
 
КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА ПАТОЛОГИЯ  ЗА СТУДЕНТИ ФАРМАЦЕВТИ 

 

 
1. Предмет и методи на патологичната анатомия: аутопсия, биопсия, некропсия. 

 

2. Експериментални модели в патологията и клиничната фармакотерапия. 

 

3. Обща характеристика на уврежданията на клетката и междуклетъчния матрикс. 

 

4. Етиология и патогенеза на клетъчните увреждания. Класификационни форми. 

 

5. Етиология и патогенеза на извънклетъчните дегенеративни процеси. Видове. 

 

6. Абнормни нарушения на вещества в клетките. Обща характеристика. 

 

 

7. Паранхимна мастна дегенерация. 

 

8. Мезенхимна мастна дегенерация. 

 

9. Обнормно отлагане на пигменти в клетките. Ендогенни и екзогенни                

    пигменти. Видове. 

 

10. Отлагане хемоглобиногенни пигменти. Хемосидерин. Хемосидероза. 

 

11. Хемоглобиногенни пигменти: билирубин. Видове жълтеници. 

 

12. Нарушения в отлагането на меланина. 

 

13. Екзогенни пигменти. Видове. Лекарствено обусловени пигментози. 

 

14. Абнормни отлагания в междуклетъчния матрикс. Класификационни 

      видове. Обща характеристика. 

 

     15. Отлагане на фибриноид. Видове. 

 

     16. Отлагане на хиалин и амилоид. 

 

     17. Клетъчна смърт (некроза). Определение, причини видове. 

 

     18. Апоптоза. 

  

     19. Обща характеристика на нарушенията на периферното кръвообращение.  

 Артериална и венозна хиперемия. Общи органни промени. Кръвна   

 стаза. 

 

     20. Артериална хиперемия. Видове. 

 

     21. Венозна хиперемия. Остра и хронична. Характеристика на патологичните 

 Промени в белите дробове и черния дроб. 

 



    22. Анемия (малокръвие). 

 

    23. Тромбоза. Строеж и видове тромбози. Изход от тромбозата. 

 

    24. Емболия. Характеристика на артериалната и венозна емболия. Органни 

нарушения при видове емболии. 

  

    25. Инфаркт. Определение. Видове инфаркти според локализация: 

миокард, мозък, бял дроб. 

 

    26. Кръвотечение. Видове, според механизма и мястото на кървене. 

 

    27. Нарушение в циркулацията на тъканната течност. Оток. 

 

    28. Възпаление. Обща характеристика на фазите на възпаление. 

 

    29. Ексудативно възпаление. Видове според морфологичната  

          характеристика и клетъчен състав. 

 

    30. Хронично възпаление. Обща характеристика. Видове клетки участващи 

          в пролиферативното възпаление. 

 

    31. Специфично възпаление. Туберкулоза, сифилис, ревматизъм. 

 

    32. Компенсаторно-възстановителни процеси. Обща характеристика: 

          хипертрофия, атрофия, регенерация. 

 

    33. Хипертрофия. Видове. 

 

    34. Атрофия. Видове. 

 

    35. Метаплазия: пряка и непряка. Прозоплазия и анаплазия. 

    36. Регенерация. Обща характеристика. Видове клетки според растежния 

          си потенциал. 

 

    37. Регенерация на различните видове тъкани. 

 

    38. Тумори. Определение, етиология и патогенеза на туморите. 

 

    39. Обща характеристика на доброкачествените и злокачествени тумори. 

          Класификационни наименования. 

 

    40. Макроскопски вид и микроскопски строеж на туморите. 

 

    41. Доброкачествени и злокачествени епителни тумори. 

 

    42. Съединително тъканни (мезенхимни) тумори. Доброкачествени и 

          злокачествени. 

 

    43. Неопластични заболявания на кръвотворната и лимфна тъкан: 

          левкози, лимфоми. 

 



    44. Предракови състояния. 

 

    45. Смущения в развитието на организма. Етиологични фактори. 

 

    46. Смущения в развитието на организма. Видове ембрио- и фетопатии. 

 

    47. Лекарствени увреждания на човешкия организъм. 

 

    48. Лекарствени средства въздействащи на ЦНС. 

 

    49. Странични органни действия на антихистаминовите и антисертонинови 

          препарати.  

 

    50. Странични органни въздействия на сърдечните гликозиди, 

          Антиаритмичните и антихипертензивни лекарствени средства. 

 

    51. Странични действия на бета-адренергичните блокери и диуретиците. 

 

    52. Странични действия на кортикостероидите. 

 

    53. Странични действия на половите хормони и оралните контрацептиви. 

 

    54. Странични действия на антибиотиците. 

 

    55. Странични действия на сулфонамидите и други антибактериални  

           лекарства. 

 

     56. Странични действия при имуносупресивни и цитостатични препарати. 

 

     57. Лекарствена болест. 


