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• Ген – функционална единица на наследствеността, обикновено кореспондира 
на сегмент от ДНК, кодиращ един протеин  

• Геном – всичките секвенции в състава на ДНК на организма. 
• Генотип – генетичното съдържание на клетка или организъм. 
• Фенотип – видимите характеристики и особености на клетка или организъм 

като: форма, големина, метаболизъм, поведение и др. 
• Хомозиготно състояние – състояние, при което има идентични алели на един 

или повече локуси в хомоложните хромозомни сегменти.  
• Хомозиготен – на който е присъщо хомозиготно състояние  
• Хетерозиготно състояние – състояние, при което има една или повече двойки 

различни алели  
• Хетерозиготен – на който е присъщо хетерозиготното състояние 
• Доминантен ген – който се проявява фенотипно в хетерозиготно състояние 
• Рецесивен ген – в диплоиден организъм, ген който е фенотипно изразен в 

хомозиготно състояние, но не се проявява в присъствие на съответния 
доминантен алел.   
 



Организация на 
гените върху човешка 
хромозома 22 – една 
от най-малките 
(48х106 н.д.) около 
1.5% от генома. 
секвенция на 
човешкия геном = 
включва цялата 
нуклеотидна 
секвенция на ДНК в 
ядрените хромозоми 
+ мДНК.  
Соматичните клетки 
съдържат удвоеното 
хаплоидно количество 
– 3,2х109 н.д. 
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• Мутация – промяна в нуклеотидната 
последователност на генома 

• У бактерията Escherichia coli – промяна в 
един нуклеотид настъпва на всеки 100 
цикъла на репликация – почти равно на 
нивото на спонтанните мутации у този 
организъм.  

• При човека е почти толкова за 
репликацията на протеин-кодиращите 
региони. 



мутации според структурата: 
 

• Генни – изменят нуклеотидната 
последователност 

• Хромозомни – водят до структурни и числени 
изменения в определени хромозоми 

• Геномни – засягат целия хаплоиден комплект  



 

• В зависимост от типа засегнати клетки: 

• Соматични – засягат само телесни клетки и не се 
унаследяват по полов път на размножаване 

• Герминативни (зародишни) – настъпват в 
половите клетки и се предават в потомството, а 
фенотипната им изява е според модела на 
унаследяване   
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В зависимост от фенотипната изява: 
 

• Морфологични – изменения в клетки, тъкани, 
организъм, примери: 

• брахидактилия – вродено генетично заболяване, което се проявява в 

недоразвити фаланги на горните и долни крайници.  

• полидактилия – вродена физическа аномалия при пората, изразяваща се в 

по-голям от нормалния брой пръсти на ръцете и краката.  

• албинизъм – наследствено заболяване, което засяга очите и/или кожата. 

Предизвиква се от нарушения в образуването на пигмента меланин в кожата. 
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• Функционални – изменение или загуба на 
функция примери:  

• Фенилкетонурия - автозомно, рецесивно, генетично заболяване, 

характеризиращо се с мутация в гена, кодиращ ензима фенилаланин хидроксилаза.  
Хемофилия - генетично заболяване свързано със затруднено съсирване. 
Далтонизъм - цветна слепота, дефект на човешкото зрение, който се 

изразява в неспособността да се разграничават определени или всички цветове. 
Мускулна дистрофия на Дюшен – рецесивна, х-

свързана форма на мускулна дистрофия (мускулна дегенерация, трудности в ходенето, 
дишането и дори смърт) 



• Летални – слаба преживяемост на организма 

 

• Зависими от условията на средата -  
мутантният фенотип се проявява само при изменение на 
фактори на околната среда (пример: температурно-
зависими мутации, повишаване или понижаване на 
температурата) 

 



Мутации според начина на възникване: 
 

• Спонтанни – невинаги е известен мутагенният 
фактор.  

• Спонтанните мутации обикновено се свързват с повечето 
наследствени заболявания  

• Настъпват при процеси на:  

• Тавтомеризация – базата се променя от 
преместването на един водород вътре в 
молекулата, което променя модела на 
водородното свързване и това води до 
неправилно сдвояване на базите по време на 
репликация   

   



Депуринизация (загуба на пуринова база, A или G, което води до формиране на апуринов сайт (АР 

сайт) и деаминиране (става превръщане на C в U. Може да стане и с други бази) са две от 
най-често ставащите спонтанни реакции, които създават промени в ДНК на клетката  





Образуване на тиминови 
димери  (две съседни бази 

тимин стават свързани 

ковалентно) под действието 
на ултравиолетовата 
слънчева радиация. 
Клетките на кожата, които се 
излагат на слънце са 
особено чувствителни към 
този тип ДНК-увреждане. 





• Индуцирани – възникват под действие на 
определен мутагенен фактор – химическо 
вещество, лъчение, биологичен мутаген 
(вируси или транспозони). 
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Генни мутации 

• Когато мутацията засегне един нуклеотид в 
даден ген тя се азначава като Точкова 
мутация, а повече от един нуклеотид в 
рамките на един ген – Блокова мутация 

• Точкивите мутации се причиняват най-често от 
химически агенти или смущения по време на 
ДНК репликация. Тези промени се 
класифицират като транзиции и трансверзии.  
 



Точкови мутации 

• Транзиция – точкова мутация, при която 
става замяна на една пуринова база с друга 
(A↔G) или на пиримидинова с друга 
пиримидинова (C↔T).  

• Транзициите могат да бъдат причинени например 
от: Азотистата киселина (HNO2);  

• липсваща база за сдвояване;  

• мутагенни базови аналози - 5-бром 2- 
деоксиуридин (BrdU)  



Точкови мутации 

• Трансверзии – замяна на пуринова база с 
пиримидинова база или пиримидинова 
база с пуринова база (C/T ↔ A/G). Пример 
за трансверзия е превръщането на аденин 
(А) в цитозин (С).  



Точкови мутации 

• Точковите мутации, които настъпват в 
протеин-кодиращите региони могат да 
бъдат класифицирани в три типа, според 
това до каква грешка води мутиралият 
кодон: 

• Неутрални (тихи, sillint) мутации – получава 
се синонимен кодон, който кодира същата 
аминокиселина 

 



ПЪРВА БАЗА ВТОРА БАЗА 
U                                      C                                         A                                    G 

ТРЕТА БАЗА 
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Мисенс мутациите могат да предизвикат по-
големи или по-малки ефекти  

• Миссенс (missense) мутация – новият кодон кодира друга 
аминокиселина (примери: сърповидно-клетъчна анемия, 
фенилкетонурия, β-таласемия). 

 



• Нонсенс (nonsense) мутация – новият кодон не кодира 
аминокиселина, а кодира стоп-кодон (UAA, UAG или UGA) 
и може да прекъсне протеина. 
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Блокови генни мутации 

• Инсерции – вмъкване на един или повече 
нуклеотиди в ДНК. Те обикновено се причиняват от: 
транспозони или грешки по време на репликацията 
на повторени елементи ( АТ-повтори) 

• Инсерциите в кодиращите региони могат да 
доведат до промяна в сплайсинга на иРНК, т.н. 
(splice site mutation) или да доведат до изместване 
рамката на четене (frame shift). И в двата случая 
може значително да се промени генният продукт. 
Инсерциите могат да бъдат обратими, при 
преместване на транспозона.  



Блокови генни мутации 

• Делеция – отстраняване на един нуклеотид 
или повече нуклеотиди от ДНК.  

• При тези мутации също може да се измести рамката 
на четене на гена. Те са обикновено необратими. 
Теоретично е малко вероятно точно същата секвенция 
да бъде възстановена чрез инсерция. Транспозон 
може да завърта много къси делеции (напр. 1-2 бази). 
Делецията не е точно обратното на инсерцията, ако 
първата има напълно случаен характер, то втората 
съдържа специфични секвенции, инсертиращи се на 
места, които не са съвсем случайни, а дори 
дефинирани в доста тесни граници.  
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• Генните мутации у човека са в основата на 
молекулните болести.  

• Налице е взаимовръзка между дефект в 
молекулата ДНК и анормален продукт – 
даден ензим – това се афишира като 
изменение в метаболизма или като болест 
на обмяната (ензимопатии).   



• Според тяхната изява те се категоризират  
като нарушения в обмяната на: 

• Аминокиселини – фенилкетонурия, галактоземия, 
алкаптонурия 

• Въглехидрати - галактоземия 

• Липиди – хиперхолестеролемия, развива се 
атеросклероза 

• Пурини – високи нива на пикочна коселина в кръвта, 
развива се подагра 



Хромозомни аберации 

• Кариотип – микроскопско изображение на 
препарат, представящ съдържанието на 
митотични хромозоми на една клетка. 

 

• Съвкупността от морфологичните 
особености на пълния хромозомен 
комплект на дадена клетка 



Кариотип, Кариограма 



 
Хромозомни аберации 

 

 

• Делеции 

• Инверсии 

• Транслокации 

• Дупликации 



Амплификации (или генни дупликации) –  водят до многократно копиране 
на цели хромозомни региони, което увеличава количеството на гените локализирани в 
тях. 

Делеции – откъсване на големи хромозомни региони, което води до  
загуба на гени, разположени в тези региони. 

Загуба на хетерозиготност – загуба на един алел, или чрез делеция, 
или събития на рекомбинация, в организъм, който преди е имал два 
различни алела. 

Хромозомни транслокации – обмен на генетичен материал между 
нехомоложни хромозоми 

Интерстициални делеции – вътрехромозомна делеция, която 
отстранява сегмент от една хромозома като по този начин събира по 
подходящ начин гени, които преди това са били отдалечени. Пример: 
В клетки изолирани от астроцитома на човек (тип мозъчен тумор) е 
установено, че хромозомна делеция изтрива секвенции между  “fused 
in glioblastoma” (fig) гена и рецептора за тирозин киназа“ros” , 
произвеждайки слят (fusion) протеин (FIG-ROS).  Анормалният FIG-ROS 
слят протеин е със значима киназна активност, която причинява 
онкогенна трансформация (трансформиране на нормалните клетки в 
ракови). 

Хромозомна инверсия – обръщане ориентацията на хромозомен 
сегмент 

 

 

 





Транслокация довела до обмен на парченца 
материал между хромозома 12 и 7  



Променена човешка хромозома. Оцветяване по 
Gimsa от пациент с атаксия   



 
Геномни мутации – изменения в броя на 

хромозомите 
 

• Анеуплоидия – промяна в броя на отделни 

хомоложни двойки 

 хипоплоидия:  

Монозомия – отпада едната хромозома от хомоложна двойка 

Нулизомия – отпада цяла хомоложна двойка 

 хиперплоидия 

три-, тетра-, пентазомия  

 







Кариотип на клетка от рак на 
млечната жлеза 



• Причини за рак  

• Три основни фактора причиняват 
злокачествени, неоплазийни 
трансформации на нормалните клетки.  

• Те са:  

• генетични хромозомни алтерации, 
инфекции чрез онкогенни вируси 
канцерогени от околната среда 
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• Какво е рак? 

• Група болести, характеризиращи се с 
неконтролируем клетъчен растеж, инвазия 
и разпространяване на клетките от мястото 
на възникване (първично място) към други 
места на тялото.  

•  Приема се, че ракът е група от болести – 
класифицирани са повече от 100 типа рак.  



• Доказателствата внушават, че ракът е 
генетично заболяване на клетъчно ниво 

• Агентите, които причиняват рак 
(канцерогени) са агенти, които причиняват 
промени в ДНК последователностите или 
мутации (мутагени).  

• Така, подобно на генетичните заболявания, ракът 
е резултат от изменения в ДНК.  

• ДНК на туморните клетки съдържа много 
алтерации – от точкови мутации до големи 
хромозомни аберации, такива като делеции и 
транслокации   



• Хромозомни алтерации 

• Някои хромозомни промени като делеции, 
транслокации и инверсии на хромозомите 
причиняват както инициирането, така и 
прогресията на някои тумори.  

• Един от най-добре изучените примери е 
Филаделфийския хромозомен дефект, който играе 
роля за развитието на  раковото заболяване 
"хронична миелогенна левкемия"(ХМЛ).  

• ХМЛ е тумор на един клас бели кръвни клетки - 
гранулоцитите.  

 



Филаделфийската хромозома е резултат от трансфериране на част от 
дългото рамо на хромозома 22 към хромозома 9. 85% от пациентите с 
ХМЛ притежават Филаделфийска хромозома. Тъй като други тъкани не 
показват наличие на тази хромозома може да се направи заключение, 

че ХМЛ е резултат на соматична хромозомна алтерация. 



• Туморни вируси 

• Голям брой вируси могат да инфектират клетки от 
бозайници, отглеждани в клетъчни култури, 
причинявайки превръщането им в ракови клетки.  

• Тези вируси най-общо се разделят на ДНК 
туморни вируси и РНК туморни вируси. От ДНК-
вирусите способни да трансформират клетки са: 
полиома вируси, маймуски вирус 40 (SV-40), 
аденовируси и херпес-подобни вируси. Основният 
клас РНК-туморни вируси, от семейството 
ретровируси, са подобни по структура на ХИВ.  
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• Общо описание на  онкоген е мутирал ген, чийто 
продукт (протеин) се произвежда в по-голямо 
количество или чийто секретиран продукт има 
повишена активност и освен това действа в 
доминантен маниер.  Достатъчна е мутация само 
в един алел, за да има ефект. Идентифицирани са 
повече от 100 онкогена. 

• почти всички познати онкогени са променени 
форми на нормални гени  или прото-онкогени.   

 

 



• Тумор-супресорните гени, от друга страна, 
са гени, в които мутации ще доведат до 
загуба на функция и при това повечето са 
рецесивни по природа т.е. двата алела 
трябва да са мутирали.  

• поне 15 тумор-супресорни гени. 

 


