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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО 
 

 

 

ФОРМИ НА ЗАНЯТИЯТА     ХОРАРИУМ 

      І семестър   ІІ семестър 

      общо на седмица  общо на седмица 

 

Лекции          45      3                 30       2 

 

Практически занятия        30      2           30       2 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 ВСИЧКО:         75 часа          60 часа      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

А. ЛЕКЦИИ 
 

  Тема № 1. Основни принципи в организацията на живите системи   

            8 ч.  

  Подтема 1.1. Предмет, място и значение на биологията. Основни методи в 

биологията. Развитие на общата биология в България.      2 ч. 

  Подтема 1.2. Молекулна организация на живата материя  2 ч. 

 Белтъци – структура и функция. Нуклеинови киселини – видове и функции. 

Самосглобяване на макромолекулните субединици. Биологично значение на макромолекулите 

в живия организъм.       

  Подтема 1.3. Клетъчни основи на живота.     2 ч. 

Прокариотни и еукариотни клетки – сравнителна структурно-функционална 

характеристика. Произход и еволюция на клетките. Клетката – открита биологична система. 

Междуклетъчни комуникации. Клетъчни контакти. Клетъчни рецептори. Индивидуално 

развитие на клетките. Клетъчно стареене 

 Подтема 1.4. Клетъчна репродукция. Клетъчен растеж и делене  2 ч. 

Клетъчен (митотичен) цикъл – интерфаза, митоза. Фази и механизъм на митозата. 

Природа на митоза-промотинг фактора. Контрол на клетъчното делене при многоклетъчните 

организми. 

 

  Тема № 2. Молекулни и клетъчни механизми на унаследяването и 

изменчивостта                     26 ч. 

Подтема 2.1.Молекулни механизми на основните генетични процеси 10 ч. 

Репликация (биосинтез на ДНК). Основни типове на репликация. Транскрипция. Зреене на 

РНК. Генетичен код. Транслация. Транспорт на белтъците в клетъчните органели. 

Посттранслационни модификации. Стареене и разграждане на белтъците. Мутагенни фактори 

и механизъм на действие. Репарация на ДНК. Организация на генома в прокариотните и 

еукариотни клетки.  Регулация на генната експресия. Субмикроскопска структура на 

хромозомите. Микроскопска структура на хромозомите. Кариотип.  

  Подтема 2.2. Закономерности на наследствените явления  12 ч. 

 Наследственост. Унаследяване. Генотип и фенотип. Методи на генетичен анализ –

цитогенетични методи, молекулно-биологични методи. Алелно състояние на гените. 

Взаимодействие между гените. Основни типове унаследяване. Унаследяване на скачени гени. 

Кросинговър. Групи на свързано унаследяване при човека. Наследственост и среда. Норма на 

реакция. Фенокопия. Морфози. Генокопия. Цитоплазмена наследственост. Извънхромозомна 

наследственост. Модификационна и генотипна изменчивост. Хибридна и рекомбинативна 

изменчивост. Молекулни механизми на кросинговъра. Мутационна изменчивост. Видове 

мутации. Генни мутации и болести. Хромозомни мутации. Геномни мутации. Цитоплазмени 

мутации. 

  Подтема 2.3. Генетично и генно инженерство    4 ч. 

 Генетично инженерство на популационно равнище. Генетично инженерство на 

организмово ниво. Генетично инженерство на клетъчно равнище. Генетично инженерство на 

субклетъчно ниво. Рекомбинантни ДНК технологии и генно инженерство. Специфично 

разкъсване на ДНК. Основни ензими в ДНК рекомбинантните технологии. Секвениране на 

ДНК. ДНК-библиотеки. Хибридизация на НК. ДНК клониране. Полимеразна верижна реакция. 

Генно инженерство. Генна терапия. 

 

  Тема № 3. Имунобиология. Организмът като единна система. 

Имунологична хомеостаза                  16 ч. 

  Подтема 3.1.Имунна система      2 ч. 

 Централни и периферни органи на имунната система. Клетки на имунния отговор. 



Система на комплемента. 

  Подтема 3.2. Индуктори на имунния отговор. Антигени   2 ч. 

 Алоантигени на човека: система АВ0 (Н), система Lewis, биосинтеза на А-, В-, Н- и 

Lewis-антигените. Система Rhesus. Произход и биологично значение на алоантигените. 

  Подтема 3.3. Антитела.       3 ч. 

 Имуноглобулини. Имуноглобулинови класове. Генетичен контрол на 

антитялосинтезата. Изотипни, алотипни и идиотипни детерминанти. V- и С-гени.  

  Подтема 3.4 Имунен отговор.       3 ч. 

 Клетъчни взаимодействия при имунния отговор. Фази в диференциацията на 

имунокомпетентните клетки. Типове имунен отговор. Главен комплекс на тъканната 

съвместимост. Генетична детерминираност на силата на имунниия отговор. 

  Подтема 3.5 Имунобиологични аспекти на трансплантационния и 

противотуморен имунитет. Имунологична толерантност.    4 ч. 

 Закономерности на присаждането на тъкани у инбредните линии животни. 

Трансплантационни антигени при мишките и човека. Реакция на приемателя срещу 

присадката. Имунна толерантност. Реакция на присадката срещу приемателя. Противотуморен 

имунитет. Туморни антигени. Имунни механизми срещу злокачествените тумори.   

        

  Подтема 3.6. Регулация и контрол на имунните процеси. Теории на имунитета. 

Еволюция на имунитета.       2 ч. 

 

  Тема № 4. Размножаване и индивидуално развитие          8 ч. 

  Подтема 4.1. Репродуктивна биология     4 ч. 

 Детерминиране и диференциране на пола. Размножаване на организмите. Сексуална 

репродукция Хаплоидно-диплоиден цикъл. Предимства на сексуалната репродукция. 

Цитологични основи на сексуалната репродукция. Мейоза. Произход на половите клетки. 

Гаметогенеза. Овогенеза. Молекулни механизми на овоцитното зреене. Основни 

характеристики на зрелите яйца. Сперматогенеза. Основни характеристики на мъжките 

гамети. Оплождане. Етапи в процеса на външно оплождане. Механизми за блокиране на 

полиспермията. Завършване на оплождането. Вътрешно оплождане при бозайниците. 

Оплождане при ин витро условия и други репродуктивни техники. Атипични форми на 

репродукцията. 

  Подтема 4.2. Биология на развитието (индивидуално развитие) 4 ч. 

 Ембрионален период. Клетъчни и молекулни механизми на гаструлацията. 

Ембрионално развитие при бозайниците и човека. Диференциация. Клетъчни различия и 

клетъчна памет при развитието. Постембрионален период. Старост и смърт. 

 

  Тема № 5. Биологична еволюция     4 ч. 

  Подтема 5.1. Биология и генетика на популациите   2 ч. 

 Популация. Фенотипна, генотипна и генна честота. Типове кръстосване. Закон на 

Hardy-Weinberg. Фактори, изменящи честотата на гените. Мутации. Отбор, балансиран 

полиморфизъм, генетична хомеостаза. Миграция. Изолация. Количествени признаци. 

  Подтема 5.2. Теория на еволюцията     2 ч. 

 Съвременни теории за еволюцията. Микроеволюция. Типове естествен отбор. Вид и 

видообразуване. Начини на видообразуване. Надвидова еволюция (макроеволюция). Основни 

пътища на еволюцията. Основни закономерности на макроеволюцията. Молекулна еволюция. 

 

  Тема № 6. Екология и взаимоотношения между човек и природа  2 ч. 

 Популации, съобщества и екосистеми. Взаимодействие между организмите в 

съобществата. Човекът и биосферата. Биология на поведението.  

 

  Тема № 7. Еволюция на безгръбначните с елементи на медицинската 

паразитология                   2 ч. 



 Паразитизмът като биологично явление. Паразити и гостоприемници. Произход на 

паразитизма. Приспособяване на паразита към гостоприемника. Взаимодействия между 

паразита и гостоприемника. Екология на паразитизма.  

 

  Тема № 8. Сравнителна анатомия и еволюция на човека  10 ч. 

 Систематика на хордовите. Произход на гръбначните. Произход и развитие на кожата, 

гръбначния стълб, черепа, храносмилателната, кръвоносната, нервната, сетивните органи, и 

пикочо-половата система. Антропогенеза. Палеонтологична история на човека. Човешки раси. 

Произход на човешките раси. Фактори на расообразуването. Расизъм 

 

 

Б. УПРАЖНЕНИЯ 

             

1. Микроскоп – устройство и работа с него.       2 ч. 

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

and Trypanosoma brucei gambiense. Trypanosoma equiperdum. Leishmania donovani. 

Leishmania tropica. Подтип Sarcodina. Entamoeba histolytica.   2 ч. 

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

vaginalis. Giardia lamblia (Lamblia intestinalis).     2 ч. 

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

falciparum.          2 ч. 

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

coli. Paramecium caudatum. Преход към многоклетъчни. Тип Cnidaria (Coelenterata). Род 

Hydra. Род Obelia.         2 ч. 

6. Тип Platyhelminthes. Клас Trematoda. Fasciola hepatica. Dicrocoelium dendriticum 

(Dicrocoelium lanceatum). Opisthorchis felineus. Род Schistosoma.   2 ч. 

7. Тип Platyhelminthes. Клас Cestoda. Taenia solium. Taeniarhynchus saginatus (Taenia saginata). 

Diphyllobothrium latum. Hymenolepis nana. Echinococcus granulosus.  2 ч. 

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

Trichinella spiralis. Strongyloides stercoralis. Ancylostoma duodenale.  2 ч. 

9. Тип Nematoda. Dracunculus medinensis. Wuchereria bankrofti. Loa loa. Тип Annelida. 

Lumbricus terrestris. Hirudo medicinalis. Тип Arthropoda. Подтип Crustacea. Род Cyclops. 

            2 ч. 

10. Клас Arachnida (Паякообразни). Разред Scorpiones (скорпиони). Разред Araneae (паяци). 

Род Latrodectus. Разред Acari (кърлежи) – Sarcoptes scabiei, pод Dermatophagoides. Кърлежи 

– преносители на трансмисивни заболявания: Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus, 

Hyalomma plumbeum, Rhipicephalus sanguineus. Клас Insecta. Pediculus humanus. Phthirius 

pubis.           2 ч.  

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

Phlebotomus papatasii. Роля на насекомите като специфични и механични преносители на 

заболявания.          2 ч. 

12. Сравнителна анатомия на кожа, кожни сетивни органи и отделителна система. 2 ч. 

13. Сравнителна анатомия на нервна система, око и ухо.    2 ч. 

14. Колоквиум с изпит върху препарати.       2 ч. 

15. Отровни растения, животни и гъби.       2 ч. 

16. Мозъков и лицев череп – сравнителна анатомия на черепа.    2 ч. 

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

(телце на Бар) в клетки от устна лигавица (трайни препарати).   2 ч. 

18. Клетъчен цикъл. Митоза.         2 ч. 

19. Кариотип. Нормален човешки кариотип.       2 ч. 

20. Мейоза. Гаметогенеза.         2 ч. 

21. Оплождане. Оплождане in vitro върху модел лабораторна мишка.   2 ч. 



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

            2 ч. 

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

клетъчни суспензии от лимфоцити.       2 ч. 

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

на кръвни групи, изработване на родословно дърво.     2 ч. 

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 ч. 

26. Менделово унаследяване. Морбиден риск. Решаване на генетични задачи. 2 ч. 

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

честота. Закон на Харди – Вайнберг.       2 ч. 

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

            2 ч. 

29. Колоквиум със задачи.         2 ч. 

30. Методи на популационната генетика – количествени признаци.   2 ч. 

  

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. 

 


