
КОНСПЕКТ ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА 

за студенти медици. 

 

1. Място на генетиката и геномиката в медицината 

2. Структура и функция на гените. Мултигенни семейства. Нефункционални 

      ДНК последователности -ДНК полиморфизъм 

3. Регулация на генната активност –контрол на ниво транскрипция 

4. Регулация на генната активност – постранскрипционен контрол 

5. Регулация на генната активност – контрол на ниво транслация 

6. Епигенетика – биологичен и молекулярно-генетичен аспект 

7. Организация на митохондриалния геном 

8. Микроскопска и субмикроскопска структура и функция на хромозомите. 

Митохондриални хромозоми. 

9. Нормален кариотип на човека. Хромозомен хетероморфизъм – видове и 

значение.  

10. Мутагенеза. Класификация на генните мутации. 

11. Генни мутации според фенотипната експресия – със загуба на функция, с 

придобиване на функция, доминантно-негативни мутации 

12. Молекулни механизми за репарация на ДНК.  

13. Хромозомни мутации. Бройни хромозомни аберации – анеуплоидии, 

мозаицизъм, полиплоидия. 

14. Структурни хромозомни аберации – вътрехромозомни и междухромозомни 

преустройства. Маркерни хромозоми. Хромозомна чупливост и 

нестабилност. 

15. Клинико-генеалогичен метод 

16. Автозомно-доминантен тип на унаследяване. Клинико-генеалогични 

критерии. Особености и отклонения от класическия АД тип на унаследяване. 

Заболявания. 

17. Автозомно-рецесивен тип на унаследяване. Клинико-генеалогични 

критерии. Особености на АР типа на унаследяване. Заболявания. 

18. Полово-свързано унаследяване - Х рецесивен и Х доминантен тип на 

унаследяване. Клинико-генеалогични критерии. Особености на 

унаследяване. Заболявания. 

19. Нетрадиционно(неменделиращо) унаследяване – гонаден и соматичен 

мозаицизъм, геномен импринтинг и еднородителска дизомия, унаследяване 

на динамични мутации, митохондриално унаследяване. 

20. Унаследяване на хромозомни аберации 

21. Лабораторни методи за диагноза на моногенни заболявания –ДНК 

диагностика на неизвестни генни мутации. 



22. Лабораторни методи за диагноза на моногенни заболявания –ДНК 

диагностика на известни генни мутации. 

23. Микрочипови методи за експресионен анализ. 

24. Генетични методи за постнатална диагноза на хромозомни болести. 

25. Моногенни болести – хемолитични анемии. 

26. Вродени метаболитни болести –болести с нарушения на аминокиселинния 

метаболизъм. 

27. Вродени метаболитни болести –болести с нарушения на въглехидратния 

метаболизъм. 

28. Болести с нарушения вобмяната на липопротеините. 

29. Лизозомни болести -  мукополизахаридози, сфинголипидози, муколипидози. 

30. Наследствени болести на съединителната тъкан и костната система. 

31. Вродени имунодефицитни заболявания. 

32. Мускулни дистрофии. 

33. Моногенни болести с белодробни прояви - муковисцидоза, алфа-1-

антитрипсинов дефицит. 

34. Наследствена несиндромна глухота. 

35. Наследствена синдромна глухота. 

36. Наследствени заболявания при динамични мутации. 

37. Митохондриални болести. 

38. Хромозомни болести – обща характеристика идиагностика. 

39. Хромозомни болести,дължащи се на мутации в половите хромозоми. 

40. Хромозомни болести, дължащи се на бройни и структурни аберации на 

автозомите. 

41. Синдроми при дефекти на съседни гени – синдром на Прадер-Вили, синдром 

на Ангелман, синдром на Ди Джорджи. 

42. Обща характеристика на мултифакторните заболявания. 

43. Генетичен полиморфизъм при мултифакторни заболявания. 

44.  Генетична предразположеност към сърдечно-съдови заболявания – 

коронарна болест на сърцето, артериална хипертония. 

45. Генетична предразположеност към гастроинтестинални заболявания от 

моногенен тип – фамилна аденоматозна полипоза и наследствен 

неполипозен рак на дебелото черво; синдром на ювенилна полипоза; 

синдром на Peutz-Jeghers;синдром на Cowden. 

46. Генетични фактори при ендокринни болести. 

47. Генетика на някои психични заболявания – шизофрения и афективни 

разстройства. 

48. Генетика на някои психични заболявания –болест на Алцхаймер 



49. Генетична предразположеност към белодробни болести – бронхиална астма, 

хронична обструктивна белодробна болест. 

50. Генетична определеност на наднорменото тегло. 

51. Генетика на раковите заболявания – обща характеристика. 

52. Обща генетична  характеристика на наследствените ракови синдроми –

полипозен и неполипозен колоректален карцином, рак на млечната жлеза и 

яйчника, фамилен меланом, множествена ендокринна неоплазия. 

53. Дисморфични синдроми 

54. Аномалии на развитието при тератогенни въздействия. 

55. Изоставане в умственото развитие. 

56. Генетични причини за инфертилитет. 

57. Пренатална диагностика на моногенни и хромозомни болести – индикации, 

инвазивни и неинвазивни подходи. 

58. Скринингови програми – общи положения, масов скрининг при новородени 

и бременни жени. 

59. Селективен скрининг за разкриване на хетерозиготно носителство на 

рецесивни мутации. 

60. Медико-генетична консултация. 

61. Фармакогенетика. 

62. Фармакогеномика. 

63. Биология на прицелната терапия. 

64. Прицелна терапия при рак на: млечната жлеза, белия дроб, колона и 

хронична миелогенна левкемия. 

 

 

 

  

                                                                 РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРАТА 

                                                                 ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА:  

                                                                                             Проф. д-р Драга Тончева 


