
КОНСПЕКТ ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 

ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ ІV КУРС 

 

 

 

1. Цели и задачи на клиничната патология. Патологоанатомична диагноза и 

епикриза. 

2. Пороци в развитието на сърцето и големите кръвоносни съдове. 

3. Атеросклероза. Патогенеза на атеросклеротичните изменения. 

4. Атеросклероза – видове атеросклеротични изменения. Органни поражения 

при атеросклерозата. Усложнения. 

5. Исхемична болест на сърцето. Форми. 

6. Исхемична болест на сърцето – миокарден инфаркт. 

7. Хронична исхемична болест на сърцето. 

8. Системна артериална хипертония – изменения в сърцето и съдовете. 

9. Белодробна хипертония. Белодробно сърце. 

10. Ревматична болест на сърцето. 

11. Ендокардити – класификация. Инфекциозни ендокардити – остър и 

подостър. 

12. Клапни пороци – видове. 

13. Миокардити -  видове. 

14. Кардиомиопатии – видове. 

15. Заболявания на перикарда. 

16. Васкулити. Аневризми. 

17. Сърдечна недостатъчност – левостранна, десностранна, тотална. 

18. Патология на вените – варикозно разширение на вените, флеботромбоза, 

тромбофлебит. 

19. Системни болести на съединителната тъкан. Лупус еритематодес. Нодозен 

панартериит. 

20. Системни болести на съединителната тъкан – ревматоиден артрит, 

дерматомиозит и склеродермия. 

21. Респираторен дистрес синдром. 

22. Бронхит – остър и хроничен. Бронхиолит. 

23. Бронхиектазии – придобити и вродени. Бронхиектатична болест – 

усложнения. 

24. Пневмония – обща характеристика и класификация. 

25. Лобарна /крупозна/ пневмония. Стадии на развитие. Усложнения. 

26. Огнищни пневмонии. Етиология и патогенеза. Морфологична 

характеристика. 

27. Абцес и гангрена на белия дроб. 

28. Интерстициална пневмония. Морфологична характеристика. 

29. Вирусни пневмонии. Морфологична характеристика. 

30. Хронична пневмония. Пневмосклероза – видове. 

31. Белодробен емфизем – същност и класификация. Хроничен дифузен 

обструктивен емфизем. 



32. Остър, компенсаторен, местен, старчески и интерстициален емфизем. 

33. Хронична обструктивна белодробна болест. 

34. Ателектаза – видове. Морфологични промени. Остър масивен белодробен 

колапс. 

35. Алергични заболявания на белия дроб. Бронхиална астма.  

36. Алергични заболявания на белия дроб. Еозинофилна пневмония. Алергична 

грануломатоза. 

37. Пневмокониози. Етиопатогенеза – видове. 

38. Силикоза – морфологични форми и усложнения. 

39. Силикатози – азбестоза, талкоза. 

40. Рак на белия дроб. Макроскопски и хистологични форми. Метастази. 

Усложнения. 

41. Плеврит и тумори на плеврата. 

42. Тумори на горните дихателни пътища. 

43. Възпалителни заболявания на устната кухина – видове. Сиалоаденит. 

44. Тумори на устните, езика, слюнчените жлези и тонзилите. 

45. Възпалителни и туморни заболявания на ларинкса. 

46. Възпалителни и туморни заболявания на външното и средно ухо. 

47. Ангина – видове, значение като фокална инфекция. 

48. Възпалителни и други заболявания на хранопровода /ахалазия, дивертикули, 

хиатусова херния, варици, рефлукс-езофагит/. 

49. Тумори на хранопровода. 

50. Остър гастрит – видове. 

51. Хроничен гастрит – видове, еволюция. 

52. Пептична язва на стомаха и дуоденума – морфология, развитие, усложнения. 

53. Ерозио. Остра /стресова/ язва. 

54. Доброкачествени тумори на стомаха. /епителни и мезенхимни/. Стромални 

тумори. 

55. Карцином на стомаха, ранна морфологична диагностика. 

56. Възпалителни заболявания на тънкото черво. 

57. Мезентериална тромбоза – усложнения, изход. 

58. Болест на Крон. Болест на Уйпъл. 

59. Хроничен ентерит – синдром на лошо чревно всмукване /малабсорбция/, 

видове. 

60. Чревна непроходимост-механичен илеус /видове/, паралитичен илеус. 

61. Тумори на тънкото черво. 

62. Апендицит. Видове, усложнения. 

63. Възпалителни заболявания на дебелото черво – видове. 

64. Хроничен улцерохеморагичен колит. 

65. Аденоми на дебелото черво – преканцерозно значение и методи за 

морфологична диагностика. 

66. Карцином на дебелото черво. Роля на фиброколобиопсията за ранна 

диагноза. 

67. Перитонит – причини, морфология. 

68. Първични и вторични тумори на перитонеума. 



69. Холангит - усложнения.  

70. Чернодробни абсцеси. 

71. Билиарна цироза – първична и вторична. 

72. Остър вирусен хепатит – основни морфологични форми. 

73. Хроничен персистиращ и активен хепатит – етиологични фактори., 

еволюция, усложнения 

74. Чернодробна цироза – определение, принципи на класифициране, еволюция, 

усложнения. 

75. Портална хипертония – причини, прояви, усложнения. 

76. Първичен чернодробен карцином. Други чернодробни и метастатични 

тумори. 

77. Холелитиаза. 

78. Остър и хроничен холецистит – усложнения. 

79. Карцином на жлъчния мехур и извънчернодробните жлъчни пътища. 

80. Остра панкреасна некроза /остър хеморагичен панкреатит/. 

81. Хроничен панкреатит. 

82. Тумори на екзокринния панкреас. 

83. Първични гломерулни заболявания – гломерулонефрити. Видове.  

84. Нефритен и нефрозен синдром – морфологични основи. 

85. Възпалителни тубуло-интерстициални заболявания на бъбреците – остър и 

хроничен пиелонефрит. 

86. Медикаментозно обусловени тубуло-интерстициални заболявания на 

бъбреците – аналгезична нефропатия. 

87. Ендемична нефропатия. 

88. Остро тубулно увреждане /некрози, исхемична и токсична/. 

89. Бъбречно-каменна болест. Усложнения. 

90. Тумори на бъбреците и пикочните пътища. 

91. Нефроцироза – видове. Макроскопска диференциална диагноза. 

92. Бъбречна недостатъчност – остра и хронична. Патогенеза, морфологични 

изменения в органите при уремия. 

93. Следкръвоизливни анемии – остра и хронична. 

94. Хемолитични анемии. 

95. Пернициозна анемия. 

96. Агранулоцитоза. Панмиелофтиза. 

97. Тромбоцитопении. 

98.Еритремия. 

99.Остри левкози. Видове. Морфология. 

100.Хронични левкози. Видове. Морфология. 

101.Миелом. 

102.Болест на Ходчкин – форми. 

103.Неходчкинови лимфоми. Видове. 

104.Лимфаденити. Видове. 

105.Хиперплазия и тумори на тимуса. 

106.Хиперплазия на простатната жлеза. 

107.Карцином на простатната жлеза. Усложнения. 



108.Тумори на тестисите. Орхит. 

109.Възпалителни заболявания на матката и придатъците й. Оофорит. Изход.      

       Усложнения. 

110.Жлезиста хиперплазия на маточната лигавица. Видове. Макроскопска и  

       хистологична характеристика. 

111.Преканцерози на маточната шийка. Дисплазия. CIN. Значение на  

       морфологичните методи за ранна диагностика. 

112.Карцином на маточното тяло. Морфологични форми и биопсични               

       особености. 

113.Карцином на маточната шийка. 

114.Гладкомускулни тумори на маточното тяло. Аденомиоза. 

115.Епителни тумори на яйчниците. Тумори от ембрионална полова връв и от  

       герминативни клетки. 

116.Нетуморни кисти и тумори на яйчниците. Класификация. 

117.Фибро-кистична болест и фиброаденом на млечната жлеза. 

118.Рак на млечната жлеза: форми и начини на метастазиране. 

119.Токсикози на бременността. 

120.Морфология на нарушената бременност. Трофобластна болест. 

121.Следродова маточна инфекция. Следродов сепсис. 

122.Болести на хипофизата: акромегалия, болест на Иценко – Кушинг, 

       болест на Симондс, незахарен диабет. 

123.Тумори на предния дял на хипофизата. Морфологична характеристика и 

       свързани с тях заболявания. 

124.Тиреоидна епителна хиперплазия. Хипофункция на щитовидната жлеза. 

125.Хипертиреоидизъм. 

126.Тумори на щитовидната жлеза. Морфологична характеристика. 

127.Тиреоидити. Видове. Морфологична характеристика. 

128.Хипо- и хиперпаратиреодизъм. Промени в органите. Тумори на  

       паращитовидните жлези. 

129.Захарен диабет. Усложнения. 

130.Тумори на ендокринния панкреас. Синдром на Цьолингер-Елисон. 

131.Остра и хронична надбъбречна недостатъчност. 

132.Тумори на надбъбречните жлези. 

133.Дифузна ендокринна система. Апудоми – морфологични и функционални 

       особености. 

134.Множествени ендокринни неоплазми. 

135.Циркулаторни заболявания на нервната система. 

136.Тумори на нервната система. 

137.Възпалителни заболявания на нервната система. Менингити – видове. 

       Енцефалит. Миелит. 

138.Демиелинизиращи заболявания на нервната система. 

139. Хидроцефалия. Видове. 

140.Инфекциозни болести. Класификация според механизма на предаване. 

141.Коремен тиф и паратиф. 

142.Салмонелоза. 



143.Стафилококови хранителни отравяния. 

144.Шигелоза /бактериална дизинтерия/. 

145.Холера. 

146.Полиомиелит. 

147.Дифтерия. 

148.Скарлатина. 

149.Грип. 

150.Инфекциозна мононуклеоза. 

151.Епидемичен паротит. 

152.Епидемичен цереброспинален менингит. 

153.Петнист тиф. 

154.Хеморагична треска. 

155.Малария. 

156.Чума. 

157.СПИН – морфологични особености. Усложнения. 

158.Антракс. 

159.Ехинококоза. 

160.Бяс. 

161.Еризипел. 

162.Сепсис. Септицемия. Септикопиемия. Хрониосепсис. 

163.Микози. 

164.Етиология. Патогенеза и класификация на туберкулозата. 

165.Първична туберкулоза. Морфология на първичния туберкулозен  

       комплекс. Еволюция. 

166.Следпървична хематогенна - дисеминирана туберкулоза;  

       Генерализирана и белодробна. 

167.Следпървична органна туберкулоза. Туберкулоза на бъбреците, 

       половите органи, костите и ставите, червата. Туберкулозен менингит. 

168.Вторична белодробна туберкулоза. Морфологични форми. 

169.Придобит сифилис. Етиология и патогенеза. Стадии. 

170.Първичен луетичен комплекс. Стадий на генерализация. 

171.Третичен сифилис. Гуми. Висцерални промени. Невролуес. 

       Парализис прогресива. Табес дорзалис. 

172.Морфологична характеристика на вродения луес. 

 

 

 

 

 

 

       Литература:  Учебник по клинична патология- ред.Гр.Велев, Ив.Михайлов,  
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