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ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 

 

Наименование на дисциплината: Биология и генетика за студенти по дентална медицина 

 

Образователна степен: Магистър 

 

Вид на дисциплината: Задължителна 

 

Продължителност на курса: Двусеместриален – в І и ІІ семестър 

 

Ниво на курса: Ниво М (магистърско ниво) 

 

Форми на оценяване: текущо оценяване, колоквиуми с тестова и теоретична част, 

семестриален изпит с практическа, тестова и теоретична част 
 

Какви форми и методики на обучение се използват в курса: лекция, учебен филм, 

лабораторно упражнение, семинар 
 

Семестриален изпит: да, включва практически изпит с микроскопски препарати и задачи, 

тест и теоретичен изпит с писмено резюме и устно разработване на въпросите 
 

ВОДЕЩ ПРЕПОДАВАТЕЛ: Всички преподаватели от катедра Биология 

 

КАТЕДРА: Биология към Медицинския факултет на МУ – София  

 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА: Курсът по Биология и генетика за студенти по дентална 

медицина предоставя възможност за придобиване на знания по молекулна и клетъчна 

биология, наследственост, изменчивост, репродукция на организмово и клетъчно ниво, основи 

на имунологията, биология на паразитите и сравнителна анатомия и еволюция на гръбначните 

животни. 

 

ОПИСАНИЕ НА КУРСА: Курсът се състои от 105 академични часа, които представляват 

следните форми на натовареност: 

 - лекции – 45 часа (30 през І семестър и 15 през ІІ семестър) 

 - практически занятия, включващи лабораторни упражнения и семинари – 60 часа (30 

през І семестър и 30 през ІІ семестър) 

 Вж. Приложение 1 – Съдържание на учебната програма 

 



 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

А. ЛЕКЦИИ 

 

І семестър 

 

1. Паразитизъм. Протисти. Тип Sarcomastigophora. Leishmania donovani. Leishmania tropica. 

Lamblia intestinalis (Giardia lamblia) Trichomonas tenax. Trichomonas vaginalis Trypanosoma 

rhodesiense. Trypanosoma gambiense. Trypanosoma equiperdum. Trypanosoma  cruzi. Entamoeba 

histolytica. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Plasmodium vivax. Plasmodium malariae. Plasmodium 

falciparum. Toxoplasma gondii.      2 ч. 

 

2. Сравнителна анатомия на гръбначните. Череп. Произход  и еволюция на черепа. 

Хрущялен мозъчен череп. Костен мозъчен череп. Хрущялен лицев череп. Костен лицев череп 

Сравнителна анатомия на черепа         2 ч. 

 

3. Сравнителна анатомия на устна кухина, зъби, език, устни жлези.   2 ч. 

 

4. Клетъчни основи на живота. Клетката – открита биологична система: междуклетъчна 

сигнализация, клетъчни контакти, клетъчни рецептори. Индивидуално развитие на клетките: 

клетъчно стареене, апоптоза. Клетъчна репродукция: фази и механизъм на митотичното 

делене, протичане на митозата (М-фаза) и цитокинезата. Регулация на клетъчния цикъл, 

природа на MPF.          2 ч. 

 

5. Закономерности на наследствените явления. Алелно състояние на гените. Основни 

типове унаследяване. Унаследяване при независимо комбиниране на гените. Унаследяване на 

скачени гени. Кросинговър. Групи на свързано унаследяване при човека.    2 ч. 

 

6. Генотипна изменчивост. Мутационна изменчивост – генни, хромозомни и геномни 

мутации.  Мутации и болести. Причини за възникване на мутациите (мутагенни фактори). 

Кросинговър. Молекулни механизми на кросинговъра. Цитоплазмена наследственост. 2 ч. 

 

7. Молекулни механизми на основните генетични процеси.  Нуклеинови киселини: ДНК – 

видове и функции. Репликация на ДНК. Основни типове репликация. Репарация на ДНК. 2 ч. 

 

8. Молекулни механизми на основните генетични процеси. Транскрипция. Зреене на РНК. 

Организация на генома в прокариотните клетки. Регулация на генната експресия при 

прокариотите. Организация на еукариотния геном. Нива на регулация на генната експресия 

при еукариотните клетки.         2 ч.  

 

9. Молекулни механизми на основните генетични процеси. Генетичен код. Транслация. 

Транспорт на белтъците в клетъчните органели.      2 ч. 

 

10. Биология и генетика на популациите.  Популация. Качествени признаци – фенотипна, 

генотипна и генна честота. Типове кръстосване. Закон на Hardy – Weinberg и неговото 

приложение.           2 ч. 

 

11. Биология и генетика на популациите.  Фактори, изменящи честотата на гените. 

Мутации. Миграция. Отбор. Изолация.       2 ч. 



 

12. Биология и генетика на популациите. Балансиран полиморфизъм. Генетична хомеостаза. 

Количествени признаци.       2 ч. 

 

13. Субмикроскопска и микроскопска структура на хромозомите. Кариотип. Еволюция на 

кариотипа.           2 ч. 

 

14. Репродуктивна биология. Гаметогенеза. Сперматогенеза. Овогенеза. Молекулни 

механизми на овоцитното зреене. Биологични характеристики на гаметите. Оплождане. 

Външно оплождане. Вътрешно оплождане при бозайниците. Различия между вътрешно и 

външно оплождане.          2 ч. 

 

15. Репродуктивна биология. Нови репродуктивни технологии. Оплождане при „ин витро” 

условия. ИКСИ – метод. Атипични форми на репродукция.    2 ч. 

 

ІІ семестър 

 

16. Генетично инженерство на популационно, организмово, клетъчно и субклетъчно ниво. 

Клониране чрез трансплантация на ядра от соматични клетки в овоцити. Рекомбинантни ДНК 

технологии. Генно инженерство.       2 ч. 

 

17. Организмът като единна система. Механизми на неспецифична защита. Система на 

комплемента. Имунологична хомеостаза.        2 ч. 

 

18. Индуктори на имунния отговор (антигени). Хаптени. Алоантигени на човека. Система 

АВО(Н). Система Lewis. Лектини. Биосинтеза на АВО(Н) и Lewis-антигените. Система 

Rhesus. Имунологичен конфликт „майка – плод”. Произход и биологично значение на 

алоантигените.          2 ч. 

 

19. Органи на имунната система.  Клетки на имунния отговор. Т-лимфоцити, В-

лимфоцити, фагоцитиращи и антиген-представящи клетки.     2 ч. 

 

20. Антитела. Строеж и функция на антителата. Реакция антиген – антитяло Антигенни 

детерминанти на антителата. Генетичен контрол на антитялосинтезата – създаване на 

разнообразие от специфични рецептори.       2 ч. 

 

21. Главен комплекс на тъканната съвместимост (МНС). Клетъчни взаимодействия при 

имунния отговор. Активиране на антиген-представящи клетки. Активиране на Т-лимфоцити. 

Клетъчно медииран имунен отговор. Активиране на В-лимфоцитите. Хуморален имунен 

отговор. Фази в диференцирането на имунокомпетентните клетки. Първичен и вторичен 

имунен отговор. Генетичен контрол на силата на имунния отговор.   2 ч. 

 

22. Трансплантационен имунитет. Реакция на приемателя срещу присадката. Отхвърляне от 

първичен и вторичен тип. Реакция на присадка срещу приемател. Имунна толерантност.  

            2 ч. 

 

23. Противотуморен имунитет. Туморни антигени и противотуморна защита Регулация и 

контрол на имунните процеси. Теории на имунитета. Еволюция на имунитета.  2 ч.            

 

 

 

 

 



 

 

 

Б. УПРАЖНЕНИЯ 

 

І семестър 

 

1. Светлинен микроскоп – устройство и работа с него. (2 часа) 

2. Тип Sarcomastigophora. Подтип Mastigophora (Flagellata). Trypanosoma rhodesiense и 

Trypanosoma gambiense (Trypanosoma brucei). Trypanosoma equiperdum. Leishmania 

donovani. Leishmania tropica. (2 часа) 

3. Тип Sarcomastigophora. Подтип Mastigophora (Flagellata). Trichomonas tenax. 

Trichomonas vaginalis. Lamblia intestinalis (Giardia lamblia). Подтип Sarcodina. 

Entamoeba histolytica. Entamoeba gingivalis. (2 часа) 

4. Тип Apicomplexa (Sporozoa). Plasmodium vivax. Plasmodium malariae. Plasmodium 

falciparum. (2 часа) 

5. Тип Apicomplexa (Sporozoa). Toxoplasma gondii. Тип Ciliophora. Клас Ciliata. Balantidium 

coli. Paramecium caudatum. Преход към многоклетъчни животни. Тип Coelenterata 

(Cnidaria). Род Hydra. (2 часа) 

6. Тип Platyhelminthes (Plathelminthes). Клас Trematoda. Fasciola hepatica. Dicrocoelium 

dendriticum (Dicrocoelium lanceatum). Род Schistosoma. (2 часа) 

7. Тип Platyhelminthes. Клас Cestoda. Diphyllobothrium latum. Taenia solium. Taeniarhynchus 

saginatus (Taenia saginata). Echinococcus granulosus. (2 часа) 

8. Тип Nematoda. Ascaris lumbricoides. Enterobius vermicularis. Trichocephalus trichiurus. 

Trichinella spiralis. (2 часа) 

9. Тип Annelida. Lumbricus terrestris. Hirudo medicinalis. Тип Arthropoda. Клас Arachnida 

(Arachnoidea, паякообразни). Разред Scorpiones (скорпиони). Разред Aranei (паяци). (2 

часа) 

10. Тип Arthropoda. Клас Arachnida. Разред Acari (кърлежи). Sarcoptes scabiei. Кърлежи – 

преносители на трансмисивни заболявания: Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, 

Hyalomma plumbeum, Rhipicephalus sanguineus. Клас Insecta. Pediculus humanus 

(Pediculus hominis). Phthirius pubis. (2 часа) 

11. Тип Arthropoda. Клас Insecta. Cimex lectularius. Pulex irritans. Род Culex и род Anopheles. 

Насекомите като специфични и механични преносители на заболявания. (2 часа) 

12. Колоквиум с препарати. (2 часа) 

13. Сравнителна анатомия на мозъковия череп. (2 часа) 

14. Сравнителна анатомия на лицевия череп. (2 часа) 

15. Отровни животни, растения и гъби. (2 часа) 

 

ІІ семестър 

 

16. Сравнителна анатомия на дъвкателния апарат. (2 часа) 

17. ДНК и хроматин. Гигантски хромозоми от ларви на двукрили насекоми. Х-полов 

хроматин в клетки от устна лигавица (трайни препарати). (2 часа) 

18. Клетъчен цикъл. Митоза. (2 часа) 



19. Кариотип. Нормален човешки кариотип. (2 часа) 

20. Мейоза. Гаметогенеза. (2 часа) 

21. Оплождане. Оплождане in vitro върху модел лабораторна мишка. (2 часа) 

22. Индивидуално развитиe. Ембрионален период: сегментация, гаструлация, органогенеза. 

(2 часа) 

23. Органи и клетки на имунната система. Лимфоцити, фагоцити. Приготвяне и оценка на 

клетъчни суспензии от лимфоцити. (2 часа) 

24. Алоантигени на човека. Определяне на кръвни групи по системата АВ0(Н). 

Унаследяване на кръвни групи, изработване на родословно дърво. (2 часа) 

25. Имунологични методи. Аглутинация – титриране на аглутиниращ серум. Инхибиция на 

аглутинацията – секреторен статус. Преципитация: ринг-тест, двойна имунодифузия в 

агаров гел по Ухтерлони.  ELISA. (2 часа) 

26. Менделово унаследяване. Морбиден риск. Решаване на генетични задачи. (2 часа) 

27. Методи на популационната генетика – качествени признаци. Фенотипна, генотипна и 

генна честота. Закон на Харди – Вайнберг. (2 часа) 

28. Честота на мутациите. Отбор. Миграция. Изолация. Коефициенти на родство и 

инбредност. (2 часа) 

29. Колоквиум със задачи. (2 часа) 

30. Методи на популационната генетика – количествени признаци. (2 часа) 

 

Изискван минимум от практически умения 

 

1. Микроскопско наблюдение. 

2. Приготвяне на временни микроскопски препарати. 

3. Методи за популационно-статистически анализ. 

4. Определяне на кръвни групи. 

5. Дисекция на гръбначни. 

6. Получаване и анализ на клетъчни суспензии. 

7. Методи за отчитане на реакцията антиген – антитяло. Титриране на имунен серум. 

8. Наблюдение и разпознаване на паразити. 

9. Познания за модел на in vitro оплождане при бозайници. 

10. Познания за нормалния човешки кариотип. 

11. Решаване на медико-генетични задачи. 
 


