


Видове наследствени болести 

Наследствените болести при човека се 
разделят на две големи групи: 
    
 Хромозомни 

 Молекулни 



Хромозомни болести 

Хромозомните болести се дължат на промени в 
структурата (хромозомни мутации) или в броя на 
хромозомите (геномони мутации). Най-честата 
хромозомна мутация е откъсване на хромозомен 
фрагмент, а най-честата геномна мутация - 
анеуплоидия. Наличието на излишна хромозома в 
някоя хомоложна двойка се нарича тризомия, а 
наличието само на едната хромозома - монозомия. 
При всички случаи се нарушава нормалното 
взаимодействие между гените. Анеуплоидията 
може да засегне както автозомите,   така и 
половите хромозоми. 



Синдроми, свързани с аномалии в броя 
на автозомите 

 Синдром на Даун 

Това е  една от най-
често срещаните 
автозомни 
аномалии.Честотат
а е 1,5 на 1000 
новородени.Болест
та се дължи на 
тризомия на 21-та 
хромозмна двойка-
болните имат в 
кариотипа си 47 вместо 46 хромозоми. 
 





Синдроми, свързани с аномалии в броя 
на половите хромозоми   

Дължат се на неразделяне на Х-хромозомата по време на 
мейозата 

Това е най-често 
срещаната 
хромозомна 
аномалия. 
Честотата е 
3 на 1000 
новородени 
момчета. 
Кариотип-47ХХY. 
 

  Синдром на Клайнфелтър  





 Синдром на Търнър 

Синдром на Търнър е вродено генетично заболяване у момичета, 
родени с една липсваща ХO хромозома. Честотата е 1 на 2000 
новородени момичета. Кариотип- 45X0 



 Синдром на „свръхжени“ 
Честотата е 1 на 1000 
новородени 
момичета.Възниква по-често 
,ако родителите са възрастни.  
Състоянието е познато още 
като тризомия  Х  и се появява 
при разделянето на 
родителските репродуктивни 
клетки. Кариотипът е 47ХХХ. 



 Синдром на „свръхмъже“ 
 Настъпва при неразделянето на Y-хромозомата при второто 
мейотично делене . Честотата е 1,3 на 1000 новородени 
момчета. Кариотипът е 47ХYY. 



Молекулни болести 

Молекулните болести са резултат от генни 
мутации. Те могат да засегнат регулаторни или 
структурни гени. Ако е мутирал регулаторен ген, 
структурните гени, които са под негов контрол, 
не функционират и съответният белтък не се 
синтезира изобщо. Ако е мутирал структурен ген, 
се променя структурата на съответния белтък, 
той се синтезира, но е с променени свойства и 
активност. 



 Хемоглобинопатии 

Генните мутации може да засегнат структурни или регулаторни гени на 
синтезиране на хемоглобин. 

o Мутациите на структурните гени водят до синтезирането на анормални 
хемоглобини. Болестите, които възникват,се наричат хемоглобинози. 

o Мутациите на регулаторните хемоглобинови гени изключват действието на 
контролираните от тях структурни гени. Болестите, които възникват са 
наречени таласемии,а класическата форма на таласемия е анемията на 
Кули. 

 





 Ензимопатии 
Метаболитният процес е 
верига от свързани една с 
друга биохимични реакции, 
катализирани от ензими. 
Всеки ензим е кодиран от 
структурен ген. Когато генът 
е мутирал, ензимът е с 
променена структура и не е 
в състояние да 
взаимодейства със своя 
субстрат, Броят на 
известните ензимопатии е 
над 6000.Такива болести са 
галактоземия,гликогемоза, 
фенилкетонурия, 
албинизъм . 





 Болести, дължащи се на генетични 
дефекти на клетъчните рецептори 
 

Клетъчните рецептори разпознават и взаимодействат със специфични за 
тях вещества - хормони, метаболити, лекарства и др. Генетичният дефект 
на определен вид клетъчни рецептори води до невъзможност 
съответното вещество да бъде усвоено и използвано от клетките.  

Отлагане на 
холестерол в 
артериалните стени 
вследствие на 
генетичния дефект на 
клетъчните 
рецептори за 
холестерол. Този 
дефект се нарича 
фамилна 
холестеролемия.   



 Фармако-генетични дефекти 

Силата, продължителността и механизмът на действие на много 
лекарства зависят от начина, по който те се разграждат в организма от 
определени ензими. При генетично обусловени дефекти на някои от тези 
ензими настъпва промяна в действието на много лекарства - аналгетици, 
сулфонамиди, антибиотици и др.  



 Наследствено обусловена имунна 
недостатъчност 

Дължи се на генетични нарушения в образуването и 
функционирането на клетките, участващи в имунния отговор. 
Засегнатите лица са силно възприемчиви към инфекции. 



Медико-генетична консултация 

Медико-генетичното консултиране включва поставянето на диагноза 
преди раждането (дородова диагностика), определяне на генетичния 
риск за увреждане на потомството, прогнозиране и профилактика на 
наследствените аномалии. На дородова диагностика подлежат: 

• всички бременни над 35-годишна възраст 

• семейства, в които е раждано дете с наследствено заболяване 

• генетични аномалии в родословието на някой от родителите 

• семейства, в които някой от родителите работи във вредна среда 
(повишена радиация, тежки метали и др.) 

 



 Дородова диагностика 
Дородовата диагностика трябва да бъде проведена през първата 
половина на бременността. Основен метод на дородовата диагностика е 
ултразвуковото изследване. Чрез него се установяват груби аномалии - 
липса на мозък, деформации на гръбначния стълб и крайниците и др. 
Други методи са: изследване на околоплодната течност ,която се подлага 
на биохимичен , цитогенетичен и ДНК – анализ. 
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