
 1 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЗА 
СТОМАТОЛОЗИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2018-2019г. 

 
10 - 14.09.18г 

1. Патофизиологичен експеримент. Обща експериментална методика. Моделиране на 
патологични процеси у опитни животни. Патофизиология на микроциркулацията. 
Артериална и венозна хиперемия, исхемия, тромбоза, емболия, инфаркт. 
а. Клинични случаи: Варици на подбедриците, мастна емболия; белодробна 
тромбоемболия. 
17 - 21.09.18г 

2. Патофизиология на клетката.  
а. Клинични случаи: миокарден инфаркт, чернодробна цироза 
24.09 -28.09.18г 

3. Патофизиология на неоплазиите.  
       а. Клинични случаи: карциноиден синдром, Ходжкинов лимфом, меланом 
Колоквиум (Тест): Патофизиология на клетката, туморния растеж и нарушения на 
микроциркулацията. 
   01.10 - 05.10.18г  
4. Патофизиология на имунната система. Алергични реакции. Автоимунни нарушения. 
Имунодефицитни състояния. 
а. Клинични случаи: бронхиална астма, серумна болест, СПИН 

08.10 - 12.10.18г 
5. Възпаление. Етиология, патогенеза, фази. Васкуларни промени, медиатори, 
пролиферативни процеси. Треска. Етиология, патогенеза, стадии. Хипертермия. 
Колоквиум (Тест): Патофизиология на имунните нарушения, възпаление, треска. 

а.  Тест 
15.10 - 19.10.18г 

6. Патофизиология на кръвната система. Нарушения в кръвния обем, червения и белия 
кръвен ред. Нарушения в кръвосъсирването. 

а. Клинични случаи: апластична анемия, желязо-дефицитна анемия, остра 
лимфобластна левкемия, идиопатична тромбоцитопенична пурпура. 
22.10 – 26.10.18г 

7. Патофизиология на дихателната система. Нарушения на процесите на вентилация, 
дифузия и съотношението вентилация/перфузия. Обструктивни и рестриктивни 
нарушения в дишането. Астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). 
Респираторен дистрес синдром при възрастни (РДСВ). Хипоксия. 

а. Клинични случаи: бронхиална астма, ХОББ, РДСВ. 
29.10 – 02.11.18г 

8.  Патофизиология на сърдечно-съдовата система. Сърдечна недостатъчност. 
Нарушения на сърдечния ритъм и проводимост. Ендокардити. Клапни пороци. 

а.Клинични случаи: предсърдно мъждене, застойна сърдечна недостатъчност, 
аортна стеноза, митрална инсуфициенция 
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05.11 - 09.11.18г 
9. Патофизиология на коронарния кръвоток. Заболявания на перикарда. Миокардити. 
Хипертензия и хипотензия. Шок –патогенетични механизми. 

а.Клинични случаи: Миокарден инфаркт, първичен хипералдостеронизъм, 
   хиповолемичен шок 

12.11 - 16.11.18г 
10. Колоквиум: Патофизиология на дихателната и сърдечносъдовата система. 

а. Тест 
б. Kлинични случаи 

19.11 -  23.11.18г 
11. Патофизиология на храносмилателната система. Нарушения на моторната, 
секреторната и резорбтивната функция. Гастрити, язвена болест и панкреатити, 
стомашно-чревна интоксикация. Патофизиология на черния дроб – етиология, 
патогенеза, обща характеристика на основни заболявания. Типове чернодробни 
дисфункции. 

а. Клинични случаи: дуоденална язва, остър панкреатит, хепатит А, чернодробна 
цироза, хепаторенален синдром. 

26.11 - 30.11.18г 
12. Нарушения на въглехидратната, мастната и белтъчната обмяна. Хипер- и 
хипогликемия. 

а. Клиничен случай: Подагра. 
03.12 - 07.12.18г 

13. Патофизиология на отделителната система. Нарушения на водно-солевия и 
киселинно-алкалния баланс. Отоци. Нарушения в калиевия и калциево-фосфатния 
баланс. 

а.Обсъждане на клинични случаи - Оток (асцит) при чернодробна цироза,  нефрозен 
синдром. 

  Колоквиум (Тест): метаболитни нарушения, водно-солеви и киселинно-алкален 
  баланс. 

10.12 - 14.12.18г 
14. Патофизиология на ендокринната система. Нарушения на функциите на 
хипофизната, щитовидната, паращитовидната и на надбъбречните жлези. Захарен 
диабет. 

а. Клинични случаи: хипертироидизъм, хиперпаратироидизъм, Болест на Кушинг, 
захарен диабет тип 2. 

17.12 - 21.12.18г 
15. Патофизиология на нервната система. Нарушение на двигателните функции, 
соматосетивни нарушения, болка, инсулт. 

а. Клинични случаи: myasthenia gravis, сирингомиелия, болест на Паркинсон, мозъчен  
инсулт. 

 
 
                                 РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ…………… 
                                                                                                    / Проф.д-р Ал. Стойнев, дмн/ 


