
 

КОНСПЕКТ ПО ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ 

ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

   

 
1. Здраве, болест, патологична реакция, патологичен процес и патологично 

състояние. 

2. Периоди на болестта. Терминални състояния и основни принципи на 

съживяване. 

3. Обща етиология. Същност и възгледи. Съвременни разбирания за етиологията. 

4. Обща патогенеза. Рефлексен механизъм. Хуморално-хормонален механизъм. 

Клетъчно-тъканен механизъм. 

5. Роля на етиологичния фактор в патогенезата на болестта. Причинно-следствени 

отношения в развитието на болестния процес. Взаимоотношения между 

функция и структура, между „местното" и „общото" в патогенезата на 

болестите. 

6. Клетъчно увреждане- етиология и общи патогенетични механизми. 

7. Роля на свободните радикали в клетъчното увреждане.  

8. Апоптоза- определение, видове, биологично значение. 

9. Нарушения на тъканния растеж. Неоплазии – обща характеристика. 

10. Етиология на неоплазиите. 

11. Същност и стадии на канцерогенезата. 

12. Растеж и развитие на неоплазмите. Разлики между нормалната и раковата клетка. 

13. Взаимоотношения тумор – организъм. 

14. Болестотворно действие на механичните фактори. Травматичен шок. 

15. Болестотворно действие на термичните фактори - високи  и ниски температури. 

16. Болестотворно действие на електрическия ток. 

17. Болестотворно действие на лъчистата енергия. 

18. Реактивност и резистентност на организма - същност и фактори, влияещи върху 

реактивността и резистентността. Видове реактивност и резистентност. Форми 

на резистентност. 

19. Алергия - същност и класификация. Алергия от хуморален тип. 

20. Алергия от клетъчно медииран тип. 

21. Автоимунен отговор - същност и механизъм на възникване. 

22. Имунодефицитни състояния. Нарушена функция на тимуса. 

23. Нарушения в периферното кръвообращение - артериална хиперемия. Венозна 

хиперемия. Стаза. 

24. Исхемия. Инфаркт. 

25. Тромбоза. Емболия. 

26. Нарушено смилане и резорбиране на мастите в стомашно-чревния тракт. 

27. Нарушено транспортиране на мастите. Хиперлипемии. Мастна дистрофия на 

черния дроб. 

28. Нарушения на мастната обмяна в мастната тъкан, затлъстяване. 

29. Нарушения на междинната мастна обмяна - повишена кетогенеза. 

30. Атеросклероза- определение, етиологич, патогенеза. Усложнения. 

31. Нарушено смилане, резорбиране и транспорт на въглехидратите. Хипер-и 

хипогликемии. 

32. Нарушено смилане и резорбиране на белтъците. Промени в серумните белтъци. 



33. Нарушения на междинната белтъчна обмяна и на аминокиселинния 

метаболизъм. 

34. Нарушения в крайните етапи на белтъчната обмяна. 

35. Нарушения на обмяната на пуриновите нуклеотиди. Подагра. 

36. Нарушения на водната обмяна. Хидратация и дехидратация.. 

37. Отоци – патогенеза. 

38. Нарушения на минералната обмяна - калий, натрий и хлор. 

39. Нарушения на калциево-фосфорната обмяна. 

40. Нарушения в обмяната на микроелементите. Желязо и флуор. 

41. Основни нарушения на киселинно-алкалното състояние. Ацидоза. 

42. Основни нарушения на киселинно-алкалното състояние. Алкалоза. 

43. Хипоксии - определение, същност и класификация. Хипоксична хипоксия. 

44. Хипоксии - определение, същност и класификация. Хемична хипоксия. 

45. Хипоксии - определение, същност и класификация. Циркулаторна хипоксия. 

46. Хипоксии - определение, същност и класификация. Тъканна хипоксия. 

47. Метаболитни промени при хипоксия. Адаптация при хипоксични състояния. 

48. Възпаление – определение, етиология, фази и кардинални клинични признаци. 

49. Възпаление – първична и вторична алтерация. 

50. Съдови промени при възпалението. 

51. Клетъчен отговор при възпалението. 

52. Медиатори и модулатори на възпалението. 

53. Промени в обмяната на веществата и пролиферативни процеси при 

възпалението. 

54. Класификация, изход и биологично значение на възпалението. 

55. Хронично възпаление. 

56. Треска - етиология и патогенеза. 

57. Стадии на треската. Видове температурни криви. 

58. Обмяна на веществата, изменения на функциите на организма и биологично 

значение на треската. 

59. Рестриктивни нарушения на дишането - остра рестрикция. 

60. Рестриктивни нарушения на дишането - хронична рестрикция. 

61. Обструктивни нарушения на дишането.  

62. Нарушения в контрола на дишането. Типове патологично дишане. Кашлица. 

63. Промени в отношението вентилация/перфуция в белите дробове. Пулмонален 

кръвотоков дефицит. 

64. Нарушена дифузия на газовете в белите дробове, синдром на алвеоларна 

хиповентилация. 

65. Дихателна недостатъчност - същност, функционални прояви. Артериална 

хипоксемия. Хиперкапния.  

66. Белодробна артериална хипертензия. 

67. Остра дихателна недостатъчност – причинии механизми. 

68. Хронична дихателна недостатъчност – причинии механизми. 

69. Сърдечна недостатъчност - определение, етиология и патогенеза. 

70. Видове сърдечна недостатъчност. Компенсаторни механизми  

71. Левкокамерна и деснокамерна сърдечна недостатъчност. 

72. Нарушения на сърдечния ритъм - определение, класификация, основни 

електрофизиологични механизми. 

73. Нарушения в образуването на възбудните импулси – номотопни нарушения. 

74. Нарушения в образуването на възбудните импулси – хетеротопни нарушения. 

75. Нарушения на провеждането на възбудните импулси - блокове. 



76. Нарушения на провеждането на възбудните импулси – синдроми на 

преждевременно възбуждане на камерите. 

77. Ендокардити – етиология и патогенеза. 

78. Пороци на митралната и аортната клапа. 

79. Болести на миокарда – миокардити. Етиология и патогенеза. 

80. Исхемична болест на сърцето – етиология, патогенеза и клинични форми. 

81. Стенокардия. Миокарден инфаркт. 

82. Болести на перикарда – етиология, патогенеза, хемодинамични нарушения. 

83. Есенциална хипертензия - етиология и патогенеза. 

84. Симптоматични хипертензии. 

85. Остра недостатъчност на кръвообращението. Синкоп и шок. 

86. Хронични хипотензии. 

87. Промени в общото количество на кръвта. Кръвозагуба. 

88. Анемии - етиология, патогенеза и класификация. Постхеморагични анемии. 

89. Анемии вследствие на нарушено кръвообразуване. Желязо-дефицитнa анемия. 

90. Анемии вследствие на нарушено кръвообразуване. В12-дефицитна анемия. 

91. Анемии вследствие на нарушено кръвообразуване. Апластични анемии. 

92. Хемолитични анемии. 

93. Левкоцитози и левкопении. 

94. Левкози - остри и хронични. 

95. Нарушения на кръвосъсирването – хипо- и хиперкоагулация. 

96. Нарушения на храносмилането в устната кухина. 

97. Нарушения на храносмилането в стомаха - секреторна, двигателна, резорбтивна 

и екскреторна функция. 

98. Гастрити – определение, етиология, патогенеза. 

99. Язвена болест – определение, етиология, патогенеза. 

100. Панкреатити – определение, етиология, патогенеза. 

101. Нарушения на храносмилането в червата - секреторна, резорбтивна и двигателна 

функция. Диария. Запек. 

102. Чревна непроходимост. Стомашно-чревна автоинтоксикация. 

103. Oбща етиология и патогенеза на чернодробните заболявания. 

104. Хепатити – етиология и патогенеза. 

105. Чернодробна цироза - етиология и патогенеза.  Портална хипертензия. Асцит. 

106. Чернодробна недостатъчност. Чернодробна енцефалопатия. 

107. Жълтеници – видове, патогенеза. 

108. Етиология и патогенеза на гломеруларните увреждания. 

109. Етиология и патогенеза на тубуло-интерстициалните нарушения. Нарушена 

концентрационна и разредителна способност на бъбреците. 

110. Функционални синдроми при бъбречните заболявания. 

111. Нарушения на диурезата. Уринарен синдром. 

112. Остра бъбречна недостатъчност - етиология и патогенеза. 

113. Хроничната бъбречна недостатъчност - етиология и патогенеза. Уремия.  

114. Ендокринните нарушения –обща характеристика и механизми. 

115. Нарушения на функцията на аденохипофизата – етиология и патогенеза. 

116. Нарушения на функциите на неврохипофизата етиология и патогенеза. 

117. Хипофункция на надбъбречните жлези- етиология и патогенеза. 

118. Хиперфункция на надбъбречните жлези - етиология и патогенеза. 

119. Хипофункция на щитовидната жлеза - етиология и патогенеза. 

120. Хиперфункция на щитовидната жлеза - етиология и патогенеза. 

121. Нарушения на функцията на паращитовидните жлези. 



122. Захарен диабет –определение, класификация, етиология и патогенеза. 

123. Патобиохимия на захарния диабет. 

124. Усложнения при захарен диабет – диабетна ангиопатия и диабетна невропатия. 

125. Нарушения на гонадната функция у мъже. 

126. Нарушения на гонадната функция у жени. 

127. Етиология на заболяванията на нервната система. 

128. Патогенеза на заболяванията на нервната система. 

129. Нарушения на сетивните функции на нервната система. 

130. Болка – определение, видове, механизми. 

131. Нарушения на двигателната функция на нервната система. Парализи. 

132. Нарушения на двигателната функция на нервната система. Атаксии, 

       хиперкинезии, атетози и фибрилации. 

133. Нарушения на вегетативната нервна система. 

134. Мозъчно-съдова болест – етиология, патогенеза, усложнения. 

135. Стрес. Фази на стресовия отговор. Дистрес. Механизми на стрес-индуцираните  

заболявания.  

 

 

 

 

 

                                
                                   РЪКОВОДИТЕЛ  КАТЕДРА    

                                                    ПАТОФИЗИОЛОГИЯ:...................... 

                                                                                   (Проф. д-р А. Стойнев)  

 

         

         

          

          

         

         

         


