
 

 

КОНСПЕКТ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЗА ФАРМАЦЕВТИ ВТОРИ 

КУРС    

 
1. Предмет, задачи и развитие на патологичната физиология. Здраве, болест, 

патологична реакция, патологичен процес и патологично състояние. 

Периоди на болестта. Механизми на оздравяване. Смърт. 

2. Обща етиология. Същност и възгледи. Съвременни разбирания за 

етиологията. Обща патогенеза - основни взаимоотношения. Основни 

патогенетични механизми. 

3. Клетъчно увреждане- етиология и механизми. 

4. Обратимо и необратимо клетъчно увреждане.  

5. Реактивност и резистентност на организма. Видове реактивност и 

резистентност. Имунна реактивност. 

6. Хиперсензитивни (алергични) реакции. Хиперсензитивни реакции от тип І 

(бърз тип, анафилактични) и тип ІІ (цитолитични). 

7. Хиперсензитивни (алергични) реакции. Хиперсензитивни реакции от тип ІІІ 

(имунокомплексен тип) и тип ІV (клетъчно медиирани). 

8. Автоимунни нарушения – имунна толерантност, механизъм на възникване. 

9. Имунодефицитни нарушения - първични и вторични. СПИН. 

10.  Нарушения на периферното кръвообръщение – артериална хиперемия. 

Венозна хиперемия. Стаза. 

11. Нарушения на периферното кръвообръщение – исхемия, инфаркт.  

12. Тромбоза. Емболия. 

13. Нарушения на смилането, резорбцията и транспорта на мастите. 

14. Нарушения на мастната обмяна в тъканите - затлъстяване, хепатостеатоза, 

метаболитен синдром, атеросклероза. 

15. Нарушения на смилането, резорбцията и транспорта на въглехидратите. 

Хипер- и хипогликемии. 

16. Нарушения на смилането, резорбцията, междинната и крайната обмяна на 

белтъците. Подагра. 

17. Водно-електролитни нарушения. Дехидратация, хиперхидратация, отоци. 

18. Нарушения на електролитния баланс - калий, калций, фосфор. 

19. Нарушения на киселинно-алкалното състояние. Ацидоза. Алкалоза. Видове. 

Взаимоотношения между извънклетъчното и вътреклетъчното pH. 

Последици от ацидозата и алкалозата. 

20.  Хипоксия - определение, класификация. Хипоксична хипоксия. 

21. Хемична хипоксия. Циркулаторна хипоксия. Тъканна хипоксия. 

Метаболитни промени при хипоксия. Компенсаторни механизми. 

22.  Възпаление – определение, етиология,  кардинални клинични признаци, 

класификация. 

23. Остро възпаление. Алтерация. Медиатори и модулатори на възпалението. 

24. Съдови промени при възпалението. Ексудация. Клетъчни промени. 

Пролиферативна фаза. Изход на острото възпаление.  



25. Хронично възпаление. Системни ефекти и биологично значение на 

възпалението.  

26. Треска – етиология и патогенеза.  

27. Стадии на треската. Видове температурни криви. Обмяна на веществата, 

изменения на функциите на организма и биологично значение на треската. 

28. Хипертермия, топлинен удар, малигнена хипертермия. 

29. Адаптивни форми на тъканен растеж. 

29. Тумори (неоплазии) – видове, характеристики, етиология. 

30. Патогенеза на туморите – етапи на канцерогенезата, развитие и растеж,   

      метастазиране. Ефекти на туморите върху организма, принципи на лечение. 

31. Нарушения в контрола на дишането. Патологични типове дишане. Кашлица. 

32. Нарушаване на газовата обмяна – нарушения на вентилацията, дифузията и 

перфузията. Променено отношение вентилация/перфузия.  

33. Рестриктивни и обструктивни нарушения на дишането.  

34. Хроничен бронхит, ХОББ, емфизем, бронхиална астма. 

35. Белодробен оток, респираторен дистрес синдром. 

36. Дихателна недостатъчност – същност, класификация,  етиология и 

патогенеза. Хипоксемия. Хиперкапния.  

37. Нарушения на сърдечния ритъм и проводимост – определение, 

класификация, Етиология и патогенеза на ритъмните и проводни 

нарушения. Брадикардия и тахикардия. 

38. Сърдечна недостатъчност – определение, видове. Етиология и патогенеза на 

левостранната  и десностранната сърдечна недостатъчност. 

39. Исхемична болест на сърцето – определение, видове, етиология и 

патогенеза. Клинични форми - хронична исхемична болест, остър коронарен 

синдром. 

40. Заболявания на ендокарда и перикарда. Миокардити. 

41.  Есенциална хипертония – етиология и патогенеза.  

42.  Вторични хипертонии. 

43.  Остра недостатъчност на кръвообръщението. Синкоп и шок. Хронични 

хипотензии. 

44.  Количествени нарушения на кръвта. Анемии – класификация. 

Постхеморагични анемии.  

45. Анемии вследствие на нарушено кръвотворене – желязодефицитна, 

мегалобластна  и апластична.  

46. Хемолитични анемии.  

47.  Левкоцитози и левкоцитопении. Левкози. 

48. Нарушения на тромбоцитите. 

49. Общи нарушения на гастроинтестиналните функции - малабсорбция и 

малдигестия, диария и запек, чревна непроходимост, стомашно-чревна 

автоинтоксикация.  

50.  Нарушения на храносмилането в устата и стомаха.  

51. Гастрити. Язвена болест.  

52.  Нарушения на храносмилането в червата – секреторна, резорбтивна и 

двигателна функция.  

53. Панкреатит – остър и хроничен.  



54.  Обща етиология и патогенеза на чернодробните заболявания. Типове 

чернодробна дисфункция. 

55. Хепатити. Жълтеници. 

56. Чернодробна цироза. Портална хипертензия. Асцит. Чернодробна 

енцефалопатия.  

57. Функционални синдроми при бъбречни увреждания. 

58.  Етиология и патогенеза на гломеруларните и тубуло-интерстициалните 

нарушения. Бъбречнокаменна болест. 

59.  Остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност - 

етиология и патогенеза. 

60.  Хипоталамо-хипофизарни нарушения. Аденохипофизарни нарушения. 

Нарушения на функциите на задния дял на хипофизата. 

61.  Хипофункция и хиперфункция на надбъбречните жлези. 

62.  Хипофункция и хиперфункция на щитовидната жлеза.  

63. Нарушения на функцията на паращитовидните жлези. 

64. Захарен диабет – типове, етиология и патогенеза, метаболитни нарушения, 

клинични изяви, усложнения. 

65. Нарушения на гонадната функция. 

66.  Обща етиология и патогенеза на заболяванията на нервната система. 

67.  Нарушения на сетивните функции на нервната система. Болка. 

68. Нарушения на двигателните функции. 

69.  Нарушения на вегетативната нервна система. Стрес и дистрес. 

70. Нарушения на когнитивните (познавателни) функции на нервната система. 

Дегенеративни болести - мултиплена склероза, болест на Алцхаймер. 

71. Нарушения в цикъла сън-бодърстване. 

72. Епилепсия - етиология и патогенеза. 
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