
 

 

КОНСПЕКТ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 

ЗА СТУДЕНТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

 

 

 

1.   Предмет, задачи и методи на патологията. 

2.   Клетъчни увреждания – етиологични фактори, патогенетични механизми. 

3.   Нарушение във водното съдържание на клетката. 

4.   Натрупване на липиди в паренхимни клетки/ т.нар. мастна дегенерация/. 

5.   Натрупване на липиди в мезенхимни клетки. Липидна фагоцитоза. 

6.   Абнормно натрупване на протеини в клетката. 

7.   Абнормно натрупване на гликоген в клетката. Гликогенози. 

8.   Натрупване на комплексни липиди – липидози. 

9.   Видове пигментни отлагания в клетките. 

10.   Хемоглобиногенни пигменти. Хемосидероза. 

11.   Отлагане на билирубин. Видове жълтеница. 

12.   Отлагане на нехемоглобиногенни /автохтонни/ пигменти. 

13.   Промени в количеството на отделните компоненти на междуклетъчния    

  матрикс. 

14.   Отлагане на фибриноид и хиалин в междуклетъчния матрикс. 

15.   Отлагане на амилоид в междуклетъчния матрикс. Видове амилоидоза. 

16.   Морфология на амилоидните отлагания. Тинктуриални свойства  

       на амилоида. 

17.  Отлагане на калциеви соли в междуклетъчния матрикс. 

18.  Отлагане на урати в междуклетъчния матрикс. Подагра. 

19.  Некроза. Причини и видове. 

20. Промени в клетките и тъканите при некроза. Изход от некрозата. 

21. Апоптоза /програмирана клетъчна смърт/. 

22. Нарушение в обема на циркулиращата кръв. 

23. Хиперемия – артериална, венозна. Обща и местна венозна хиперемия. 

24. Исхемия – причини, тъканни увреждания. 

25. Реологични нарушения. Слъдж-феномен. Стаза. 

26. Тромбоза – патогенеза, морфология на тромбите, най-честа локализация  

       на тромбозата. 

27. Микроциркулаторна тромбоза – дисеминирана интравасклуларна 

коагулация. 

28. Емболия – видове емболия според вида на пренасяния материал, пътища  

на емболиите, последици. 

29. Инфаркт – морфогенеза, видове инфаркти. 

30. Хеморагичен инфаркт. 

31. Отоци – видове, патогенеза, морфология на отоците, последици. 

32. Периферна обща циркулаторна недостатъчност – шок. Видове, патогенеза, 

морфологични прояви. 

 



33. Нарушения на лимфообръщението. 

34. Възпаление. Определение. Същност. Етиология и патогенеза. 

Основни признаци. Наименование. 

35. Остро възпаление. Роля на медиаторите в острото възпаление. 

36. Морфология на острото възпаление. Форми и последици от  

       острото възпаление. 

37. Хронично възпаление. Етиология, морфологична характеристика. 

38. Хронично грануломатозно възпаление. 

39. Специфично възпаление при туберкулоза, саркоидоза, луес. 

40. Специфично възпаление при ревматизъм, проказа, коремен тиф,  

       и причинено от гъби и паразити. 

41. Имунитет. Неспецифични имунни механизми. 

42. Специфичен имунен отговор. 

43. Патологични имунни реакции. Реакции на свръхчуствителност. 

44. Имунодефицитни синдроми – първични и вторични. СПИН. 

45. Трансплантация. Реакция на отхвърляне на трансплантата. 

46. Възстановителни процеси. Регенерация. Физиологична и  

       репаративна регенерация. Регулация на регенераторните процеси. 

47. Възстановяване чрез разрастване на съединителната тъкан  /т. нар.  

заместителна фиброза/. 

48. Зарастване на рани – първично и вторично. 

49. Възстановителни процеси в костите. 

50. Приспособителни реакции. Хипертрофия, хиперплазия и метаплазия. 

51. Приспособителни реакции. Видове атрофия. 

52. Етиология на туморите. Преканцерози. 

53. Обща характеристика на туморния растеж. 

Начин на нарастване и разпространение на туморите. 

54. Строеж на туморите. Доброкачествени и злокачествени тумори.  

55.  Класификация и наименование на туморите. Степен на диференциация 

       и стадийност на туморите. 

56.   Доброкачествени тумори от мезенхимен произход. 

57.   Злокачествени тумори от мезенхимен произход. 

58.   Доброкачествени тумори от епителен произход – аденоми, папиломи. 

59.   Злокачествени тумори от епителен произход – карциноми. 

  Локализация в устната кухина. 

60.   Тумори на пигментните клетки. 

61.   Тумори на централната нервна система. 

62.   Тумори на периферната нервна система. 

63.   Доброкачествени тумори от съединителна тъкан. 

64.   Доброкачествени и злокачествени тумори от гладката и напречно 

  набраздена мускулатура. 

65.   Тумори на съдовата стена – доброкачествени и злокачествени. 

66.   Злокачествени тумори на съединителната тъкан. 

67.   Остеогенни саркоми. Злокачествен синовиом. 

68.   Смесени тумори. 



69.   Смущения в развитието на организма. Определение. 

  Класификация. Етиология и патогенеза. 

70.  Нарушения в развитието на организма – гаметопатии, бластопатии. 

71.  Ембриопатии, фетопатии. Единични и двойни уродства. 

       Пороци във формирането на крайниците. 

72.  Възпалителни заболявания на устната кухина. Ангина, усложнения, 

       стоматит, глосит, гингивит. 

73. Глосит. Видове.  

74. Хронични стоматити. Метаплазия. Левкоплакия. 

75. Промени в устната лигавица при живачно и оловно отравяне. 

76. Гранулома пиогеникум. 

77. Паразити в устната кухина. Монилиаза. Лингва нигра. 

78. Доброкачествени тумори в устната кухина. Макроглосия, макрохейлия. 

79. Злокачествени тумори в устната кухина. 

80. Псевдотумори в устната кухина. 

81. Тумори на челюстните кости: одонтом, амелобластом. 

82. Малформации и деформации на зъбите. 

83. Кариес. Видове. Етиология. Усложнения. 

84. Пулпити. Видове, Етиология. Усложнения. 

85. Остри и хронични пулпити. Язвен пулпит. Грануломатозен пулпит. 

86. Периодонтит. Зъбен гранулом. Парулис. Епителизиращ гранулом. 

87. Хроничен маргинален пародонтит. 

88. Епителни кисти на челюстите – одонтогенни кисти. 

89. Одонтогенни тумори. 

90. Пародонтоза. Определение и морфологична характеристика. 

91. Тумори на слюнчените жлези. Цистаденолимфом. Синдром на Микулич. 

92. Дегенеративни и възпалителни процеси на слюнчените жлези. 

93. Некротична ангина. Ангина на Плаут-Винцети. Псевдомембранозна 

ангина /дифтеритна ангина/. 

94. Заболявания на хранопровода свързани с увреждане на моториката. 

95. Рак на хранопровода. 

96. Гастрит. Видове. 

97. Язвена болест на стомаха и дуоденума. 

98. Тумори на стомаха. 

99. Ентероколити - остри и хронични.  

100. Съдови заболявания на червата. 

101.  Апендицит. Видове. 

102.  Тумори на тънкото и дебелото черво. 

103.  Чревна непроходимост. Видове. Перитонит. 

104.  Токсични и медикаментозни увреждания на черния дроб. 

105.  Остри и хронични хепатити. 

106.  Чернодробна цироза. Същност. Видове: микронодуларна, 

 макронодуларна и смесена. 

107.  Първичен рак на черния дроб. 

 



 

108.  Холецистит. Видове. Холелитиаза. Усложнения. Рак  

        на жлъчния мехур. 

109.  Остър и хроничен панкреатит. 

110.  Тумори на панкреаса. 

111.  Атеросклероза – етиология и патогенеза. 

112.  Артериална хипертония – морфологична характеристика и 

 усложнения. 

113.  Исхемична болест на сърцето. 

114.  Придобити заболявания на ендокарда и сърдечните клапи – 

 остър ревматизъм, инфекциозен ендокардит. 

115.  Придобити клапни пороци. 

116.  Болести на миокарда – миокардит, кардиомиопатия. 

117.  Васкулити. 

118.  Системни заболявания на съединителната тъкан – лупус 

 еритематодес, ревматоиден артрит, дерматомиозит. 

119.  Ринити и синуити – видове. 

120.  Възпалителни и туморни заболявания на ларинкса. 

121.  Възпалителни заболявания на трахеята, бронхите и бронхиолите. 

122.  Бронхопневмония – видове. 

123.  Остра лобарна /крупозна/ пневмония. 

124.  Хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/. 

125.  Белодробен емфизем – видове. 

126.  Белодробна ателектаза. 

127.  Пневмокониози – същност. Силикоза – видове. 

128.  Тумори на белите дробове. 

129.  Кръвни заболявания. Класификация. 

130.  Левкози – видове. Изменения в устната кухина. 

131.  Анемия. Видове. Пернициозна анемия. 

132.  Тромбоцитопения, агранулоцитоза, панмиелофтиза. 

 Изменения в устната кухина. 

133.  Реактивни процеси в лимфните възли. 

134.  Злокачествени лимфоми /нехочкинов и Хочкинов/. 

135.  Гломерулонефрити. Видове. Усложнения. 

136.  Остра тубуларна некроза. Усложнения. 

137.  Бъбречно-каменна болест. 

138.  Бъбречни увреждания с предимно засягане на интерстициума. 

139.  Хронична бъбречна недостатъчност. Морфологична картина. 

140.  Тумори на бъбреците и пикочния мехур. 

141.  Възпалителни заболявания и тумори на тестисите. 

142.  Хипертрофия на простатната жлеза. Усложнения. 

143.  Карцином на простатната жлеза. 

144.  Жлезна хиперплазия на маточната лигавица. Предракови състояния 

 на маточната шийка. 

145.  Карцином на матката и маточната шийка. 



146.  Доброкачествени и злокачествени тумори на яйчника. 

147.  Фиброзно-кистична мастопатия и тумори на гърдата. 

148.  Заболявания свързани с бременността. 

149.  Заболявания на щитовидната жлеза. Струма – видове. 

150.  Хипер – и хипотиреоидизъм. 

151.  Тиреодити. 

152.  Доброкачествени и злокачествени тумори на щитовидната жлеза. 

153.  Захарен диабет – усложнения. Тумори на ендокринния панкреас. 

154.  Остра и хронична надбъбречна недостатъчност. Болест на Адисон. 

155.  Хиперпаратиреодизъм. Болест на Реклингхаузан. 

 Хипопаратиреоидизъм. Тетания. 

156.  Заболявания на хипофизата. Акромегалия. Болест на Кушинг. 

157.  Характеристика на инфекциозните болести. 

158.  Въздушно-капкови инфекции – грип, морбили, скарлатина, паротит. 

159.  Трансмисивни инфекции – петнист тиф, малария, хеморагична треска. 

160.  Контактни инфекции – антракс, тетанус, бяс. 

161.  Микотични инфекции. 

162.  Сепсис. 

163.  Първична туберкулоза – усложнения. 

164.  Хематогенна туберкулоза. 

165.  Вторична белодробна туберкулоза. 

166.  Луес – стадии. Вроден луес. 

167.  Дегенеративни заболявания на нервната система. 

168.  Циркулаторни заболявания на нервната система. 

169.  Възпалителни заболявания на нервната система. 

170.  Тумори на нервната система. 

171.  Възпалителни и туморни заболявания на костите. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


