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Катедрата е основана на 01.06.1971 г. с пръв ръководител (до 1989) проф. д-

р Мария Цонева. Тя има големи заслуги за развитието и утвърждаването на 

медицинската генетика у нас: въвежда за първи път в България 

преподаване по медицинска генетика за студенти от Медицинския 

факултет (1975), от Фармацевтичния факултет (1985), от Педагогическия и 

Биологическия факултет на Софийския Университет и на Югозападния 

университет в Благоевград, допринася за утвърждаване на клиничната 

специалност «Медицинска генетика» още през 1976 г. и за организиране на 

медикогенетични центрове във висшите медицински институти в страната. 

1971 - 1989 

Доц. д-р Стоян Лалчев поема ръководството на катедрата от 1989 г. до 1999 

г. Независимо от финансовите затруднения, сътрудниците на катедрата 

реализират изследователски задачи по национални и международни 

проекти. Създават се адаптирани програми и се въвежда преподаване по 

медицинска генетика в медицинските колежи в София, Враца и 

Благоевград. 

1989 - 1999 

От 2000 г. ръководител на катедрата е доц. Драга Тончева. Създават 

се акредитирани лаборатории по пренатална диагностика, молекулярна 

цитогенетика, молекулярна генетика и експресионен анализ. Във връзка със 

спечелен инфраструктурен проект на МОН, през 2006 г. беше взето решение 

на Академичния съвет на Медицинския университет и беше издадена 

заповед на Ректора на МУ София за разкриване на Национален геномен 

център за социално значими заболявания с лаборатории за геномен и за 

експресионен анализ. 

2000 до сега 
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І.   Обръщение. Д. Тончева 

Уважаеми колеги и приятели, 

 

В ранния етап на развитие на човешката генетика през 70-те и 80-те години на миналия 

век приоритетните области бяха популационно генетични проучвания на 

разпространението на наследствените болести или предразположения. В този период се 

извършваха изследвания предимно в областта на биохимичната генетика. Въпреки 

младата си възраст, Катедрата по медицинска генетика успя да се изяви на 

международно ниво с проект на Световната здравна организация „Генетичен статус на 

българския народ и фактори индуциращи мутации” и с други съвместни изследвания с 

чужди и наши партньори. Резултатите от тези важни проучвания за българското 

здравеопазване бяха публикувани в най-престижни западни и български списания. 

Безспорен успех за българската медицина е въвеждането на клинична специалност по 

Медицинска генетика сред първите в Европа и стартирането на първата Национална 

програма по генетична профилактика на МЗ. 

През 90-те години медицинската генетика направи еволюционен скок и навлезе в 

изучаването на  корелацията между генетичните варианти и клиничните прояви на 

заболяванията. Явлението клинико-генетичен полиморфизъм се превърна в център на 

научните ни интереси и широко-мащабни изследвания. Този проблем продължава да 

бъде актуален, тъй като новите технологии още по-убедително доказват, че функцията 

на отделните гените може да бъде нарушена от различни мутации, които определят 

нееднаква по тежест и проявление клинична симптоматика. 

През 2000 г. приключи грандиозния „Човешки геномен проект”. Той отвори врати за 

възникването на ново направление в медицината – геномна медицина, свързана с  

въвеждането на персонализирана медицина, предиктивна медицина, таргетна терапия и 

фармакогеномика. Тези забележителни процеси тласнаха напред развитието на 

Катедрата по медицинска  генетика – създадохме Национален геномен център за 

социално-значими заболявания, включихме се в Националната пътна карта за научна 

инфраструктура, в международната COST мрежа по протеомика на урината и 

бъбреците, станахме членове на международния консорциум по шизофрения. 

Резултатите от нашите проучвания на антропо-генетичната идентичност на българския 

народ, на генетичната структура на европейската популация, на молекулната природа 

на злокачествените и психиатрични заболявания с най-новите технологии (ДНК и РНК 

микрочипов анализ, цялостни геномни асоциативни изследвания, функционални 

анализи и протеомни техники) са публикувани във водещи международни списания, 

включително в Nature и са широко известни на научната общност. Съвместни 

изследвания с чуждестранни генетични центрове разкриха генетични маркери за 

диагноза, прогноза и терапия на карциноми на глава и шия, меланоми (University centre 

Leiden), уроепителни тумори (University of Basel), рак на дебелото черво (Georg-August-

Universität Göttingen), рак на щитовидната жлеза (Tokyo Human Genome Center) и др. 

Юбилейните 40 години нареждат Катедрата по медицинска 

генетика сред младите структури на Медицинския Университет, 

София.  

Катедрата възникна в периода на първоначално навлизане на 

генетични знания в клиничната практика и се развива през 

времето на най-значимите постижения на геномиката в 

медицината.  
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Като членове на международния консорциум по психиатрична генетика, заедно с 

Kardiff University of Wels, UK и RIKEN, Japan ние имаме изключителни постижения в 

геномните проучвания на шизофренията и биполарните афективни разстройства.  

Юбилейното издание отразява пътя на нашето развитие и заложените перспективи за 

бъдеща успешна реализация на ентусиазирания ни екип.  

Ние гледаме оптимистично напред, тъй като вървим заедно с много млади и заредени с 

творческа енергия студенти, докторанти и магистри, които откриват хоризонтите на 

медицинската геномика. 
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II. Начало и подем на Катедрата по медицинска генетика (1971 г. – 
2000 г.). М. Цонева, Ст. Лалчев 

 

Периодът от 01.06.1971 г. до 31.01.2000 г. се характеризира с основаването на катедрата 

по медицинска генетика от проф. Мария Цонева  и нейното развитие от доц. Ст. 

Лалчев.  

1. Създаване на Катедрата по медицинска генетика 

Катедрата по медицинска генетика е основана 1971 г. към Института за специализация 

и усъвършенстване на лекарите /ИСУЛ/, София. Същата е предложена да бъде в 

структурата на ИСУЛ с решение на Академичния съвет на института с Ректор - проф. 

д-р Любомир Шиндаров, Зам.ректор по научната работа - проф. д-р Душка Станева, 

Зам.ректор по учебната работа - проф. д-р Йордан Наумов и зам.ректор по  лечебно-

диагностичната работа - проф.д-р  Герасим Митров. 

Това решение е обосновано от необходимостта за бързо и компетентно запознаване на 

лекарските кадри с големите постижения на генетиката, с тяхното сериозно и 

всестранно навлизане във всички  аспекти на медицинската теория и практика. 

Необходимо беше да се преодолее голямото изоставане на нашата страна в тази област 

на науката, което съответстваше на интересите на здравеопазването ни. Това основание 

министърът на здравеопазването д-р Кирил Игнатов издаде заповед от 01.06.1971 г., с 

която възложи на проф. д-р Мария Цонева (по това време ръководител на Катедрата по 

обща биология при ВМИ-Варна  и ръководител на научна лаборатория по медицинска 

генетика към ВМИ-София) да организира и ръководи Катедрата по медицинска 

генетика при ИСУЛ-София.  

Съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването всички съществуващи в 

момента малки научни и диагностични групи в областта на медицинската генетика към 

различни институти  в системата на МНЗ се интегрираха в Катедра по медицинска 

генетика към ИСУЛ. Това бяха: научната лаборатория по медицинска генетика при 

Медицинския факултет-София, научната група към Катедрата по педиатрия при ИСУЛ, 

научната група към Катедрата по ендокринология на ИСУЛ, Секцията   по 

профилактична генетика при Научния институт по хигиена при МНЗ (сформирана през 

1969 г. по предложение на Зам. министъра д-р Владимир Калайджиев и организирана и 

ръководена от проф. Мария Цонева). Към новосъздадената Катедра по медицинска 

генетика бяха интегрирани и част от новоназначените сътрудници към Секцията по 

тератология към Катедрата по патологична анатомия на ИСУЛ, ръководена от проф.д-р 

Блага Константинова. Тези сътрудници от секцията по тератология са били назначени 

след конкурси по медицинска генетика. 

Така в новосъздадената Катедра по медицинска генетика се включиха следните кадри 

от персонала на интегрираните звена: 

1.Проф.д-р Мария Цонева, д.м.н., преместена от ВМИ-Варна в ИСУЛ-София, отначало 

временен, а след проведен конкурс редовен Ръководител на катедрата; 

2. Д-р Мария Крачунова, научен сътрудник от ВМИ-София; 

3. Д-р Ксения Скачокова, асистент от Катедрата по педиатрия, ИСУЛ; 

4. Д-р Венета Георгиева, научен сътрудник от НИХ при МНЗ; 

5. Д-р Мария Маврудиева, научен сътрудник от НИХ при МНЗ; 
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6. Д-р Надежда Пройнова, научен сътрудник от НИХ при МНЗ; 

7. Д-р Петранка Илиева, асистент от секцията по тератология при ИСУЛ; 

8. Д-р Стоян Лалчев, стажант-асистент от секцията по тератология при ИСУЛ; 

9. Д-р Мария Цанчева, редовен аспирант от секцията по тератология при ИСУЛ; 

10. Д-р Митко Абаджиев, гл.асистент, прехвърлен през 1972 г. от щата на Катедрата по 

неврология при ИСУЛ, тъй като работеше по проблемите на дегенеративните 

неврологични заболявания и други наследствени болести от областта на неврологията; 

11. Д-р Анета Тоцева, научен сътрудник, работила в чужбина по проблемите на 

радиационната генетика и назначена със заповед на МНЗ; 

12. Биолог Андроника Раданова, специалист от ВМИ-София; 

13. Биолог Танка Лозанова,  специалист от Катедрата по педиатрия, ИСУЛ; 

14. Биолог Мария Стойкова,  специалист от Катедрата по педиатрия, ИСУЛ; 

15. Биолог Лиляна Йорданова, научен сътрудник, биолог от Катедрата по 

ендокринология, ИСУЛ; 

16. Биохимик Димитър Танев, специалист от Катедрата по клинична лаборатория, 

ИСУЛ; 

17. Лаборант Мария Гуслекова от Катедрата по ендокринология, ИСУЛ;  

18. Лаборант Цветана Биволарска от ВМИ-София. 

 

 

Състав на катедрата по 

медицинска генетика, 

1981 г. (10 - годишен 

юбилей) 

 

 

Състав на 

катедрата по 

медицинска 

генетика, 1984 г. 
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В разглеждания период академичния щат на катедрата беше разширен с нови 

асистенти, постъпили след конкурси: д-р Лукан Луканов, д-р Драга Тончева 

(първоначално редовен аспирант, а след защитата на докторантура - асистент), д-р 

Мария Начева, д-р Върбан Ганев, д-р Стефан Славчев, д-р Роберт Юлзари (завършил 

аспирантура в Полша), както и новопостъпили аспиранти д-р Васко Узунов и 

виетнамските граждани, аспирантите –Чан Тхи Лиен и Данг Тчи Тхан. 

Д-р Надежда Пройнова напусна катедрата и премина на друга работа. С голямо 

съжаление и горчивина загубихме доц.д-р Митко Абаджиев, д-р Мария Крачунова, д-р 

Анета Тоцева и специалист-биолог Танка Лозанова, всички починали в творческа 

възраст от неоплазии. 

2. Структура на Катедрата  

Създаването на структурата на катедрата беше трудна задача, поради липсата на 

териториална база в ИСУЛ, която да прислони сътрудниците дошли от други звена 

извън ИСУЛ. По тази причина структурата се изграждаше в началото на функционален 

принцип, подчинен на изпълнението на основните задачи на катедрата и научната 

профилировка на сътрудниците. Сформирани бяха: цитогенетична, 

биохимична/молекулярно генетична/ и имуногенетична лаборатории, както и медико-

генетична консултация. 

Територията на катедрата беше едно фоайе в поликлиниката на ИСУЛ, преградено на 

три помещения. Най-спешно беше подготвена цитогенетичната лаборатория, която 

започна работа още в началото. Тук като цитогенетици работиха всички сътрудници на 

катедрата, независимо от функционалното им профилиране. В тази трудна обстановка 

още през 1972 г. бяха проведени първите два курса по линия на СДК за 

специализиращи  лекари. 

През 1972 г. всички учебни и научни звена на МНЗ се обединиха в Медицинска 

Академия (МА). При настъпилите структурни и организационни промени в системата 

на МА бяха изградени научни институти, които включваха съответните катедри. 

Нашата катедра беше включена в състава на Научния Медико-Биологичен Институт 

(НМБИ). В него влизаха всички предклинични катедри по: химия, биохимия, физика, 

биология, анатомия, физиология, хистология, патоанатомия, патофизиология, 

медицинска генетика и съдебна медицина. НМБИ фактически обхващаше половината 

от катедрите на Медицинския Факултет. 

През 1974 г. на катедрата бяха предоставени две големи лабораторни зали и един малък 

кабинет от новопостроения Институт по хигиена, които освободихме след като 

получихме по-късно в сградата на ИСУЛ, носеща вече наименованието База 2 на МА, 

11 помещения на втория етаж. От тях две стаи бяха подготвени за учебни зали, а 

останалите оформиха вече не само функционално, но и териториално основните научни 

и диагностични структури на катедрата: цитогенетична лаборатория с бокс за тъканни 

култури и фотолаборатория, лаборатория по молекулярна генетика, имуногенетична 

лаборатория, кабинет на ръководителя на катедрата, кабинет за доцент при катедрата, 

три кабинета за останалите академични сътрудници и кабинет за медико-генетична 

консултация, в който се извършваше прием на пациенти. Тази структура на катедрата, 

резултат на няколко години сложни размествания позволяваше вече в сравнително 

нормална обстановка да се работи по основните задачи: учебна, научно-

изследователска и диагностично-консултативна работа. 
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В катедрения съвет се обсъждаха и приемаха учебните програми за всички 

разнообразни курсове за лекари и студенти, обсъждаха се  научните теми и се приемаха 

завършените и подготвените за печат материали. Тук се изнасяха научни обзори по 

новости в областта на науката и образованието.  

Първите отговорници бяха по учебната работа - д-р Митко Абаджиев, по научно-

изследователската работа - д-р Мария Крачунова и по диагностично-консултативната 

работа - д-р Ксения Скачокова.  Д-р Абаджиев, със своя дългогодишен опит в катедрата 

по неврология при ИСУЛ беше много полезен с оглед спецификата на работата в 

системата на следдипломната квалификация (СДК). 

До 1989 г. всички сътрудници на Катедрата защитиха кандидатски дисертации под 

научното ръководство на проф. М. Цонева. (виж списъка на публикациите): д-р Митко 

Абаджиев (избран за доцент през 1976 г.), д-р Мария Крачунова, д-р Венета Георгиева 

(избрана за доцент през 1982 г.), д-р Драга Тончева, д-р Мария Маврудиева, д-р 

Петранка Илиева, д-р Стоян Лалчев (избран за доцент през 1989 г.), д-р Мария Начева, 

д-р Върбан Ганев, д-р Стефан Славчев.  В катедрата бяха разработени и защитени 

кандидатски дисертации от д-р Емил Филипов, асистент в очна клиника, д-р Радка 

Маркова, асистент в детска клиника и д-р Анна Попова, асистент от очна клиника под 

ръководството на проф. М. Цонева (виж приложен списък на докторските дисертации). 

През периодът 1989 г. до 31.01.2000 г. за ръководител на Катедрата по медицинска 

генетика беше избран доц. Ст. Лалчев. 

В периода 1990 – 2000 г. щатът на катедрата беше значително редуциран. Това беше 

свързано с настъпилите след 10 ноември 1989 г. сериозни политически и икономически 

промени в страната, с финансовата нестабилност и недостига на средства, процеса на 

разформироване на Медицинската Академия и наложените съкращения на персонала. 

До 1992 г. катедрата остана в състава на НМБИ, а след това беше включена 

административно към болничната База-2 на МА (по-късно преименувана в 

Университетска болница “Ц.Йоанна”). Първоначално до края на 1992 г. бяха съкратени 

2 асистентски места,  овакантени от д-р Върбан Ганев и д-р Огнян Узунов, преминали 

на друга работа, освободеното от професор Мария Цонева място след пенсионирането 

й и едно място за медицински секретар. 

В този период университетските болници получиха автономия, макар и в състава на 

ВМИ и имаха самостоятелен бюджет, с който разполагаха. При съкращенията 

ръководството на болницата решаваше от кои звена и колко щатни бройки да се 

съкратят, като не винаги се съобразяваше с преподавателската дейност на катедрите. 

Катедрата по медицинска генетика води упорита борба за съхраняване на състава си, 

особено преподавателския, за да може да изпълнява основните си задачи. 

Ръководството на болницата “Царица Йоанна”, която основно функционираше, като 

център за спешна помощ, до голяма степен проявяваше неразбиране по проблемите на 

генетичната диагностична и консултативна работа. В резултат на това отношение при 

последвалите нови съкращения през 1997 г. и 1999 г. бяха съкратени още две 

асистентски места - 1 вакантно, освободено от д-р Юлзари след изселването му в 

Израел и  това на д-р Мария Маврудиева, която беше преждевременно пенсионирана. 

От другия персонал в този период бяха съкратени 3 лаборантски места на 

пенсионирани служители, както и едно санитарско място. Така в края на 1999 щатът на 

катедрата беше редуциран приблизително с 40% и включваше общо 16 човека, от които 

8 научно-преподавателски кадри, 3 биолози, 3 лаборанти и 1 санитар. Наложените 

съкращения, при които от катедрата винаги се искаше най-висок процент, независимо 

от нашите възражения, сериозно затрудниха възможността и необходимостта за 
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постепенно обновяване на преподавателския състав и привличане на млади асистенти. 

В този период ни беше разрешено да обявим само един конкурс и от м. декември 1995 

г. за асистент беше назначена д-р Радослава Въжарова. Независимо от трудностите 

катедрата продължи успешно да изпълнява разностранните си задачи по преподаването 

на студенти и  СДК,  диагностичната и научна работа. 

Благодарение на взетото решение от Факултетния съвет, катедрите имаха възможност 

да закупят, чрез част от валутните средства постъпили от обучаваните чуждестранни 

студенти, апаратура за учебна и диагностична работа. По този път катедрата закупи 

ламинарен бокс за клетъчно култивиране, съвременен изследователски микроскоп, 

компютри, компютърна система за кариотипиране, видеопрожекционна техника и 

някои други лабораторни прибори и апарати. 

През периода 1989 – 2000 г. структурни промени в катедрата не бяха правени. 

Териториалната база остана същата, въпреки периодичните опити на някои клинични 

звена и на ръководството на болницата да се отнемат част от помещенията. В 1999 г. 

при преструктуриране на поликлиниката при болницата ни беше отнет кабинета за 

генетично консултиране и се наложи да го преместим в една от по-големите 

лаборатории, за да не прекъсваме диагностичната работа. Основните лаборатории по 

цитогенетика и молекулярна генетика продължиха да функционират, въпреки 

трудностите по снабдяването с консумативи. 

В края на 1999 г. във връзка с подготовката за преструктуриране на болниците, 

включително и университетските, по решение на МНЗ и Ректората на Медицинския 

Университет, катедрата беше административно прехвърлена към Деканата на МФ и 

започна подготовката за преместването й на територията на университетската болница 

“Майчин дом”, където ни бяха предоставени подходящи помещения за разгръщане на 

лабораторната база. С издействаната минимална финансова подкрепа от МФ, 

помещенията бяха частично ремонтирани и преместването се осъществи на 1 февруари 

2000 г. 

В периода 1989 – 2000 г. академичния стил на работа в катедрата се запази, независимо 

от силните сътресения в обществения живот и в работната обстановка. На катедрени 

съвети преподавателският състав обсъждаше и приемаше учебните програми за 

студенти и специализирани СДК курсове, статии за публикуване. Макар и по-рядко се 

провеждаха семинари с изнасяне на научни обзори по актуални научни проблеми. 

Основни задачи на катедрата бяха: учебно-преподавателска работа, научно-

изследователска работа и диагностично-консултативна дейност. 

3. Учебно-преподавателска работа  

Първоначално преподавателската работа беше насочена към организиране на: 

а) профилирани курсове по медицинска генетика за специалисти по неврология 

педиатрия, акушерство и гинекология, вътрешни болести, психиатрия, епидемиология, 

стоматология и др. 

б) основни курсове по медицинска генетика за лекари, подготвяни за получаване на 

специалност по медицинска генетика. 

 в) интегрирано преподаване с отделни лекции по медицинска генетика в курсове за 

специализация на други катедри в ИСУЛ и Медицинска Академия.  
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3.1. Разпространение на генетични знания в окръжните болници на 

страната 

За да подпомогнем по-бързо практическото здравеопазване чрез приложението в 

практиката на постиженията на медицинската генетика, организирахме курсове на 

базата на бившите  окръжни болници в страната за завеждащите отделенията и 

специалистите от всички области на медицината. Ежегодно такива курсове се 

провеждаха в 2-3 окръга и траеха по една седмица. По-късно в  някои от  болниците 

проведохме и допълнителни тематични курсове.  

Интересът на лекарите, които участваха в тях, беше голям, като ефективността на този 

подход се изявяваше най-силно в увеличението на потока от пациенти от тези райони, 

насочвани за диагностика и консултации в катедрата по медицинска генетика. За 

периода са проведени:  

 15 основни курса 

 26 курса в окръжните градове,  

 197 интегрирани курсове 

Така бяха обхванати почти всички окръжни болници в страната: Варна-1972 г.; Бургас-

1972 г.; Плевен, Пловдив и В.Търново –1972 г.; Русе, Ст.Загора и Враца –1973 г.; 

Разград и Габрово –1974 г.;  Шумен и Смолян –1975 г.; Сливен –1976 г.; Видин и 

Хасково – 1977 г.; Ямбол и Търговище –1978 г.; Толбухин и София, І-ва гр. болница в 

София – 1979 г.; Благоевград –1984 г.; Кюстендил –1985 г.; Михайловград –1986 г.; 

Перник и Бургас – 1987 г.; Кърджали – 1988 г.; В.Търново и Бургас – 1990 г.; Окръжна 

болница в София – 1992 г. 

 

 

Участници в СДК 

курс, Окръжната 

болница, Смолян,1975  

 

Участници в СДК 

курс, Окръжна 

болница, 

Благоевград, 1984 г 
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Първият курс от този вид беше за акушер-гинеколозите от болници в гр.София и 

Софийски окръг през 1972 г.  

  

 

В същата година беше организиран и друг курс с методично-диагностичен характер 

върху бласт-трансформационния тест - ”Бласттрансформацията - биологична същност и 

клинично приложение” (ИСУЛ, 1972 г.). Към него особено подчертан интерес имаха 

имунолози и лабораторни лекари. В катедрата по медицинска генетика имаше, както 

теоретична, така и методична готовност за това, защото краткосрочните култури от 

лимфоцити от периферна кръв на човека се използваха, както за хромозомна 

диагностика, така и за определяне на бластната трансформация на лимфоцитите в тях, 

като израз на имунна и алергична реакция. Краткосрочните култури от лимфоцити от 

периферна кръв бяха приложени и в двата диагностични аспекта в България от 1962 г. 

от проф. Мария Цонева, за което особено значение имаше създадения от нея препарат 

фитохемаглутинин/Фазеолосаксин – авт. свидетелство за изобретение № 12008 от 

20.09.1964/, внедрен в производство в НИЕМ и разностранно проучен от нея в 

докторската й дисертация  “Фитохемаглутининът от Phaseolus vulgaris - свойства и 

аспекти на приложение”, Варна-Москва, 1967 г. Тази дейност на проф. Мария Цонева е 

в периода 1962 – 1971 г., като ръководител на катедрата по обща биология при ВМИ- 

Варна. 

Освен тези краткосрочни курсове в окръжните болници, катедрата организираше и 

тематични курсове, като: “Медико-генетична консултативна помощ – организация и 

задачи” –1989 г.; “Психиатрична генетика” – 1987 г.; “Новости в стоматологията”-1987 

г.; ”Генетични проблеми на човешката репродукция”-1990 г. и др. 

3.2. Въвеждане на клинична специалност “Медицинска генетика” сред 

първите в Европа (1976 г.)   

През 1976 г. МНЗ утвърди медицинската генетика, като самостоятелна специалност и 

така беше положено началото на подготовката на регламентирани специалисти в тази 

медицинска област. Катедрата по медицинска генетика разработи първата учебна 

програма за специализация, която по-късно беше няколкократно актуализирана в 1985, 

1991 и 1996 г. Катедрата беше и е основна база за  специализация.                     

През нея на индивидуално обучение и основни курсове преминаха повече от 30 лекари, 

които придобиха специалност по медицинска генетика. Тъй като броят на 

специализиращите беше сравнително малък спрямо другите клинични специалности, 

основни курсове с продължителност два месеца се организираха периодично. Първият 

курс се проведе през 1977 г., а по-късно курсове с актуализирана тематика се 

Първи СДК курс по 

медицинска генетика 

за акушер-

гинеколози, София, 

1972 
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осъществиха през 1984, 1994 и 1999 г. Основната част на подготовката на 

специализиращите се осъществяваше чрез индивидуално обучение. Колоквиумите по 

програмата за специализация и държавните изпити се полагаха пред комисия от 

хабилитирани преподаватели от катедрата. Така чрез СДК обучението катедрата 

даваше базисна подготовка на лекарите от мрежата от различни клинични 

специалности и подготви кадри със специалност по медицинска генетика за нуждите на 

генетичните консултативни звена, основно към Медицинските факултети в страната и 

за някои окръжни болници, където бяха разкрити кабинети за генетично консултиране. 

През м.март 1999 г. за първи път беше организиран и  двуседмичен специализиран 

тематичен курс по СДК за медицински сестри “Профилактика на наследствените 

заболявания и дефекти – място и задачи на полувисшия и среден медицински 

персонал”. Така беше поставено начало и на следдипломно обучение по медицинска 

генетика на средните медицински кадри, които не са изучавали генетика по време на 

следването си. 

3.3. Студентско преподаване в Медицинския и Фармацевтичния 

факултет 

В първите години от създаването на катедрата студентите от медицинския факултет 

изучаваха факултативно“Основи на медицинската генетика” в ІV семестър, а от 1975 г. 

се провежда редовно обучение  с общ хорариум от 28 часа - 14 часа лекции и 14 часа 

практически упражнения. През 1992 г. учебният план в Медицинския факултет беше 

основно обсъден и актуализиран. Аргументираното предложение на катедрата беше 

възприето и учебния хорариум беше увеличен от 30 на 60 часа ( 30 часа лекции и 30 

часа упражнения) и преподаването беше преместено  в ІІІ-ти курс, V-ти семестър, като 

завършва с изпит. Въпреки, че в предложението на катедрата се имаше предвид 

медицинската генетика да се изучава в ІV или V курс, когато студентите са навлезли 

вече в клиниката и са запознати с основната терминология, тази промяна в 

преподаването беше все пак положителна. Увеличеният брой часове даде възможност в 

учебната програма да се включат нови тематични единици и да се разглеждат такива 

комплексни проблеми, като ролята на генетичните и тератогенни фактори в 

етиологията на вродените малформации, умствената недостатъчност и др. През 1992 г. 

за студентите медици, които проявяваха интерес да получат допълнителни знания по 

медицинска генетика, беше организиран факултативен курс “Хромозомна патология”. 

По решение на Факултетния съвет на Фармацевтичния факултет през 1983-1984 г. беше 

въведено преподаване по “Основи на биологията и клиничната медицина”, в което 

преподаването по медицинска генетика съставляваше 1/3 от хорариума, а останалата 

част включваше проблеми на клиничната медицина- вътрешни болести, неврология и 

дерматология. Изпитът се провеждаше от интернист - проф. И. Попилиев и генетик - 

проф. М. Цонева. За това преподаване беше издаден редовен учебник под редакцията 

на проф. И. Попилиев и съавтори – проф. М. Цонева, доц. П. Шотеков и ст. н.с. А. 

Дурмишев, Мед. и физкултура,1992. През 1992 г. по предложение на катедрата и  с 

решение на Факултетния съвет на Фармацевтичния факултет, преподаването по 

медицинска генетика беше отделено като самостоятелна дисциплина с хорариум 30 

часа (15 ч. лекции и 15 ч. упражнения) и заключителен зачот. Първоначално 

преподаването продължи да се води в ІІІ-ти курс, VІ-ти семестър, а от 1997 г. беше 

прехвърлено в ІV-ти курс, VІІІ-ми семестър. Тази промяна в преподаването имаше 

положителен ефект, тъй като студентите в този семестър  вече са изучавали основни 

дисциплини, като токсикология, фармакология и клинична медицина и имат добра 
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основа да осмислят и възприемат проблемите на лекарствената тератогенеза, 

фармакогенетиката и значението на генетичния полиморфизъм за клиниката. 

3.4. Преподавателска дейност в колежи  

През 1994 г., като отчитахме значението на познанията за наследствената патология за 

средните  и полувисшите медицински кадри, Катедрата направи  предложение за 

въвеждане на профилирано и адаптирано преподаване по медицинска генетика в 

полувисшите медицински институти, по-късно преформирани в медицински колежи. 

Разработиха се учебни програми и през 1995 г. преподаването на медицинските сестри, 

акушерки и медицински лаборанти започна първоначално в колежа в София, а 

впоследствие от 1997 г. и в колежите във Враца и Благоевград, включени в състава на 

Медицинския университет, София. Обучението се осигурява от преподавателските 

кадри на Катедрата по медицинска генетика. 

3.5. Преподаване на медицинска генетика в Софийския университет 

От 1983 г., по предложение на Биологическия факултет на Софийския Университет, 

медицинската генетика (специализиран курс) започна да се преподава на студенти 

биолози.  Катедрата предостави база и за разработване на дипломни работи по 

различни проблеми на наследствената патология и диагностиката й. Защитени са над 10 

дипломни работи под ръководството на доц. Д. Тончева, доц. Ст. Лалчев и доц. В. 

Георгиева. 

От 1985 г., по предложение на Катедрата по специална педагогика /дефектология/ при 

Софийския Университет започна редовно преподаване по медицинска генетика 

/профилиран курс/ с хорариум 30 часа и заключителен изпит за студенти по 

специалността дефектология, редовно и задочно обучение, с лектор доц. д-р Ст. Лалчев. 

Няколко години по-късно такова преподаване започна и в Югозападния Университет в 

Благоевград с лектор доц. В. Георгиева. 

3.6. Организиране на преподаването по медицинска генетика в 

новосъздадените медицински факултети в страната 

Освен по-горната многостранна преподавателска дейност, катедрата има съществен 

принос при организацията на преподаването по медицинска генетика в 

новосъздадените медицински факултети в страната до подготовката на хабилитирани 

преподаватели. Така проф. М. Цонева продължи да води преподаването в МФ-Варна в 

периода 1971-1972 г., доц. М. Абаджиев и по-късно доц. В. Георгиева бяха лектори в 

МФ - Плевен в периода от създаването на факултета до 1988 г. В МФ - Ст. Загора доц. 

Ст. Лалчев води преподаването от 1989 г. до сега. 

В първите години от създаването на катедрата по медицинска генетика при ИСУЛ за 

подготовката си студентите ползваха учебника по “Основи на медицинската генетика” 

от проф. М. Цонева и д-р Е. Бошнакова, издаден през 1971 г. във ВМИ- Варна. Това е 

първият учебник в България по медицинска генетика, тъй като там  беше въведено 

преподаване по медицинска генетика за студенти медици в ІХ-ти семестър още в 1969 

г. Вторият учебник по “Основи на медицинската генетика" с автори проф. М. Цонева, 

доц .Е. Бошнакова и д-р Л. Василева беше издаден в София през 1977 г. Нов, трети 

учебник по “Основи на медицинската генетика” от проф. М. Цонева и доц. М. 

Абаджиев беше издаден в 1979 г., а второто му издание през 1983 г. През 1989 година 

под редакцията на проф. М. Цонева се издаде нов учебник по “Основи на медицинската 
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генетика”  с участието на преподаватели по медицинска генетика от МА-София: проф. 

М. Цонева и доц. В. Георгиева,  от Пловдив - доц. Г. Вълкова  и от Варна - ст.н.с. д-р Л. 

Василева. Нов учебник “Медицинска генетика” за студенти и специализиращи лекари 

под ред. на доц. Д.Тончева и доц. Ст. Лалчев беше издаден през 1999 г., както и 

практическо ръководство по медицинска генетика под ред. на доц. Д.Тончева. В тези 

две учебни помагала бяха включени нови съвременни данни относно молекулярната 

генетика на наследствените заболявания, както и новости, свързани с диагностиката и 

терапията.  

Освен посочените издания, към подготовката на лекарите в областта на медицинската 

генетика имат отношение и монографии и публикации, свързани с научно-

изследователската дейност на катедрата (виж списък на публикациите). 

3.7. Студентски кръжок 

В катедрата още в 1972 г. беше създаден студентски научен кръжок, ръководен последователно 

в различни периоди от д-р Мария Крачунова, д-р Мария Цанчева и д-р Драга Тончева. Тази 

дейност съчетаваше педагогическото умение и научната ерудиция в процеса на творческото 

възпитание и умение в развитието на талантливи студенти. Научната тематика на кръжока 

беше тясно свързана с научната проблематика на катедрата и се ръководеше от 

ръководителя й проф. Мария Цонева. Нашите кръжочници участваха със свои научни 

разработки в голям брой български и задгранични студентски научни прояви и някои 

от тях бяха отличени с награди. 

 

 

 

4. Медико-генетични изследвания в периода 1971-1989. Програма 

“Генетичен статус на българския народ и фактори индуциращи 

мутации”  

В процесите на изграждане на единен медико-биологичен фронт в страната беше 

създадена  програмата “Генетичен статус на българския народ и фактори индуциращи 

мутации”. По нея ежегодно  в Катедрата се провеждаха  конференции с участници от 

цялата страна. Тези конференции бяха много ефективни за бързата и непосредствена 

обмяна на резултатите и опита между изследователите в тази област. В тази програма 

участваха и някои изследователи извън системата на МНЗ, от БАН и др.  

Основни задачи на научните изследвания бяха: 

Д-р Мария Цанчева с първите 

кръжочници на Катедрата. 
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1. Да се установи характера и честотата на наследствената патология в българската 

популация. 

2. Да се проучват факторите индуциращи мутации, свързани с нова наследствена 

патология. 

Тези две направления бяха необозрими по обхват, но всеки принос в тези области има 

съществено значение за борбата и профилактиката на заболяванията с генетична 

етиология и огромен здравен и социален ефект. Тези проучвания се кръстосваха с 

основни екологични проблеми и такива на индустриализацията на България.  

Те станаха основа и на създадената впоследствие профилактична програма на МНЗ в 

областта на медицинската генетика, която се ръководеше от катедрата по медицинска 

генетика. Проф. М. Цонева беше и национален консултант на МНЗ по медицинска 

генетика. 

4.1. Характер и честота на наследствената патология в българската 

популация 

Първите теми в популационно-генетичните проучвания в катедрата бяха: 

1. Характер и честота на хромозомните болести в България. 

2. Разпространение и полиморфизъм на Г6ФД недостатъчност и хемоглобинопатиите 

в нашата популация. 

3. Разпространение и полиморфизъм на дегенеративните неврологични заболявания у 

нас. Д-р М.Абаджиев започна тази тема в катедрата по неврология при ИСУЛ и я 

продължи в катедрата по медицинска генетика след преместването му в същата. 

4.1.1. Характер и честота на хромозомните болести в България 

В проучванията на хромозомната патология, много тежка в организационно и 

методично отношение, участваха всички сътрудници в катедрата, които придобиха 

достатъчна подготовка по цитогенетика на човека, задължителна за всеки специалист 

по медицинска генетика.Тази квалификация позволи в бъдеще, те да се профилират в 

различни области на второто направление в научната работа - индуцираната 

мутагенеза. Създаването и производството на препарата фазеолосаксин, стимулатор на 

клетъчното деление в краткосрочни лимфоцитни култури от периферна кръв на човека, 

беше важно условие за развитието на хуманната клинична и експериментална 

цитогенетика в България. 

 Д-р Мария Крачунова се концентрира върху някои ендогенни фактори с 

автоимунни  и др. процеси при шизофрения. 

 Д-р Венета Георгиева – към някои пестициди и интоксикации, като мутагени. Бяха 

проучени интоксикациите при производството на поливинилхлорид/заводите в 

Девня/ и нефтохимическото производство в Плевен. Тук тя работеше съвместно с 

д-р Мария Симеонова от МГКЦ - Плевен, бивша кръжочничка в катедрата по 

медицинска генетика, която успешно защити кандидатска дисертация в резултат на 

тези проучвания -“Генетичен мониторинг на работниците от нефтохимическото 

производство”,1982 г. 

 Д-р Мария Цанчева, редовен аспирант проведе проучвания върху 

невролептиците, като мутагени. 



 16 

 Чан Тхи Лиен,редовен аспирант от Виетнам, разработи кандидатска дисертация 

върху мутагенните свойства на стрептолизин “О”. 

 Данг Чи Тхан, редовен аспирант от Виетнам, защити кандидатска дисертация 

върху мутагенното действие на пестицида Килакар. 

4.1.2. Разпространение и полиморфизъм на Г6ФД недостатъчност и 

хемоглобинопатиите в нашата популация (проект на СЗО) 

Трябва да подчертаем, че темата е разработвана още във ВМИ – Варна.  

С преместването на проф. Цонева в София  изследванията бяха субсидирана от СЗО  

през 1976 г. в два последователни 3-годишни договора между Катедрата по медицинска 

генетика и СЗО. Световната Здравна Организация проявяваше подчертан интерес към 

нашите популационни проучвания и финансовата й подкрепа даде възможност за 

съществени и ценни приноси по проблема, който е много значим в световен мащаб.  

В това направление на научната тематика бяха насочени научните изследвания на 

асистентите и сътрудниците: д-р Ст. Лалчев, д-р Др.Тончева - редовен аспирант, д-р 

Мария Маврудиева, д-р Мария Начева. Тези проучвания обхващаха неподбрани групи 

лица от популацията, кръводарители, лица с определени клинични изяви и такива, 

които обитават райони с различни географски характеристики. Ценен оригинален 

принос в тези проучвания в световен план, беше типизирането на полиморфните 

варианти на Г6ФД недостатъчност и аномалните хемоглобини /типове хемоглобинози/ 

в българската популация и характеристиката на клиничните прояви на същите тези 

полиморфни варианти. Тези изследвания изискваха трудна организация и много добра 

методична подготовка от изпълнителите им. Резултатите от тях са представени в 

кандидатските дисертации на д-р Мария Маврудиева, д-р Драга Тончева, д-р Стоян 

Лалчев, д-р Мария (виж списък на защитените кандидатски дисертации в катедрата по 

медицинска генетика). 

Във връзка с тези широкомащабни популационни проучвания са публикувани голям 

брой научни статии в наши и задгранични списания. Резултатите бяха цялостно 

представени в монографията “Глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност” под 

ред. на проф. М. Цонева, изд. Мед. и физк., С., 1982, с авторски колектив: М. Цонева, 

М. Маврудиева, Ст.Лалчев, Д.Тончева.  

Резултатите от популационно-генетичните проучвания на характера и честотата на 

хромозомните болести в България, на неврологичните наследствени болести, на 

наследствените болести на кръвта, на психичните болести в България, на вродените 

малформации, на наследствените аномалии и заболявания на очите /автор – д-р Емил 

Филипов/, на наследствената глухота /автор – д-р Мария Фичева/ са обобщени и 

публикувани в монографията “Медико-генетична консултация”, както и в голям брой 

научни статии / виж списък на публикациите на катедрата по медицинска генетика/.  

Д-р Филипов, защити дисертация по тези проблеми през 1979 г. под ръководството на 

проф. М. Цонева и проф. Ст. Дъбов., хабилитира се като доцент и  ръководи катедрата 

по очни болести при Медицинския факултет – Ст. Загора. Д-р Мария Фичева разработи 

и защити кандидатска 1976 г. и докторска дисертация, 1985 г. по тези проблеми , като 

ползваше консултативната помощ на катедрата по медицинска генетика. Тя получи 

последователно хабилитации за доцент и професор в катедрата по 

оториноларингология при Медицинския факултет - София и е пионер на генетичните 

проучвания в специалността си у нас. 
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4.2. Комплексно изследване на явлението клинико-генетичен 

полиморфизъм 

Второто десетилетие в развитието на научната проблематика на катедрата се 

характеризира с по-тясно и комплексно изследване на явлението клинико-генетичен 

полиморфизъм. Комплексно са разработвани клинични проблеми в сътрудничество 

между катедра по медицинска генетика и редица клинични катедри по:  

гастроентерология, нефрология, хематология, кардиология, офталмология, урология, и 

др. 

Генетичният полиморфизъм на генно и хромозомно ниво е фундаментален проблем на 

генетиката. В него се вплитат явленията на биологичното приспособяване, като 

резултат на мутационния процес и факторите на естествения отбор. В медицински 

аспект този генетичен проблем засяга непосредствено определени мутантни варианти, 

които създават предразположението и/или развитието на определена заболеваемост. В 

това направление бяха проведени фундаментални и клинични проучвания на 

заболявания с особена значимост за българската популация. Получени бяха данни и за 

честотата на тези генетични фактори за нашата популация. Тези широкообемни 

проучвания свързани с организационни трудности и внедряване на нови биохимични, 

цитогенетични и други методи за диагностика, дадоха ценни научни и приложими за 

клиниката резултати. Между тях със задоволство ще посоча две от малкото научни 

открития в България - № 9 и № 11, в които участва катедрата по медицинска генетика. 

Откритие № 9 - “Хромозомен маркер при Балканска ендемична нефропатия” на 

авторски колектив от катедрата по медицинска генетика (д-р Драга Тончева, кмн и 

проф. д-р Мария Цонева, дмн) и от катедрата по нефрология (проф. д-р Цветан 

Димитров, дмн). Имената на откривателите са вписани в златната книга на българските 

откриватели и изобретатели на патентното ведомство на Република България. 

Откритие № 11 - " Различия в степента на участие на генетичните фактори при болни 

с есенциална хипертония в зависимост от водещия патогенетичен механизъм на 

хипертонията – обемен и вазоконструктивен” на авторски колектив от катедрата по 

вътрешни болести (проф. д-р Анна Еленкова, дмн, д-р Колю Бянов, д-р Диляна 

Даскалова, д-р Зоя Васкова, д-р Тодор Гарнизов ) и от катедрата по медицинска 

генетика (д-р Мария Маврудиева, кмн). 

В областта на кардиологията оригинални са проучванията на ролята на генетичните 

фактори при исхемичната болест на сърцето, обобщени в кандидатската дисертация на 

д-р Стефан Славчев-“Генетични проучвания при болни с исхемична болест на 

сърцето/прекарали миокарден инфаркт/”, 1988 г. /виж списък на защитените 

кандидатски дисертации /.  

Клинико-генетични проучвания на алфа-1-антитрипсина. Проведени бяха клинико-

генетични проучвания на Pi системата, кодираща синтезата на алфа-1-

антитрипсина/алфа-1-глобулин на кръвния серум/, инхибитор на разнообразни 

протеолитични ензими. В нея съществува голям генетичен полиморфизъм, като са 

известни повече от 30 мутантни варианта. Проучванията ни дадоха ценни данни за 

ролята на мутантните варианти F, S и Z, свързани с недостатъчност на алфа-1 

антитрипсин в развитието на ХОББ, хроничния улцеро-хеморагичен 

колит/ХУХК/,чернодробната цироза, хроничния хепатит, хронифициращия панкреатит. 

В неподбрана група клинично здрави лица от нашата популация, тези варианти  имат 

честота от 4,95%, а при болните достигат до 32%, като само при тях се срещат 

хомозиготни носители. Първите публикации от тези проучвания са от 1984 г. 
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Муковисцидоза. Муковисцидозата е много сериозен здравен проблем, като заболяване с 

автозомно рецесивен генетичен характер. Генът е локализиран в дългото рамо на 

хромозома 7 и притежава огромен брой алели, т.е. проявява  силно изразен клинико-

генетичен полиморфизъм. Изследванията ни в тази област засягат специфични 

фагоцитни имунни дефекти и хромозомни нарушения, изразени в повишение на 

геномните и структурните мутации/виж монографията “Муковисцидоза”/. 

Генетичен полиморфизъм на Г6ФД. Много широко са обхванати фармакогенетичните и 

клинични прояви на Г6ФД гена и неговите мутантни варианти и зависимости от гена за 

таласемиите , различни имуногенетични маркери и екологични фактори. Установено 

беше, че у нас хемоглобиноза О Арабия е най-често срещана.  

Особено внимание беше насочено към изясняване ролята на генетичните фактори при 

репродуктивните неблагополучия, както на генно, така и на хромозомно ниво. В тази 

област са оформени и дисертациите: “Клинико-генетичен полиморфизъм на Г6ФД 

недостатъчност и аномалните хемоглобини” на д-р Мария Начева, 1984 г.; “Генетични 

фактори на мъжкото безплодие с първичен хипогонадизъм” на д-р Върбан Ганев, 1987 

г., както и редица публикации.  

Клинико-генетични форми на слепота. Принос към проблема за клинико-генетичния 

полиморфизъм е и дисертационния труд на д-р Анна Попова - ”Клинико-генетични 

форми и варианти на детската очна патология, водещи до слепота”, 1994 г. Д-р Анна 

Попова, асистент в очната клиника, провежда проучванията си под научното 

ръководство на проф. Мария Цонева, и проф. Ст. Дъбов. 

Хромозомен полиморфизъм. Клинико-генетичният полиморфизъм на хромозомно ниво 

беше един от най-новите разработвани научни проблеми в цитогенетиката. 

Изучаването на хромозомния полиморфизъм обаче стана възможно след създаването и 

приложението на новите лентови оцветителни техники G, C, R, T, Q, Ag  и др. Тези 

техники визуализират различни по брой, форма и големина сегменти във всяка 

хромозома, поради което се наричат методи за диференциално оцветяване на 

хромозомите. С прилагането на тези методи в по-ранен стадий на 

спирализация/прометафаза/ възможностите за диференциално оцветяване се 

разширяват и позволяват много по-точен и фин анализ на структурните промени в 

хромозомите. Друг, нов методичен напредък в цитогенетиката, беше методът за трайно 

визуализиране на т.нар. сестрински хроматидни обмени /СХО/, който беше въведен в 

катедрата. В научните ни изследвания обаче бяха проведени системни наблюдения 

върху хетерохроматиновите /С бендинг/ райони на хромозомите в българската 

популация, връзката им с физиологични и биологични показатели/пол, възраст, 

дълголетие, репродукция и др./ и патологични състояния при човека. В подобен план се 

провеждаха изследвания и на феномена на СХО ,но много ценно беше тяхното 

приложение и като тест за мутагенност, поради обстоятелството, че са показател за 

уврежданията в ДНК и репаративните процеси. Темата за хромозомния полиморфизъм 

беше разработвана съвместно с Института по медицинска генетика при АНСССР 

/проф. А. Захаров/ и резултатите намериха място  в монографията “Переспективы, 

медицинской генетики” под ред. на акад. Н. Бочков, изд. Медицина, М., 1982 /гл.4  

“Полиморфизм хромосом в человеческих популациях” с автори – проф. А. Захаров и 

проф. М. Цонева/. Цялостните изследвания по хромозомния полиморфизъм и 

хетерохроматина, както и тези върху същността и биологичното значение на СХО са 

обобщени в гл. 2 и 3 – “Хромозомен полиморфизъм и хетерохроматин” и 

“Сестринските хроматидни обмени - спонтанна честота и отклонения при патологични 

състояния” на монографията “Актуални проблеми на медикобиологичните науки” под 

ред. на проф. Кирил Ичев и проф. Мария Цонева, изд. Мед. и физк., С., 1986. 
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Авторският колектив от катедрата включваше: проф. Мария Цонева, доц. Венета 

Георгиева, д-р Мария Крачунова, д-р Мария Цанчева, д-р Роберт Юлзари и н.с. Лиляна 

Йорданова. 

4.3. Фактори индуциращи мутации, свързани с нова наследствена 

патология  

4.3.1. Мутагенеза на околната среда. Проучване и оценка на мутагенната 

активност на някои пестициди  

Международен проект с Института по биология при Националния изследователски 

център “Демокритос” в Атина (1983-1988) 

В областта на индуцираната мутагенеза от 1983 г. катедрата започна ползотворна 

съвместна работа с екипа на проф. Андреас Капас от Института по биология при 

Националния изследователски център “Демокритос” в Атина. По линия на 

двустранното българо-гръцко научно-техническо сътрудничество в периода 1983-1985 

г. беше разработен съвместен изследователски проект “Мутагенеза на околната среда. 

Проучване и оценка на мутагенната активност на някои пестициди”. Изследвани бяха 

пестицидите Ендодан и Килакар, като се използуваха общо 6 тест системи върху 

прокариоти /от гръцка страна/ и хромозомни мутации и СХО при клетки от бозайници 

и човек ин виво и ин витро /от българска страна/. За тези два препарата, широко 

използвани в селското стопанство в България и Гърция беше установено ,че имат 

сравнително слаб мутагенен ефект, като индуцираните хромозомни мутации са 

увеличени само при животни, но не и в човешки лимфоцитни култури, което е свързано 

с механизмите на метаболитна активация. В периода 1985-1988 г. това двустранно 

сътрудничество беше продължено, като се проведоха проучвания на пестициди от 

други групи, перспективни за употреба: препаратите Беномил и Хлорацетофон. Сред 

тест системите за оценка на генотоксичния ефект, бяха включени и допълнителни 

микробни тестове и микронуклеарния метод. Отчетлива мутагенна активност беше 

установена за Беномила, чрез  намерения повишен процент хромозомни аберации и 

СХО. Другият препарат има по-слаба мутагеност и се очерта, като перспективен за 

употреба. Данните от тези съвместни проучвания имат не само теоретично значение за 

разкриване особеностите на мутагеното действие на пестицидите, но и практическа 

стойност с оглед цялостната им хигиенно-токсикологична характеристика. Резултатите 

от проучванията в областта на индуцираната мутагенеза са публикувани в голям брой 

научни статии у нас,  в реномирани списания в чужбина и оформени в 8 кандидатски 

дисертации /виж списък на кандидатските дисертации, изпълнени и ръководени от 

хабилитирани лица в катедрата по медицинска генетика/. Обобщени данни от тези 

проучвания са представени  в  глави 9, 10 и 11  в монографията “Мутации” под ред. на 

Г. Рукмански, изд. Наука и изкуство, С., 1984 /гл.9” Мутагенеза при човека” от проф. 

М. Цонева; гл.10 “Мутагенеза и екология” от проф. М. Цонева и проф. Д. Добриянов; 

гл.11” Мутагенеза, популация и еволюция” от проф. М. Цонева /. 

В изнесеното по научната дейност на катедрата не може да се изброят многото ценни 

публикации на казуистични случаи, полезни за лекарите научни обзори и др. Тук се 

подчертават основните насоки и развитие на научните проблеми, разработвани с много 

творчески ентусиазъм, любов и труд на катедрения колектив, убеден в необходимостта 

за бързо и компетентно навлизане на генетиката в практическото здравеопазване. 
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Изложеното до тук обхваща периода до 1989 г., когато проф. Мария Цонева се 

пенсионира и от 1990 г. окончателно напусна катедрата, която се пое от доц. Стоян 

Лалчев 

5. Медико-генетични изследвания в периода 1989-2000. 

В периода 1989 – 2000 г. научно-изследователската работа продължи по двете основни 

направления – клинико-генетичен полиморфизъм и индуцирана мутагенеза. Условията 

за работа бяха трудни, като се има предвид финансовите затруднения в страната и 

значително намаления академичен и среден персонал в резултат на неколкократните 

съкращения на фонд работна заплата в болницата. При ограничена държавна дотация 

средства за научна работа вече не се отпускаха  директно от Медицинския Факултет и 

Ректората. Постави се основа на грантово финансиране на научни проекти, одобрени от 

комисия. Такъв фонд  към ВМИ беше създаден през 1991 г., както и Национален фонд 

за финансиране на научните изследвания към Министерството на образованието и 

науката. Средствата в тези фондове обаче бяха и са все още  твърде ограничени, така че 

реално те покриваха само основни разходи по проектите. Други източници на средства 

за научни изследвания в първите години бяха някои от многобройните създадени 

фондации, както и от програми на Европейската общност. Катедрата провеждаше 

научни изследвания чрез проекти финансирани от български и международни фондове. 

В някои от тях изследователи от катедрата бяха водещи изпълнители, а в други 

съизпълнители, по отделни задачи в проекти на други катедри и институти. Продължи 

сътрудничеството с  катедрите по неврология, психиатрия, клинична фармакология, 

хирургия, нефрология, с лабораторията по молекулярна патология при ДУБ”Майчин 

дом”,  Националния център по онкология, Националния център по радиобиология и 

радиационна защита, Института по генетика при БАН и други звена от Медицинския 

Университет. 

5.1. Генетични полиморфизми при фармакогенетични дефекти.  

Ролята на генетичния полиморфизъм при фармакогенетични дефекти беше проучен, 

като подзадача в два проекта на катедрата – “Генетичен полиморфизъм на метамизол 

индуцирана агранулоцитоза” и “Генетичен полиморфизъм на CYP2D6 и 

индивидуализиране на лечението с антидепресанти и невролептици”. Установена е 

повишена хромозомна чупливост в хромозома 2 с вероятно ангажинане на Ig гените, 

определящи автоимунна генеза на агранулоцитозата, както и честотата на бавните 

метаболизатори, която е близка до тази за другите европейски популации. 

5.2. Хромозомна чупливост при шизофрения (проект на МОН) 

По проект финансиран от МОН в периода 1996 - 1999 г. в катедрата беше разработен 

проект “Хромозомна чупливост при шизофрения”, съвместно с катедрата по 

психиатрия. Установена е по-висока честота на бройните и структурни хромозомни 

нарушения при болните. По-високата хромозомна чупливост в хромозоми 3, 20 и 22 

насочва да се търсят кандидат гени в  тези райони, което е предпоставка за по-

нататъшни разширени молекулярно - генетични проучвания, които са в ход. 

5.3. Нискостепенен мозаицизъм и репродукция 

Ролята на хромозомните аберации и по-специално на нискостепенния хромозомен 

мозаицизъм при пациенти с неуспешно ин витро оплождане беше изследвана, като 

подзадача в проект на катедрата по биология и университетска клиника в Солун. 
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5.4. Онкогенетични изследвания 

Проучванията на генетичния полиморфизъм на ДНК ниво бяха основно ориентирани в 

областта на онкогенетиката. Полиморфизмът и мутациите в тумор супресорния ген р53 

бяха изследвани при пациенти с рак на гърдата, съвместно с Института по генетика при 

БАН и Националния център по онкология, като към него се поставиха основите на 

регистър за фамилни форми на това заболяване. 

По проект финансиран от МОН съвместно с катедрите по хирургия, гастроентерология 

и патология от 1999 г. започнаха проучвания  на възможностите за молекулярно 

генетична диагностика на колоректалния карцином и създаване на регистър на 

фамилните форми. 

От 1999 г. стартира проект с международно участие, финансиран по програмата 

"Коперникус", за проучване епидемиологията и генетиката на туморите на уринарния 

тракт при пациенти с БЕН.  

Съвместните проучвания с катедрите по неврология и УНГ бяха ориентирани към 

изследване на генетичните особености при неврофиброматоза І и ІІ тип. 

5.5. Индуцирана мутагенеза и генетичен мониторинг на рискови групи 

По направлението индуцирана мутагенеза в периода 1995 – 1998 година беше 

разработен съществен научен проект “Разработване и приложение на биомаркери за 

оценка на риска от експозиция на генотоксични химикали”, финансиран от 

Европейската общност по програмата “Коперникус”. Той се координираше от проф. А. 

Капас от Института по биология при Националния център за научни изследвания 

“Демокритос” , Атина в сътрудничество с учени от Чешката Академия на науките. 

Установена е  висока ефективност на тестовете за отчитане на хромозомните аберации 

и микронуклеусите при работници експонирани на високи и ниски дози на органични 

разтворители и тежки метали.  

В периода 1995 - 1996 г. се разработи проект "Генотоксично действие на анестетиците 

халотан, дормикум и диприван за човека в условията на обща анестезия", финансиран 

от научния фонд на Медицинския Университет, София. Установен е слаб кластогенен 

ефект само  за халотана, при отчитане на хромозомните аберации и СХО.  

В сътрудничество с НЦРРБ през този период са разработени подзадачи по няколко 

научни проекта на центъра, отнасящи се до:  оценка на здравословното състояние на 

населението, обитаващо селища  около обекти на ядрената промишленост, оценка на 

антимутагенния ефект на поливитаминни препарати при работници от АЕЦ "Козлодуй" 

и др.  

По няколко проекта на Военно Медицинска Академия са осъществени изследователски 

задачи по оценка на лъчечувствителността на лица и пациенти, изложени на 

въздействието на йонизираща радиация и проучване ефекта на някои потенциални 

радиопротектори чрез цитогенетични биомаркери. 

Резултатите от проведените медико-генетични изследвания в този период са 

публикувани в редица наши и чужди списания (виж списъка на публикациите). 
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6. Учредяване на Републиканско научно-медицинско дружество по 

медицинска биология и генетика (1969) 

Научната работа на катедрата е  пряко свързана с дейността на Републиканското 

научно-медицинско дружество по медицинска биология и генетика. То беше учредено 

през 1969 г. с активното участие на членове на бъдещата катедра. За председател е 

избран проф. Братан Братанов, за зам.председатели  проф. Радой Попиванов и проф. 

Мария Цонева и за секретар д-р Митко Абаджиев.  

Освен първоначално създадения Софийски клон в следващите години се организираха  

клонови дружества в Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Сътрудниците на 

катедрата по медицинска генетика участваха редовно с научни съобщения в 

заседанията на дружеството и бяха сред основните организатори на периодичните 

научни  прояви. Проведоха се две национални конференции през 1972 и 1976 г., както и 

три национални конгреса с международно участие в 1981, 1985 и 1990.  

 

 

 

Първи 

национален 

конгрес по 

медицинска 

биология и 

генетика, София, 

1981 

Втори 

национален 

конгрес по 

медицинска 

биология и 

генетика, София, 

1985 
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Тематичен българо-съветски симпозиум “Организация, проблеми и постижения на 

медико-генетичното консултиране” беше организиран в 1987 г. в периода между 

последните два конгреса. На него присъстваха голям брой учени и лекари, работещи в 

областта на медицинската генетика от двете страни, включително и много млади 

сътрудници.Това позволи да се проведе широко обсъждане на проблемите на 

генетичното консултиране и да се обмени ценен опит. След кончината на доц. Митко 

Абаджиев в периода от 1981 до 1990 г. секретар на дружеството е доц. Стоян Лалчев, а 

председател проф. Мария Цонева, която пое функциите на проф. Братан Братанов, 

утвърден за почетен председател. В периода 1990 – 2000 г. председателството на 

дружеството, преименувано в Национално научно-медицинско дружество по генетика 

на човека се пое от доц. Емил Симеонов, зам.председател е доц. Стоян Лалчев, а 

секретар д-р Мария Цанчева от Катедрата по медицинска генетика. Поради финансови 

и организационни трудности през този период бяха проведени само две работни срещи 

на генетиците у нас, като по програмата “Темпус” на Европейската общност бяха 

поканени чужди лектори на тези прояви. В 1994 г. дружеството стана съорганизатор на 

Балканската асоциация по генетика на човека, учредена на Първата й конференция в 

Солун. Нейните членове активно участваха в работата на периодично организираните 

конференции от асоциацията. През 2002 г. дружеството организира и проведе в София 

5-та конференция на асоциацията. 

7. Диагностично - консултативна  и  организационно методична 

работа на Катедрата по медицинска генетика 

Диагностичната и генетично консултативната работа, която е в непосредствена и 

ежедневна помощ на практическото здравеопазване беше развита още със създаването 

на катедрата. Тази дейност беше регламентирана официално за страната по 

предложение на катедрата,  със заповед № 1126/05.03.1975 г. на Министъра на МНЗ. На 

Катедрата по медицинска генетика по това време беше възложена и задачата да 

организира и подпомогне работата на генетичните консултации и лаборатории във 

ВМИ - Варна и ВМИ - Пловдив в същата година и във ВМИ - Плевен и ВМИ – Стара 

Загора, разкрити малко по-късно, след основаването на институтите. 

Трети 

национален 

конгрес по 

медицинска 

биология и 

генетика, Варна, 

1990 
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7.1. Първа национална програма по генетична профилактика на МНЗ 

(1986)  

С приемането на І-та национална програма по генетична профилактика от МНЗ през 

1986 година генетичните консултации и лабораториите към тях добиха статута на 

генетични консултативни центрове.  

В генетичния консултативен кабинет на катедрата ежедневно се приемаха пациенти от 

цялата страна, като средно годишния брой на обслужените пациенти от няколко стотин 

в първите години, постепенно нарасна до средно годишно 1000 - 1200. Приемаха се и 

консултираха пациенти и семейства с разнообразна патология - хромозомни болести, 

малформации, разнообразни моногенни и полигенни заболявания от различни 

клинични специалности. Освен консултиране за прогнозиране на риска за потомството 

или родственици, генетичния консултативен кабинет осъществяваше и клинико-

генетични консултации в помощ на клиницистите за уточняване на диагнозата при 

трудни случаи. Създаде се картотека на консултираните пациенти. 

Работата на генетичния консултативен кабинет се подпомагаше основно от разгънатия 

лабораторен сектор и въвеждането на съвременни диагностични методи. В 

цитогенетичната  лаборатория скоро след откриването на лентовите оцветителни 

техники бяха въведени методите за G, С,  Ag  и прометафазен хромозомен анализ,  

както и за изследване на Х и У полов хроматин. Това позволи  диагностичните 

изследвания да се провеждат на съвременно ниво. Ежегодно се осъществяваше 

цитогенетичен анализ на 700 - 800 пациенти. 

В биохимичната лаборатория бяха внедрени методи за електрофоретичен анализ  и 

изоелектрично фокусиране при изследване на пациенти за хемоглобинопатии, методи 

за разкриване на Г6ФД недостатъчност /цитохимичен и микрометод с флуоресцентни 

петна/, за алфа-1 антитрипсинова недостатъчност и др. За диагностиката на някои 

първични имунодефицити бяха въведени методи за изследване на фагоцитозата /НБТ 

тест, фагоцитоза с латексови частици, миелопероксидазна активност на фагоцитите/, 

бласттрансформационен тест и др. 

7.2. Създаване и развитие на медико-генетичните центрове в 

Медицинските факултети във Варна, Пловдив, Плевен, Ст. Загора 

Организационно методичната дейност в катедрата се разгъна в процеса на създаването 

и развитието на медико-генетичните центрове в Медицинските факултети във Варна, 

Пловдив, Плевен, Ст. Загора и  някои медико-генетични консултативни кабинети към 

окръжни болници. В процеса на организирането на тези нови звена на 

здравеопазването, неотлъчно и компетентно участваше катедрата по медицинска 

генетика, чийто ръководител беше и национален консултант към МНЗ. 

8. Първите хабилитирани лица към катедрата 

Проф. Мария Цонева 
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Научната кариера на проф. Мария Цонева започва: 1950 г. като асистент на академик 

Методи Попов; 1962 г. – доцент по обща биология, ВМИ Варна; 1965 г. – ст.н.с. II ст. 

По медицинска генетика, МФ-София; 1966 г. – професор по обща биология; 1969 г. – 

ст.н.с. I ст. по медицинска генетика, МФ-София, 1982 г. – хоноруван професор към БФ 

на СУ. Специализирала е: през 1960 г. – курс на СЗО по хромозомна диагностика в гр. 

Базел, Швейцария7 1961-1962 – обща медицинска генетика в АМНСССР в Институт по 

цитология, Ленинград; Институт пж молекулярна биология, Москва и Институт по 

експериментална патология и терапия, Сухуми; 1965 г. – стипендиант на СЗО в Дания, 

Швейцария, Англия и Франция.  В периода 1979-1982 е Зам. директор по научната 

работа на МБИ; 1969-1984 – основател и Зам. председател на РНМД по медицинска 

биология и генетика, Зам. председател на специализирания научен съвет по генетика 

при ВАК; 1979-1984 – Член на комисията по медико-биологични и хигиенни науки при 

ВАК. 

Доц. Митко Абаджиев 

 

През 1965 г. след успешна специализация по медицинска генетика в Института по 

медицинска генетика и гемелология "Г. Мендел" под ръководството на проф Гжеда, е 

избран за чуждестранен асистент към Катедрата по медицинска генетика на Римския 

университет.  

В Катедрата по нервни болести при ИСУЛ е завеждал сектор по клинична и 

популационна генетика.Осъществява проучвания на невралната мускулна атрофия. 

Кандидат на науките от 1972 г. През същата година преминава на длъжност старши 

асистент в новосформираната през 1971 г. Катедра по медицинска генетика иа ИСУЛ. 

През 1976 г. е избран за доцент по медицинска генетика. 

В Катедрата по медицинска генетика развива активна преподавателска дейност в 

курсовете за студенти по медицина в МА София, и МФ в Плевен и в многобройните 

курсове за СДК по медицинска генетика за лекари от различни клинични специалности. 

Съавтор е на първия учебник по медицинска генетика. Осъществявал е 

организационно-методична, консултативна и диагностична помощ. Публикувал е 

повече от 100 научни труда, Научно-изследователската му дейност поставя началото на 

Професор д-р Мария Тодорова Цонева, Основател и Ръководител 

на Катедрата по Медицинска генетика (1971 – 1989) 
 

Доц. Митко Димитров Абаджиев е роден на 8 Май, 1926 г. в 

гр.Русе. Завършва висше медицинско образование през 1952 

г. в Медицинския факултет, София. Работи като ординатор и 

завеждащ неврологично отделение при Окръжната болница в 

гр. Русе, а от 1958 г. е избран за асистент в Катедрата по 

нервни болести на ИСУЛ. Интересът му към наследствените 

неврологични заболявания датира от 1962 г., когато изнася 

лекции и тематични занимания по въпросите на 

медицинската генетика и медико-генетичната консултация.  
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неврогенетиката в България. Години наред неуморно и систематично доц, Абаджиев 

попълва картата на наследствените неврологични заболявания в нашата страна като 

обхваща 1/3 от населението на България и 1/4 от територията й в популационно-

генетични и клинико-диагностични проучвания. Тези изследвания са с оригинален 

научен и практическо-приложен принос не само за България, но и за неврогенетиката 

като наука. Те създават необходимите предпоставки за по-сетнешните клинични и 

молекулно генетични разработки върху наследствените неврологични заболявания в 

България. При проведените първите за България популационно-генетични изследвания 

е описана от него и проф И. Георгиев автозомно-рецесивна форма на неврална 

мускулиа атрофия (Болестта на Шарко-Мари-Тут), а резултатите са обобщени в 

дисертационния му труд " Клинико-генетични форма на неврална мускулна атрофия с 

необичайна клинична картина”. По-късни бе идентифицирана като ново заболяване под 

името CMT-тип Лом. Българската неврогенетика се гордее и с още едно ново 

заболяване - нов молекулно-генетичен дефект при семейство от регистьра му на 

семействата с неврална мускулна атрофия, идентифицирано като нова форма на СМТ.  

В кръга на ангажиментите му са Заместник ръководител на научно-изследователския 

сектор на Президиума на МА, Председател на програмния съвет по проблемите на 

"Генетичен статус на българския народ", член на проблемната комисия "Органични 

прогресиращи заболявания на нервната система и невромускулния апарат, Председател 

на комисията по СДК при НМБИ, секретар на РНМД по медицинска биология и 

генетика. Индивидуални награди - първенец на НМБИ, отличник на МНЗ, златна 

значка на д-во 'Г.Кирков’. 

Доц. Венета Георгиева 

 

 

Преподавателската й дейност обхваща практически занимания и лекции със студенти 

по медицина в Медицинския университет София, Медицинския факултет в гр. Плевен, 

Медицинския университет в гр. Ст. Загора, Фармацевтичния факултет на МУ София, 

курсове за СДК лекари от различни специалности, обучение на лекари специализиращи 

медицинска генетика. Дългогодишен преподавател по медицинска генетика на 

студенти от ЮЗУ гр. Благоевград и Медицинските колежи в гр.София и гр.Благоевград. 

Методичен ръководител на медико-генетичните консултации в Плевен, Пловдив, Стара 

Загора, Варна, Велико Търново, Благоевград. Активен участник при изготвянето и 

реализирането на учебните програми за специализация по медицинска генетика. 

Съавтор на учебник по медицинска генетика и методични ръководства за хромозомна 

диагностика. Ръководител на 3 дипломни работи на студенти от Биологичния факултет 

на СУ и на 4 успешно защитени дисертационни труда.  

Научно-изследователската й дейност обхваща широк спектър от проблеми на 

медицинската генетика - клинична цитогенетика, мутагенеза на околната среда, 

Доц. Венета Георгиева-Абаджиева е родена на 20 май 1938 г. в гр. 

София. Медицинското си образование получава във ВМИ София 

(1962) със специалност медицина. Работи като ординатор във 

вътрешно отделение на Окръжна болница гр. Разград от 1962 г. до 

1965 г. От 1965 г последователно е асистент в Катедра "Обща 

биолоrия" на ВМИ София, научен сътрудник по медицинска 

генетика в секция "Профилактична генетика" на НИОТПЗ, а от 

1971 г. в новосформираната Катедра по медицинска генетика на 

ИСУЛ, кандидат на науките от 1977 г. От 1982 г. е избрана за 

доцент по медицинска генетика. Има специалност по медицинска 

генетика. 
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популационна генетика и медико-генетично консултиране. Изследванията й върху 

химическите мутагени са пионерни за България. Дисертациоиният й труд "Мугагенно 

действие на някои пестициди” е един от първите по проблема. Участник в 

международни научно-изследователски проекти в сътрудничество с други институти в 

страната. Краткосрочни специализации в АМИ СССР, И-т по педиатрия Будапеща, 

Унгария, Институт по изследване на ядрото "Демокритос" Атина, Гърция, Институт по 

медицинска генетика към Сибирското отделение на АМИ СССР, Томск. 

Публикувала е повече от 100 научни труда, в т.ч. 4 самостоятелни и 5 в съавторство 

книги по медико-биологични проблеми.  

Oг създаването на Катедрата активен участник в диагностичната и медико-генетичната 

консултативна дейност.  

Председател на Софийския клон на дружеството по „Човешка генетика", Член на 

Европейското дружество по мутагенеза на околната среда, изборен съветник за 

Бълraрия от 1990 до 1995 г, член на СНС по генетика на ВАК за три последователни 

мандата. 

Доц. д-р Стоян Лалчев 

 
 

Специализации – болницата Некер, Париж, Франция - 1981/82 г. и Институт по човешка 

генетика, Фрайбург, Германия -1994 г. 

Преподавателска дейност 

В Медицинския Университет - София води преподаването по медицинска генетика на 

студенти медици(на български и английски), фармацевти, медицински сестри и 

акушерки от колежа в гр. Враца и магистри рехабилитатори/ерготерапевти(от 2009 г.). 

В СДО обучението участва в основни и профилирани курсове с лекари. Ръководител е 

на специализанти по медицинска генетика и председател на държавна изпитна комисия 

по специалността.  

От 1990 г. до сега осигурява обучението по медицинска генетика на студентите по 

медицина от Медицинския Факултет към Тракийския Университет, гр. Ст. Загора, като 

хоноруван доцент. 

През 1985 година за първи път в страната въвежда и до сега  осъществява профилирано 

обучение по "Основи на медицинската генетика" във ФНПП на Софийския 

университет(по специалностите специална педагогика и логопедия).   Ръководител и 

консултант е на    студенти при изработване на дипломни работи. 

От 2001 до 2004  г. води по адаптирана програма профилиран  лекционен курс 

"Психогенетика" за студенти по специалността клинична психология, магистърска 

Работи в Катедрата по медицинската 

генетика от 1972 година   последователно 

като стажант асистент и асистент(1970-

1984), главен асистент(1984-1989). През 

1989 година е избран за доцент в същата 

катедра. Защитил е  кандидатска дисертация 

през 1984 година. Има призната 

специалност по медицинска генетика от 

1985 година. 

Ръководител на Катедрата по медицинска 

генетика в периода 1989 – 2000 г.  
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степен  към В.Търновския Университет "Св. Кирил и Методий"(учебен център в гр. 

София). 

Научна дейност 

Научни интереси - в областта на мутагенезата, генетичния мониторинг, клиничната 

генетика. Участва, като изследовател в два проекта финансирани от СЗО(1978-1982), 

два проекта по двустранно сътрудничество с Гърция (1985-1988), международни 

проекти финансирани от ЕС(1995-1998; 2004-2007;) и др. Има повече от 100 

публикации в наши и чужди научни списания и сборници. Съавтор в 4 монографии и 4 

учебника за студенти и лекари. 

Членство в научни организации 

Зам. председател(1981-1990) и председател  на Националното    медицинско дружество 

по генетика на човека(от 2000 г.); Член на Балканската асоциация по човешка генетика 

от 1994 г.; Член на Европейското дружество по имунодефицити от 1995 г.; Член та 

Европейската цитогенетична асоциация от 1997 г. 

Експертна дейност 

Национален консултант на Министерството на здравеопазването по медицинската 

генетика в периода 1989-2006;2008-2009 г. Координатор в експертна група по 

Националната програма за профилактика на наследствените болести и 

предразположения на МЗ, в периода 2000 - 2005 година. Като специалист-генетик 

провежда текущо генетично консултиране на пациенти с наследствена патология. 
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