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Основни понятия: 

ДНК … 

Хромозоми – нишковидни структури, състоящи се от 
ДНК, която е многократно навита около хистони. 

Алел – всяка една от две или повече алтернативни 
форми на гена. 

Локус – специфична позиция в хромозомата. Може да 

бъде 1 bp или няколко хиляди bps в дължина. 

 

Генотип … 

 

Фенотип … 
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Кариотип 

Качествената и количествена характеристика 
на диплоидния хромозомен набор. 

Видово специфичен. 

 
Нормалният човешки кариотип се състои от 23 двойки 

хромозоми. 

22 автозоми + 1 двойка полови хромозоми 

• Мъжки пол: XY 

• Женски: XX 



Структура на хромозомите 
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Хромозома – “bar code” 

Всяка хромозомна двойка в кариотипа има 

свой собствен „баркод“ от ивици. 
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• Цитогенетичен анализ за кариотипиране 

 

• Кариограма - представяне на оцветените 
хромозоми, подредени по отношение на 
техния размер, вид и брой. 



8 

 Бендинг - кариотипиране чрез различни 
варианти 
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O'Connor, C. (2008) Nature Education 1(1):27 



G – бендинг (Giemsa banding) 

 хетерохроматин, AT-богати участъци, бедни на 
гени, тъмни ивици  

 декондензиран хроматин, GC-богати региони с 
транскрипционна активност – светли ивици 

R- (c) , Q – (d), C – бендинг (b) 
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 Метафазна пластинка          Кариограма 
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Кариограма 
1. Източник на клетки 

2. Процедура за получаване, оцветяване и анализ  
на хромозомите 

 

 



Използването на кариограмата за откриване 
на хромозомни мутации 

Флуоресцентна in situ хибридизация(FISH) и 
сравнителна геномна хибридизация (CGH) 
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Luba Trakhtenbrot; 

doi.org/10.1007/978-3-642-16483-

5_5433 



Мутации 

 

Трайни изменения в молекулата на ДНК 

 

 

 

Класификация:  

 спонтанни и индуцирани 

 соматични и герминативни  

 генни и хромозомни (структурни и бройни) 
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Примери за мутагенни фактори 

14 



Хромозомни мутации 

 

 Структурни 

 Бройни (геномни) 

 

Два аспекта на хромозомните аномалии са от 
решаващо значение: 

 

Кога и къде се случват? 
Митоза или мейоза 

Центромерите или теломерите 
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Структурни хромозомни мутации  
Делеции 

Дупликации 

Транслокации 

Инверсии 

 

 

 

 



Геномни хромозомни мутации  

– промяна в общия брой на хромозомите в генома 

 Анеуплоидия – засягаща автозоми и полови 
хромозоми 

-Монозомия  2n-1 

-Тризомия 2n+1 

-Нулизомия 2n-2 

 

 Полиплоидия 

 Миксоплоидия 



Синдром на Даун / Тризомия 21 
Честота 1:650, 1:100 (майка над 45 г.) 

Генетична формула – 47, +21 XX, XY 

Неправилно разделяне по време на мейоза 

или транслокация 

Къси крайници 

Монголоидизъм 

Плоско лице 



 Отклонения от нормалните отпечатъци на 
дланите (маймунска бразда) 

 Умствено изоставане в различна степен 

 Сърдечно-съдови аномалии 

 Ъгъл atd=81  

Ъгъл atd 

Норма –  

46-57° 
  



Синдром на Патау / Тризомия 13 
Честота 1:12 500 

Генетична формула – 47, +13 XX, XY 

Atd = 108° 

Преживяемост - < 1 година 

 Разцепване на меко 

и твърдо небце – 

заешка уста 

 Връзка между устна 

и носна кухина – вълча 

уста 

 Неправилно 

оформени ушни миди 

 Липса или 

редуцирани очи 

 Аномалии в 

бъбреци, сърце, 

храносмилателна 

система 

 Микроцефалия 

(малка глава) 



Синдром на Едуардс / Тризомия 18 

Честота 1:6 000 

95% резултат от неправилно мейотично разделяне 

Генетична формула – 47, +18 XX, XY 

Преживяемост – 30% 1 месец след раждането, 70% 
до 1 г 

 Неправилно оформени уши;  Недоразвита долна 

челюст;  Заешка и вълча уста 

  Синдактилия;  Тежка олигофрения 

 

 



Синдром на Търнър / 
Монозомия Х 
1:5 000 

Генетична формула – 45, 
X0 

Криловидна шия 

Къси крайници и тесен таз 

Недоразвити яйчници 

Ендокринен дисбаланс 

Стерилни индивиди 

Сърдечно-съдови 
аномалии 

 

 

 

 



Синдром на Клайнфелтър / 
Три-хексазомия 

 1:1000 

56% неправилно разделяне 
в майчините гамети 

Генетична формула – 47, 
XXY 

 Евнухоидно телосложение 

Недоразвити семенници 

Стерилни индивиди 

Ендокринен дисбаланс 

Умствено изоставане с 
нарастване броя на Х 
хромозомите 

Тежки форми – 
шизофрения и епилепсия 

 



Тризомия ХХХ 

 1:1000 

89% неправилно разделяне по време на мейозата в 
майчиния организъм 

Генетична формула – 47, XXХ 

 Нарушена функция на яйчниците 

 Ранен климакс 

 Дисменорея 

 

 



Синдром „Свръх мъже“  

 1:1000 

47, XYY 

Нормално изглеждащи, по-високи 

Вторична (последователна) анеуплоидия 

Силно агресивни 

Склонни към криминални прояви 
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Миксоплоидия 

Две (или повече) клетъчни линии с различен 
хромозомен набор, които се намират в един 
организъм. 

 

1.Мозаицизъм  

 

-Митотична анеуплоидия 

-Хромозомно неразделяне при сегментацията на 
зиготата 
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2. Химеризъм – химерата представлява двойно 
оплождане на яйцеклетка и полярно телце 
 
  
Микрохимеризъм?  



Микрохимеризъм в три поколения 

Int J Dev Biol. 2010; 54(2-3): 531–543  



Превенция / Пренатална диагноза 

 

Инвазивни и неинвазивни 

Амниоцентеза  

Изследване на хорионните вили 
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