациии, разработени частично в Катедрата по медицинска генетика, под 

научното ръководство на доц. Илия Ватев и проф. Драга Тончева, 2005 г. 

     
 

 

По-важни резултати на Р. Живкова: 

Ралица Живкова       Стефка Делимитрева Доц. Илия Ватев, Ръководител на 

Катедра по биология, МУ София 

   

Д-р Радослава Въжарова – асистент/главен асистент в 

Катедрата по медицинска генетика (КМГ) (1995-2008), генетик 

в Националната генетична лаборатория, СБАЛАГ „Майчин 

дом” (2008-2011), старши асистент в Катедрата по акушерство 

и гинекология (2009-2011),  задочен докторант към КМГ. Тема 

на дисертационния труд – изследване на микроструктурни 

хромозомни аберации при идиопатично изоставане в 

умственото развитие. 
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Установена е връзка между плоидния и пронуклеарния статус на изследваните клетки, 

успеваемостта на ОСЯГ-реакцията и процесите на кондензация и фрагментация на 

хроматина при продъэлжително култивиране. 

Получении са оригинални дани, обединяващи влиянието на параметрите на пациентите, 

стимулационния режим и периода на in vitro култивиране върху хромозомния и 

пронуклеарния статус на анализираните клетки. 

Успешно проведеният за първи път в България  FISH анализа на изолирани полярни 

телца представлява методична готовност за използването му в практиката на IVF-ET, 

както за целите на предимплантационната диагностика, така и за прецизиране на 

плоидния анализ на яйцеклетки и зиготи. 

По-важни резултати на С. Делимитрева 

1. Бройни хромозомни грешки по изследваните с ОСЯГ хромозоми се установяват в 

14.8% от ембрионите. Процентът на хромозомни аномалии не се различава 

статистически при ембриони без и с умерена клетъчна фрагментация (16.4% и 15.9%). 

При ембрионите със значителна степен на фрагментация честотата на хромозомните 

аномалии е значително повишена   (34%). 

2. Доказана е връзката между присъствието на ядрена апоптоза и бройни хромозомни 

дефекти в един и същи ембрион. При 1/10 от ембрионите без апоптоза са регистрирани 

бройни хромозомни аберрации, а при наличието на апоптоза близо половината от 

ембрионите с поне едно апоптозно ядро имат абнормен брой на изследваните 

хромозоми. 

Не е установена разлика в нивата на клетъчна фрагментация, хроматинова апоптоза и 

анеуплоидия при ембриони, получении от успешни и неуспешни IVF процедури при 

пациенти с добра прогноза за постигане на бременност. 

                                     

Таня Милачич       Доц. д-р Атанас Щерев, 

АГ болница Д-р Щерев 

 

През май 2010 г. Таня Милачич получава образователната и научна степен "Доктор" по 

Ембриология. Темата "Оценка на информативната стойност на генетични и 

морфологични критерии за предимплантационна диагностика. 

По-важни резултати на Таня Милачич: 

В сперматозоидите на субфертилните пациенти честотата на аберациите в половите 

хромозоми е значително по-висока (53.3%) в сравнение с тази на фертилните мъже 

(18.46%) (р<0.0001); средният процент на нормалните по форма и структура 

сперматозоиди е значително по-нисък (5.7%) в сравнение с контролата (15.8%) 

(р<0.001); честотата на хромозомните аберации в сперматозоиди с нормална 

морфология е завишена (23.30%) в сравнение с фертилната група (5.67%) (р=0.0004);  

честотата на хромозомните аберации в сперматозоиди с отклонения в морфологията e 

Таня Милачич е биолог-ембриолог 

в Специализираната акушеро-

гинекологична болница за активно 

лечение (САГБАЛ) “Д-р Щерев“ от 

2000 г. Тя защити докторантура под 

научното ръководство на проф. 

Драга Тончева и доц. д-р Атанас 

Щерев. 
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значимо по-висока (54.79%) в сравнение с фертилната група с нормални параметри на 

еякулата (20.81%) (р<0.0001); 

2. При яйцеклетки с нарушения в морфологията, средният процент на оплождане е 

значително занижен (35.4%) в сравнение с този при яйцеклетките с нормална структура 

(89.9%) (р<0.0001), което дава отражение и върху процента на реализираните от тях 

ICSI, честотата на хромозомните аномалии е 83.3%. 

4. В ембриони с големи структурни аномалии или спряло развитие, честотата на 

хромозомните аберации в половите хромозоми варира от 68.9% до 100% според 

тежестта на нарушенията. 

5. Честотата на хромозомните аберации в материали от спонтанни аборти е 

приблизително еднаква при контролна група от спонтанно забременели жени (38.6%) и 

при бременни жени след АРТ (34.8%). 

6. Въведе се  комбинирана оценка за определяне на прогнозата и изхода от лечение чрез 

АРТ, базирана на съвкупност от биологични показатели, анализирани в 

предимплантационен етап. 

18. Геномни нарушения в половите хромозоми при пациенти с 

безплодие 

 

Изследвани са безплодни мъже с идиопатична азооспермия и тежки форми на 

олигоастенотератозооспермия. За първи път са съобщени резултати от цялостно 

геномно изследване за промяна в броя на генните копия със CGH микрочипове на  

клетки от периферна кръв. Открити са субмикроскопски вариации в дългите рамене на 

У и Х-хромозомата, както и в субтеломерните участъци на хромозоми 3, 5,7, 9,14 и 17. 

Това е една обещаваща област на научни изследвания със сериозно клинично 

приложение. 

19. Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на 

българския народ – проект на МОМН  

Проектът е спечелен в конкурс на МОМН „Насърчаване на научните изследвания в 

приоритетни области”, 2008. Координатор на проекта е чл. кор., проф. д-р Йордан 

Йорданов, Главен изследовател – проф. Д. Тончева.  

Проектът се разработва в сътрудничество с акад. Ангел Гълъбов, Институт по 

микробиология „Стефан Ангелов“, БАН; проф. Ornella Semino, Dipartimento di Genetica 

e Microbiologia, Università di Pavia, Pavia, Italy и проф. Antonio Torroni. 

Д-р Вера Дамянова – асистент (1992), главен асистент (2003) в 

Катедрата по биология, МУ София; задочен докторант (2007); 

тема на докторантурата „Геномни нарушения в половите 

хромозоми при пациенти с безплодие”; Научни ръководители: 

доц. Илия Ватев, проф. Драга Тончева. 
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Главни изпълнители на проекта са докторантите С. Карачанак и Д. Нешева ог катедрата 

по медицинска генетика, Научен ръководител – проф. Д. Тончева. 

  

Като се има предвид солидната база на антропологичните изследвания, липващото 

звено в биологичната еволюция на българския народ е непознаването на промяната на 

структурата на генофонда във времето и пространството.  

Целта на настоящото проучване е да се опише генетичната структура на българите в 

миналото и днес и да се съпостави с антропологичната характеристика, за да се получи 

пълна представа за антропо-генетичната идентичност на българския народ.  

При определянето на Y хромозомното разнообразие при съвременните българи бяха 

изследвани биалелни маркери и микросателити. Генотипирането на биалелни маркери 

определящи Y хромозомни хаплогрупи беше проведено върху 843 ДНК проби от 

здрави неродствени мъже от български произход. Изследваната извадка не само че е 

изключително голяма, но е представителна за цялата страна. С цел да се постигне 

възможно най-високо ниво на филогенетична резолюция, бяха изследвани 46 биалелни 

Чл. кор., проф. д-р 

Й. Йорданов, 

Институт по 

експериментална 

морфология и 

антропология с 

музей, БАН 

Акад, проф. д-р 

А. Гълъбов, 

Институт по 

микробиология 

„Ст. Ангелов“, 

БАН 

Сена Карачанак със сътрудници на проф. 

Ornella Semino 

Prof. Antonio 

Torroni, 

Dipartimento di 

Genetica e 

Microbiologia, 

Università di 

Pavia, Pavia, Italy 

Prof. Ornella 

Semino, 

Dipartimento di 

Genetica e 

Microbiologia, 

Università di 

Pavia, Pavia, Italy 
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маркера. Генотипирането на маркерите следваше йерархична последователност 

съгласно филогенията на Y хромозомата (Karafet et al., 2008) като първият маркер, по 

който бяха генотипирани всички проби, беше М9. Изследването на Y хромозомното 

разнообразие не се изчерпва с генотипирането на биалелните маркери. Това се дължи 

на факта, че сред Y хромозомите от една и съща хаплогрупа могат да се различат по-

млади филогенетични линии, известни като хаплотипове. Те се определят от 

комбинации от микросателити или известни още като прости тандемни повтори – STRs 

(Short Tandem Repeats). Изследването на биалелни маркери в комбинация с анализ на 

бързо еволюиращите микросателити представлява мощно средство за описване на 

генетичното разнообразие в различни периоди от миналото. За да се получи още по-

детайлен образ на Y хромозомното разнообразие и за да се трасират демографски 

събития от по-близкото минало, беше оценена микросателитната вариабилност при 257 

проби, принадлежащи към различни хаплогрупи. 

С цел да се опише генетичната картина на съвременните българи от гледна точка на 

предаваната по майчина линия изменчивост бяха генотипирани 855 ДНК проби от 

здрави, неродствени мъже от български произход. За да се достигне високо ниво на 

филогенетична разделителна способност на анализа, приложихме двуетапен подход, 

осигуряващ точно и недвусмислено класифициране на мтДНК хаплогрупите. При този 

подход, принадлежността към определена хаплогрупа първоначално се определя 

според нуклеотидната последователност на първия и втория хипервариабилен сегмент: 

HVS I и HVS II (Hypervariable Segment I и II) от контролния район. В тези сегменти са 

концентрирани най-полиморфните нуклеотидни позиции в мтДНК, като първия 

хипервариабилен сегмент обхваща участъка от позиция 16024 до 16383, а втория от 

позиция 57 до 372. На втория етап, причисляването към определена хаплогрупа 

допълнително се потвърждава чрез йерархичен анализ на RFLP маркери от кодиращия 

район на мтДНК. И през двата етапа, бяха следвани общоприетите критерии за 

класифициране към мтДНК хаплогрупи (Achilli et al, 2004, 2005; Loogvali et al., 2004; 

Reidla et al, 2003; Torroni et al, 2006). 

В обобщение, извършените дейности през отчетния период бележат редица пионерни 

за страната постижения, като: високо-резолютивният филогенетичен анализ на Y 

хромозомата и мтДНК в голяма и представителна за съвременните българи извадка; 

определянето на генетичното родство по майчина линия между българите и другите 

евразийски популации чрез РС анализ и филогенетичният анализ на митохондриалната 

хромозома в антична ДНК възстановена от костни останки открити в некрополи от цяла 

България, датирани от VIII-IX в. 

20. Геномни нарушения при цервикални неоплазии в резултат на  

HPV инфекции – съвместно изследване с Института по 

микробиология „Стефан Ангелов” към БАН 

 

Петър Грозданов  завършва през 2002 г. Биологическия факултет 

на СУ „|Св. Климент Охридски”, специалност „Генетика”, 

магистърска степен с дипломна работа, разработена в Катедрата 

по медицинска генетика към Медицинския университет на тема 

„Детекция и типизиране на човешки папилома вируси”.   
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През 2003 г. започва работа в лаборатории „Ателие Пастьор” към Института по 

микробиология „Стефан Ангелов” към БАН. През 2004 г. става завеждащ на тези 

лаборатории. Той е докторант на акад., проф. д-р Ангел Гълъбов и на проф. д-р Драга 

Тончева. 

През 2006 г. специализира в Институт Пастьор, Брюксел, където взима участие в 

изготвянето и подобряване на методиката за детекция и типизиране на човешки 

папилома вируси тип 45 и тип 52. Темата за човешките папилома вируси третира 

проблемни области на гинекологията и онкологията – предраковите лезии и рака на 

шийката на матката – и двете представляват значим медико-социален проблем не само 

у нас, но и в много страни по света поради високата заболеваемост и смъртност, както и 

засягането предимно на жени в активна трудоспособна възраст. Пилотната работа 

върху този проблем стартира през 2001 г. в Катедрата по медицинска генетика към МУ 

под ръководството на проф. Драга Тончева, като пациентите, които са изследвани са от 

СБАЛАГ „Майчин дом”. Вирусите, които се типизират са високо рисковите HPV16, 

HPV18, HPV31, HPV33 и ниско рисковите HPV6 и HPV11. За периода 2001-2003 г. са 

изследвани над 250 жени и е определена честотата на срещане и разпространение на 

тези вируси. През 2003 г., с оглед разширяването на това изследване, започва 

колаборация между Катедрата по медицинска генетика към МУ и Института по 

микробиология към БАН. Броят на вирусните типове, които може да се открият и 

типизират нараства, като се добавят нови високо рискови (HPV35, HPV42, HPV51). 

Пациентите, изследвани за тези вируси, са вече от СБАЛАГ „Майчин дом” и от 

Националният център по онкология. През 2006 г. се сключва споразумение с Институт 

Пастьор, Париж, което включва увеличаването на типизираните типове и подтипове на 

38 и изследването на пациенти от болниците МБАЛ „Токуда Болница София”, 

СБАЛАГ „Майчин дом”, Националният център по онкология.  До момента общият 

брой на изследваните пациенти надхвърля 500, като се планира увеличаване на 

методите за детекция и типизация, както и започването на изследвания за генетична 

предиспозиция на пациенти към предракови състояния на шийката на матката. 

21. Диагностична и прогностична роля на генетични маркери при 

остри левкози в деца и възрастни – съвместни изцследвания с 

Национален център по детска онкология и  Катедрата по 

клинична лаборатория и имунология  

               

Доц. д-р Добрин Константинов   Проф. Драган Бобев, Управител на     

Началник на хематологично отделение,  Специализираната болница за активно 

СБАЛДОХЗ лечение на деца с онкохематологични 

заболявания (СБАЛДОХЗ-София, 

ЕООД)     
      

Докторската дисертация 

на д-р Константинов е 

разработена под 

научното ръководство на 

проф. Др. Бобев и доц. 

Д. Тончева и е защитена 

през 2002. 
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Установени са типа и честотата на хромозомните аберации и молекулните нарушения 

при остри левкемии у пациенти от различни възрастови групи и тяхната диагностична и 

прогностична стойност. За първи път у нас е използвана техниката на флуоресцентната 

ин ситу хибридизация за определяне на фузионни гени, реаранжиране на онкогени, 

определяне на бройни и структурни хромозомни аберации. Установена е връзката 

между молекулярно цитогенетичните находки и основните клинични и параклинични 

данни. 

Резултатите на д-р Велизарова са отличени с през 2010 г. с първа награда BALKAN 

AWARD for Clinical Laboratory Research. 

22. Получаване на нови биологично-активин продукти от морски 

организми с антимикробиална и антитуморна активност, проект 

МОМН, 2009 

Водеща организация е Института по органична химия с Център по фитохимия 

(ИОХЦФ), а Ръководител на проекта е ст.н.с. II ст. Павлина Долашка.  

  

Главната цел на предложения проект e полчаване на нови природни материали от 

морски организми, артроподи и молюски (нативни хемоцианини RvHb, RvHm и MhH; 

структурните им субединици и функционални единици; гликопептиди и пептиди) и 

прилагането им във фундаменталната наука и индустрия. Технологиите и продуктите 

ще бъде предоставена на СИКО-ФАРМА, ООД и Biosyn GmbH за подробно 

маркетингово проучване и производство на тези маериали.       

Катедрата по медицинска генетика е ангажиран в проекта с изследване на 

антитуморната активност на тези хемоцианини и oхарактеризиране на 

геномните/протемони промени в бъбречни туморни клетки. Очаква се, че резултатите 

ще разкрият нови подходи за лечение на различни ракови заболявния и ще послужат 

като научна основа за създаване на нови лекарствени препарати. 

Д-р Милена Велизарова, гл. асистент в Университетска катедра 

по клинична лаборатория и имунология 

 

Научни ръководители на дисертационния и труд са проф. М. 

Пенев, доц. Д. Тончева.  

 

Докторската дисертация е защитена през 2006. 

Ст.н.с. II ст. Павлина Долашка. 
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Симпозиуми 

1. 6th Balkan meeting on Human Genetics, August 29 - September 01, 

2002, Sofia 

През 2002 г. в София беше организирана и проведена поредната шеста конференция на 

Балканското дружество по човешка генетика. В научното събитие участваха учени от 

всички съседни страни и представители на други Европейски държави, обединени от 

идеята за засилване на контактите и създаване на общи колективи за изпълнение на 

съвместни научни проекти.   

2. Bulgarian-Japanese Symposium „Genomics and Proteomics in 

Personalized Medicine”, Sofia (2009) 

Проф. Драга Тончева и проф. Юсуке Накамура, Директор на Токийския геномен център 

и на РИКЕН организираха най-значимата и най-представителна научни прояви у нас и в 

Юго-Източна Европа през 2009 г. Българо-Японски симпозиум „Геномика и 

протеомика в персонализираната медицина”.  

  

В Симпозиума взеха участие авторитетни лектори от Japan, USA, Canada, United 

Kingdom, Germany, Switzerland, Belgium, Italy, Greece, Macedonia and Bulgaria. На 

симпозиума бяха представени резултатите от изследванията на много геномни школи 

от: Квебек, Канада с изследвания на генетично определена резистентност към 

химиотерапия на болни с рак на яйчника; Раковия институт на Лондонския 

Университет с определяне на молекулните нарушения при злокачествени заболявания 

на кръвта; Раковия изследователски център в Хайделберг с разкриване на специфични 

геномни маркери за рака. Токийския геномен център с резултатите от широко-мащабни 

изследвания на целия геном на болните със социално значими заболявания като 

сърдечно-съдови, инфаркт на миокарда, диабет и др.  

3. Симпозиум „Може ли генетиката да помага при лечението на 

неоплазмите”,  БНАМ (2004) 

Симпозиумът беше посветен на нови генетични маркери за определяне на 

терапевтичното поведение, проблеми на фармакогенетиката и фармакогеномиката, 

роля на мутагените и мутациите за възникването на карциноми. 

Той се проведе с любезното съдействие на 

посланика на Япония в България Tzuneharo 

Takeda.  

Симпозиумът беше включен официално като 

едно от мероприятията за честване на 

юбилейната 50 годишнина от възстановяване 

на дипломатическите отношения между 

България и Япония. 
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4. Симпозиум “Генетични подходи за определяне на нови 

терапевтични мишени и чувствителност към лекарства”,  БНАМ 

(2007) 

Поканените лектори разгледаха съвременните постижения на: Фармакогеномиката – 

развитие и перспективи; Генетични предпоставки за индивидуализиране на 

аналгетичната терапия; Маркери, определящи прогнозата и лечебния ефект при остри 

левкемии; Предиктивни маркери в антитуморната терапия; Приложение на 

биоинформатиката в медицината; Компютърно моделиране и лекарствен дизайн. 

5. Мини-симпозиуми за студенти 

Всяка година Катедрата по медицинска генетика организира мини-симпозиуми за 

студенти, на които те представят своите научни разработки в постерни сесии, а най-

добрите работи се изнасят като доклади на различни теми:  

• Мини-симпозиум I. “Генетични основи на сърдечните и белодробни болести”  

• Мини-симпозиум II. “Имуногенетика” 

• Мини-симпозиум III. “Генетични фактори в патогенезата на гастро-интестиналните 

заболявания” 

• Мини-симпозиум IV. “Генетична предиспозиция към ендокринните болести”  

• Мини-симпозиум V. “Генетика на невро-психиатричните болести”  

•Мини-симпозиум VI. “Злокачествени заболявания: генетични маркери с диагностично, 

прогностично и терапевтично значение” 

Отличените студенти получават специална грамота за най-добро представяне и по 20 

точки от АСМБ за участие в международни стажове, а всички останали по 10 точки и 

грамоти. 

6. Balkan Journal of Medical Genetics 

  

В него се публикуват статии от всички раздели на медицинската генетика: човешка 

цитогенетика, молекулярна генетика, клинична генетика, имуногенетика, онкогенетика, 

фармакогенетика, популационна генетика, генетичен скрининг и диагноза на 

моногенни и полигенни болести, пренатална и предимплантационна генетична 

диагностика, генетична консултация, новости в лечението и профилактиката. 

 

Списанието Balkan Journal of Medical Genetics (BJMG) е 

международно издание, издава се на английски език от 1998 г. 

с Главни редактори: Акад. Г. Ефремов и проф. Д. 

Тончева.Първите три години издателството беше в България, а 

след това списанието продължи да се издава в Македонската 

академия на науките и изкуствата, Скопие.  
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Списанието има индекс и абстракти в: EMBASE (the Excerpta Medica database), Elsevier 

Biobase (Current Awareness in Biological Sciences), Elsevier GeoAbstracts, Scopus, 

Chemical Abstracts (CA) and VERSITA Central European Science Publishers. 
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