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Анотация: Предмет на дисциплината е изучаването на генетичния контрол на 
някои основни физиологични механизми, протичащи в прокариотните и 
еукариотните микроорганизми. Знанията, които предлага дисциплината 
са структурирани в две части. Втората част разглежда дрождевите 
микроорганизми като гъвкава моделна еукариотна система. 
Предоставена е основна информация за устройството на дрождевата 
клетка и нейния метаболизъм, организация на транспортните системи, 
хроматинова структура, растеж и клетъчен цикъл. Студентите се 
запознават със структурната организация и архитектура на дрождевия 
геном и методи за неговото изучаване. Коментират се пост-геномни 
изследвания при дрожди. Специално внимание е отделено на генната 
експресия при дрожди и нейните регулаторни и сигнални механизми. 
Разгледани са основните подходи, приложими при ДНК рекомбинатни 
технологии с дрожди. 
В курсът се предвижда получаване на практически умения на студентите 
в някои основни подходи за изучаване и използване на полиморфизма 
на ДНК в методите за типиране на микроорганизмите, експресията на 
гени и създаване на геномни библиотеки. 
 

Предварителни 
изисквания: 

Дисциплината изисква знания и умения от студентите, придобити в 
обучението по обща микробиология, биохимия и генетика от 
бакалавърска програма по „Молекулярна биология”. Тя допълва и 
надгражда тези знания и формира умения и компетенции за прилагане 
на научните принципи при изучаването на основни физиологични 
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процеси в еукариотните микроорганизми на молекулярно-генетично 
ниво. 
 

Очаквани резултати: В резултат на обучението по приетата и утвърдена учебна програма на 
дисциплината студентите ще придобият: 

 Знания за дрождите като експериментална система в 
молекулярната биология; за архитектурата, физиологията и 
метаболизма на дрождевата клетка и подходите за изучаването 
им, за структурата и функционирането на дрождевия геном, за 
геномика и протеомика на дрожди, за експресията на дрождеви 
гени и белтъци в структурен и регулаторен аспект; за ДНК 
рекомбинатни технологии с дрожди. 

 Умения за практическо приложение на най-често използваните 
молекулярни манипулации като методи за изолиране и 
характеризиране на мутанти; за изолиране, пречистване и 
характеризиране на тотална и митохондриална ДНК; за 
генетичен трансфер при дрожди: трансформационни 
процедури; молекулярно-генетични подходи за интра- и 
интервидова диференциация на микроорганизми. 

 Самостоятелнот и отговорност при работа в екип, дизайн и 
планиране на експеримент, анализ и интерпретация на 
специфични научни резултати, използване на чуждоезична 
научна литература, публично представяне на научни резултати. 

Получените знания и умения ще разширят микробиологичната, 
биохимичната и генетичната компетентост на студентите от 
магистърската програма и са добра база за професионално реализиране 
в областта на молекулярната микробиология. 
 

Учебно съдържание:  Дрождите – гъвкава моделна експериментална система за 
молекулярната биология – научни и експериментални подходи. 

 Дрождевата клетка – структурно устройство, клетъчна 
динамика: размножаване, клетъчен цикъл, регулаторни 
механизми 

 Клетъчна динамика: белтъчни модификации; вътреклетъчно 
сортиране и транспорт на белтъците. 

 Структурната организация и архитектура на дрождевия геном 
 Генна експресия при дрожди; сигнални и регулаторни вериги в 

дрожди 
 Биогенеза на дрождевите органели и техните функции 
 „Обратна” генетика на дрожди и анализи с дрождеви системи 
 Пост-геномни изследвания при дрожди. Дрождеви протеом: 

методология, инструменти и база данни. Проектът 
GÉNOLEVURES. 

 Дрождите в биотехнологията. 
 

 


