
“Учение без разсъждение е безполезно, 
а разсъждение без учение - опасно.”

Генетично инженерство

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн



Генетично инженерство
манипулиране и изменение на наследствени признаци според 

нуждите и целите на човека

1. Популационно ниво на генетичното 
инженерство - промени в генофонда на цели популации за 
утвърждаване на полезни за човека белези
подбор (селекция) 
избирателна хибридизация

евгеника - селекция на популационно ниво при човека 

позитивна евгеника

негативна евгеника

Sir Francis Galton
1865

Платон
325 г.пр.Хр.



2. Организмово ниво на генетичното 
инженерство

2.1. Хибридизация
    - вътревидова -  за утвърждаване на полезни 

видови белези
    - междувидова - за съчетаване на полезни 

признаци от различни видове и повишаване 
хетерозиготността по по-голям брой белези; 
еволюционно по-близки видове; жизнено, но 
безплодно потомство (инконгруентна 
хибридизация)



2.2. Предзиготна селекция и изкуствено оплождане 

(евтелегенеза, инсеминация при човека)
2.3. Следзиготна  селекция 

Естествена  - спонтанен аборт; действие на естествения отбор

Изкуствена - терапевтичен аборт по медицински показания 

предимплантационна диагностика (ПИД) - изследване на 1-2 бластомера от 
7-10-клетъчен човешки зародиш чрез PCR и in situ флуоресцентна 

хибридизация

Пренатална диагностика, Пренатална хирургия



   4. Оплождане in vitro с трансплантация на ембриони 
Оплождане in vitro (IVF) – Patrick  Steptoe и Robert 
Edwards, 1978 год. ; 1988 год. – Атанас Щерев и Илия 
Ватев

Асистирана репродукция -  ART



Интрацитоплазмено инжектиране на 

сперматозоид в яйцеклетката 

(ИКСИ) 

Предимства - само няколко нормални и 

жизнеспособни сперматозоида; 

недоузрели сперматозоиди, извлечени 

биопсично от тестиса или епидидимиса 

и дори със сперматиди
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3.1. Получаване на организми-химери - сливане на 
клетки от различни ембриони

3. Клетъчно и субклетъчно ниво 

чрез сливане на клетки от морули на два или повече 
различни зародиша, като се разтварят техните zona 
pellucida

чрез инжектиране на клетки от вътрешната клетъчна 
маса на един предимплантационен зародиш в 
бластоцела на друг





Химери : 
   - тетрапарентални - от 4 родителя, ако са получени от клетки на 2 
зародиша
   - хексапарентални - от 6 родителя, ако са мозайка от клетки на 3 
зародиша



3.4. Клониране на 
организми - пренасяне на 
ядро на соматична клетка в 
енуклеирана яйцеклетка 
 равностойност на генома 
  на соматичните клетки с този 
на гаметите
 потомък - копие на родителя, 
от който е взето соматичното 
ядро
 всички индивиди, получени 
от  соматични ядра от един и 
същ родител, са еднояйчни 
близнаци 





Prof. Ian Wilmut; 1996; 
Roslin Institute, Scotland

права за клониране до 2017 г. 
Закон за клонирането – от 2001 г.

Dolly the Sheep
277 опита



Клониране при 

човека :

с терапевтична 

цел - ранни, 

недиференцирани 

стволови клетки 

(STEM CELLS) от 

около 6-дневен 

ембрион се развиват 

в клетъчна култура 

in vitro. 





Трансплантация на стволови клетки





Защо генетично идентичните индивиди не 
са фенотипно идентични? 

Епигенетика

Митохондрии 

Мутации 

Имунен 
отговор

Ембрионално 
развитие



   5. Хибридоми - изкуствено  получени хибридни 
клетки между миши ракови миеломни клетки и 
миши В- лимфоцити от слезка. 

Моноклонални 
антитела
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