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КОНСПЕКТ 

ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЗА МЕДИЦИ 

  

1. Предмет, задачи, методи и историческо развитие на патофизиологията. 

2. Здраве, болест, патологична реакция, патологичен  процес и патологично състояние. 

3. Периоди на болестта. Механизми на оздравяване. 

4. Танатогенеза, терминални състояния и основни принципи на реанимация.   

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

6. Обща патогенеза. Рефлексен  механизъм.  

7. Обща патогенеза. Хуморално-хормонални  механизъми. 

8. Роля на етиологичния фактор в патогенезата. Причинно-следствени отношения в 

развитието на болестния процес.   

9. Взаимоотношения между функция и структура, между местно и общо, между 

специфично и неспецифично в патогенезата.  

10. Обща характеристика на клетъчното увреждане. Общи биохимични процеси на 

клетъчно увреждане. 

11. Клетъчно увреждане - дистрофия и некроза. 

12. Свободни радикали - механизми на увреждащо действие върху клетъчните функции. 

13. Апоптоза. 

14. Реактивност и резистентност на организма – същност, фактори, влияещи  върху 

реактивността и резистентността, Видове реактивност и резистентност. 

15. Основни форми на резистентност. Вродена и придобита резистентност. Имунен 

отговор. 

16. Алергия – същност и класификация. Алергични реакции от I тип (анафилактични, 

атопични).  

17. Алергия – същност и класификация. Алергични реакции  от II тип (цитолитични).  

18. Алергия – същност и класификация. Алергични реакции  от III тип 

(имунонокомплексни). 

19. Алергия – същност и класификация. Алергични реакции  от IV тип – клетъчно 

обусловени. 

20. Автоимунитет и имунологична толерантност. Същност и механизми на възникване на 

автоимунните болести. 

21. Първични имунодефицитни състояния. 

22. Вторични имунодефицитни състояния. СПИН. 

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

24. Нарушено транспортиране на мастите. Хипер- и хиполипопротеинемии.  

25. Нарушения на мастната обмяна в тъканите. Затлъстяване. 

26. Нарушения на мастната обмяна в тъканите. Хепатостеатоза. Метаболитен синдром. 

27. Нарушения на междинната обмяна на мастите. Липидози. Повишена кетогенеза. 

28. Атеросклероза - етиология, патогенеза, усложнения. 

29. Нарушено смилане и резорбция на въглехидратите. Галактоземия. 

30. Нарушен транспорт на въглехидратите. Хипергликемии и хипогликемии.  

31. Нарушено смилане и резорбция на белтъците. Промени в серумните белтъци. 

32. Нарушения на междината белтъчна обмяна и на аминокиселинния катаболизъм. 

Фенилкетонурия, алкаптонурия, пелагра.  
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33. Нарушения в крайните етапи на белтъчната обмяна. Нарушения на метаболизма на 

амоняка. 

34. Нарушения в крайните етапи на белтъчната обмяна. Нарушения на обмяната на 

пуриновите нуклеотиди. Подагра. 

35. Нарушения на водно-електролитния баланс. Дехидратация. Хиперхидратация. 

36. Отоци. 

37. Нарушения в баланса на основните електролити – натрий, калий. 

38. Нарушения на калциево-фосфорната обмяна. 

39. Основни нарушения на киселинно-алкалното състояние. Ацидози.   

40. Основни нарушения на киселинно-алкалното състояние. Алкалози. 

41. Взаимоотношения между извънклетъчното и вътреклетъчното рН. 

42. Определение, същност и класификация на хипоксиите. 

43. Хипоксична хипоксия. 

44. Кръвна (хемична) хипоксия. 

45. Циркулаторна хипоксия.  

46. Кислородо–утилизационна и тъканна хипоксия. 

47. Метаболитни промени при хипоксия. 

48. Адаптации при хипоксични състояния. 

49. Нарушения на периферното кръвообращение – артериална хиперемия. 

50. Венозна хиперемия. Стаза.   

51. Исхемия. Инфаркт. 

52. Тромбоза. 

53. Емболия. 

54. Остро възпаление – етиология, локални и системни признаци. 

55. Остро възпаление. Съдови и клетъчни промени. 

56. Алтеративна фаза на възпалението. Медиатори на възпалението. 

57. Ексудативна и пролиферативна фаза на възпалението. 

58. Хронично възпаление. 

59. Треска – етиология и патогенеза. Пирогени, криогени. 

60. Протичане на треската - стадии на треската, острофазов отговор, температурни криви. 

61. Промени в организма при треска - обмяна на веществата, изменения на функциите на 

организма. Значение на треската. 

62. Хипертермия - определение, видове, разлика между треска и хипертермия. 

63. Неоплазии – обща характеристика. Разлики между нормалната и раковата  клетка. 

64. Обща етиология на неоплазиите. 

65. Патогенеза на неоплазиите. Стадии на канцерогенезата. 

66. Растеж и развитие на неоплазмите. 

67. Взаимоотношения тумор–организъм, антитуморна защита, ефекти на туморите върху 

организма. 

68. Промени в обема на кръвта. Хиповолемия. Хиперволемия. 

69. Анемии - определение, етиология, механизми на възникване. Постхеморагични анемии. 

70. Анемии вследствие на недостатъчно производство на еритроцити – желязодефицитна 

анемия. 

71. Анемии вследствие на недостатъчно производство на еритроцити – пернициозна 

анемия. 

72. Анемии вследствие на недостатъчно производство на еритроцити:  
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апластична анемия. 

73. Хемолитични анемии, дължащи се на извънеритроцитни фактори. 

74. Хемолитични анемии, дължащи се на вътрееритроцитни фактори. 

75. Полиглобулии.  

76. Левкоцитози и левкопении. 

77. Левкози – остри и хронични. 

78. Нарушения на хемостазата – тромбоцитопатии.  

79. Нарушения на хемостазата – коагулопатии. 

80. Нарушения на хемостазата – вазопатии. 

81. Тромбогенна диатеза. ДИК-синдром. 

82. Нарушения на сърдечния ритъм и проводимост – етиология, патогенеза.  

83. Брадикардия - дисфункция на синусовия възел, блокиране на провеждането (блокове). 

84. Надкамерни аритмии.  

85. Камерни аритмии. Камерно трептене и мъждене. WPW-синдром. 

86. Сърдечна недостатъчност - определение, видове. Миокардна дисфункция - 

определение, компенсаторни механизми.  

87. Левостранна сърдечна недостатъчност – етиология, патогенеза, клинични прояви.  

88. Десностранна сърдечна недостатъчност – етиология, патогенеза, клинични прояви.  

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

90. Хронична исхемична болест на сърцето. Стабилна ангина пекторис, тиха исхемия, 

миокардиосклероза. 

91. Остър коронарен синдром без ST-елевация. Нестабилна ангина пекторис, вариантна 

ангина на Prinzmetal. 

92. Остър миокарден инфаркт със ST-елевация - патогенеза, развитие, клинични прояви и 

усложнения. 

93. Ендокардити - инфекциозен ендокардит, ендокардит при ревмокардит. 

94. Клапни пороци - Митрална стеноза, митрална инсуфициенция. 

95. Клапни пороци - Аортна стеноза, аортна инсуфициенция. 

96. Болести на миокарда - Миокардити, кардиомиопатии. 

97. Болести на перикарда - перикардити, перикардни компресивни синдроми. 

98. Есенциална хипертония - етиология, патогенеза, клинични прояви и усложнения. 

99. Вторични хипертонии. 

100. Остра недостатъчност на кръвообращението. Синкоп - определение, видове, 

патогенеза. 

101. Остра недостатъчност на кръвообращението. Шок - определение, видове, патогенеза. 

102. Хронични хипотензии (хипотония) - видове, патогенеза. 

103. Рестриктивни нарушения на дишането – остра рестрикция. Пневмоторакс, белодробен 

оток, остър респираторен дистрес синдром. 

104. Рестриктивни нарушения на дишането – хронична рестрикция. 

105. Обструкция на въздушния поток в дихателните пътища. Бронхиална астма. 

106. Обструкция на въздушния поток в дихателните пътища. ХОББ. 

107. Пулмонален кръвотоков дефицит. Белодробна емболия. 

108. Количествени и качествени нарушения на дишането Нарушения на контрола на 

дишането. 

109. Промени в отношението вентилация/перфузия в белите дробове. 
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110. Нарушена дифузия на газовете в белите дробове. Синдром на алвеоларна  

хиповентилация. 

111. Мукоцилиарна недостатъчност и мукостаза. Кашлица. 

112. Дихателна недостатъчност - определение, видове, функционални прояви. Артериална 

хипоксия, хиперкапния, белодробна артериална  хипертензия. 

113. Остра дихателна недостатъчност - етиология и патогенеза. 

114. Хронична дихателна недостатъчност - етиология и патогенеза. 

115. Етиология на гастроинтестиналните нарушения. 

116. Основни прояви на гастроинтестинална дисфункция – анорексия, хипо- и афагия, 

гадене, повръщане. 

117. Основни прояви на гастроинтестинална дисфункция – абдоминална болка, 

гастроинтестинални кръвоизливи. 

118. Основни прояви на гастроинтестинална дисфункция – дисбактериоза, метеоризъм, 

диария. 

119. Нарушения в дефекацията – запек. Стомашно-чревна автоинтоксикация. 

120. Нарушения на храносмилането в устната кухина. Езофагиални дисфункции. 

121. Гастрити - видове, етиология и патогенеза. 

122. Пептична язва. Стомашна язва - етиология и патогенеза. 

123. Пептична язва. Дуоденална язва - етиология и патогенеза. 

124. Тънкочревна инсуфициенция. Малабсорбция– патогенетични механизми. 

125. Ентерити и ентероколити. Терминален илеит - етиология и патогенеза. 

126. Панкреатити – остър и хроничен. Етиология и патогенеза. 

127. Чревна непроходимост - етиология и патогенеза. 

128. Обща етиология и патогенеза на чернодробните заболявания. 

129. Холелитиаза - етиология и патогенеза. 

130. Хепатити - определение, видове, етиология и патогенеза. 

131. Чернодробна цироза - определение, етиология и патогенеза. 

132. Портална хипертензия. Асцит. 

133. Чернодробна енцефалопатия. 

134. Жълтеница - определение, видове, патогенеза. 

135. Етиология и патогенеза на гломерулните увреждания. Нефрозен синдром. Нефритен 

синдром. 

136. Етиология и патогенеза на тубуло-интерстициалните нарушения. Пиелонефрит. 

Нефролитиаза. 

137. Функционални синдроми при бъбречните заболявания. Бъбречна хипертензия, 

бъбречни отоци. 

138. Нарушения на диурезата. Уринарен синдром. 

139. Остра бъбречна недостатъчност - етиология и патогенеза. 

140. Хронична бъбречна недостатъчност - етиология и патогенеза. Уремия. 

141. Хиперфункция на аденохипофизата. 

142. Хипофункция на аденохипофизата. 

143. Нарушения на функциите на неврохипофизата. 

144. Хипофункция на надбъбречния кортекс (надбъбречна недостатъчност). 

145. Хиперфункция на надбъбречния кортекс. 

146. Нарушения на надбъбречната медула. 

147. Хипофункция на щитовидната жлеза - хипотиреоидизъм. 
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148. Хиперфункция на щитовидната жлеза - хипертиреоидизъм. 

149. Нарушения на функцията на паращитовидните жлези. Хиперпаратиреоидизъм. 

150. Нарушения на функцията на паращитовидните жлези. Хипопаратиреоидизъм. 

Остеомалация. Рахит. Остеопороза. 

151. Захарен диабет тип 1 - етиология и патогенеза.  

152. Захарен диабет тип 2 – ениология и патогенеза.  

153. Патогенеза на метаболитните нарушения при захарния диабет. 

154. Клинични изяви при захарен диабет. Усложнения. 

155. Нарушения на функциите на тестисите. Хиперплазия на простатата. 

156. Нарушения на функцията на яйчниците. Менопауза. Синдром на поликистозните 

яйчници. 

157. Обща етиология и патогенеза на нарушените нервни функции. Мозъчна исхемия, 

мозъчен оток, интракраниална хипертензия. 

158. Мозъчно-съдова болест. Мозъчни инсулти. 

159. Нарушения на сетивните функции на нервната система. Нарушения в общата 

сетивност. 

160. Болка. Определение. Биологична същност и теории за болката. Видове болка. Сърбеж. 

161. Болка. Периферни механизми. 

162. Болка. Централни механизми. Антиноцицептивна система. 

163. Нарушения на двигателната функция на нервната система. Пирамидни нарушения. 

Парези, парализи. 

164. Екстрапирамидни двигателни разстройства. Нарушения на мускулния тонус. 

Нарушения в координацията. Паркинсонова болест. 

165. Нарушения в цикъла сън-бодърстване. 

166. Епилепсия - етиология и патогенеза. 

167. Дегенеративни болести на нервната система. Мултиплена склероза. Болест на 

Алцхаймер. 

168. Нарушения на вегетативната нервна система. 

169. Стрес и дистрес. 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДИТЕЛ  КАТЕДРА 

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

                                                                           (Проф. д-р А. Стойнев) 

 


