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ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА 

Крайни цели на студентското обучение по Медицинска генетика със студенти по 

медицина е да получат базисни теоретични и практически познания и организационни 

умения върху: 

1. Етиопатогенетични механизми на човешката наследствена патология, 

структурирани в логична последователност – биологични основи на 

наследствените структури; етиология, патогенеза, унаследяване, класификация; 

2. Kлиничен и генетичен полиморфизъм на наследствените заболявания. 

3. Клинико-генетични проблеми на наследствените злокачествени заболявания, 

митохондриалните болести и на болестите, определени от динамични мутации;  

4. Модерна диагностика на редки и социално-значими заболявания чрез използване 

на ДНК микрочипови технологии и екзомно секвениране; 

5. Съвременна терапия на наследствени заболявания – конвенционална, генна, 

таргетна и лечение с лекарства сираци; 

6. Фармакогеномни подходи за персонализирана терапия; 

7. Профилактика на моногенни и полигенни заболявания, хромозомни болести и 

наследствени предразположения. Организация и същност на масовия и 

селективен генетичен скрининг; 

8. Подходи и индикации за пренатална диагностика;  

9. Подходи и индикации за предимплантационна генетична диагностика и 

предимплантационен генетичен скрининг; 

10. Принципи, организация и задачи на медико-генетичната консултация;  

 

Необходим минимум теоретични познания за: 

 Да познават генетични фактори за възникване на по-чести моногенни болести и 

предразположения към социално-значими заболявания; 

 Да интерпретират клинико-генетичния полиморфизъм на менделови 

заболявания - вродени метаболитни болести, вродени анемии, болести на 

съединителната тъкан и на костната система, вродени имунодефицити, 

невромускулни заболявания, наследствена глухота, моногенни болести с 

белодробни прояви, наследствена очна патология и др; 

 Да интерпретират клинико-генетичния полиморфизъм на митохондриални 

болести, на болести, свързаниш с динамични мутации и импринтинг. 

 Да интерпретират клинико-генетичния полиморфизъм на хромозомни болести, 

микроделеционни/микродупликационни синдроми; 

 Да познават проявите на честите вродени аномалии, изоставане във физическото 

и нервно-психическото развитие; 

 Да познават генетичните причини за инфертилитета и репродуктивни 

неблагополучия; 
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 Да познават генетичните фактори за предразположеност към сърдечно-съдови 

заболявания, онкологични, ендокринни, психиатрични, белодробни, 

затлъстяване и идр. 

 Да определят генетичен риск в засегнати семейства с моногенно или 

многофакторно заболяване; 

 Да придобият знания за избор на подходящи клинични, генетични и геномни 

изследвания за поставяне на послеродова диагноза на наследствени болести и 

предразположения; 

 Да познават предимствата и ограниченията на пресимптоматичните тестове за 

генетични заболявания; 

 Да имат базисни знания за интерпретиране на цитогенетични, молекулярно-

генетични, микрочипови и геномни диагностични тестове; 

 Да знаят индикациите и техниките за дородова диагностика; 

 Да знаят принципите на генетичния скрининг и скринингови програми; 

 Да познават възможностите на персонализираната медицина, базирана на 

фармакогеномика; 

 Да знаят принципите на медико-генетичното консултиране и профилактика на 

наследствената патология. 

Необходим минимум практически и организационни познания: 

 Да изграждат родословия с медицинска цел, разпознават на типа на 

унаследяване и други клинико-генеалогични признаци за генетични заболявания 

във фамилиите; 

 Да определят тип на унаследяване и да правят оценка на генетичния риск при 

менделови и многофакторни заболявания,  

 Да идентифицират пациенти с предразположеност към социално-значими 

болести; 

 Да разпознават, класифицират и интерпретират случаи на вродени 

малформации,  

 Да прилагат основни цитогенетични, молекулярно-цитогенетични и 

молекулярно-генетични методи за анализ;  

 Да интерпретират данни от генетични изследвания с различни методи;  

 Да използват клиничната информация за търсене на различни наследствени 

заболявания в бази данни; 

 Да придобият умения за работа в мултидисциплинарни екипи за изграждане на 

план за диагноза и терапия на генетично заболяване и поведение към пациента. 

 

            

 

 


