
   КОНСПЕКТ ПО ОБЩА ПАТОЛОГИЯ ЗА 

    СТУДЕНТИ-МЕДИЦИ  ІІІ КУРС 

 

 

 

1. Предмет на патологичната анатомия. Обща и клинична патология. 

2. Основни понятия в патологията. Некропсични и биопсични методи. 

3. Видове биопсични изследвания според начина на вземане на материала  

и приготвяне на препарата. 

4. Клетъчни увреждания – етиологични фактори. 

5. Общи механизми на клетъчните увреждания: исхемични и хипоксични. 

6. Общи механизми на клетъчните увреждания: клетъчни увреждания, 

обусловени от свободни радикали. 

7. Ултраструктурна патология на ядрото. 

8. Ултраструктурна патология на цитоплазмените органели. 

9. Нарушения във водното съдържание на клетката. 

10.  Натрупване на липиди в паренхимни клетки /т.н. мастна дегенерация/. 

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

12.  Абнормно натрупване на протеини в клетката. 

13.  Абнормно натрупване на гликоген в клетките. Гликогенози. 

14.  Натрупване на комплексни липиди – липидози. 

15.  Видове пигментни отлагания в клетката. 

16.  Хемоглобиногенни пигменти. Хемосидероза. 

17.  Отлагане на билирубин. Видове жълтеница. 

18.  Отлагане на нехемоглобиногенни /автохтонни/ пигменти. 

19.  Кумулативни заболявания /тезауризмози/. Видове. 

20.  Абнормни отлагания в междуклетъчния матрикс – видове. 

21.  Нарушения в метаболизма и структурата на колагена. 

22.  Промени в състава на протеогликаните. 

23.  Отлагане на фибриноид в междуклетъчния матрикс. 

24.  Отлагане на хиалин в междуклетъчния матрикс. 

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

26.  Генерализирани системни амилоидози. Патогенеза. 

27.  Локализирани амилоидози. Тинктуриални свойства на амилоида. 

28.  Морфология на амилоидните отлагания. 

29.  Отлагане на калциеви соли в междуклетъчния матрикс. 

30.  Отлагане на урати в междуклетъчния матрикс. 

31.  Необратими клетъчни увреждания – клетъчна смърт. 

32.  Клинико-анатомични форми на некроза. Изход от некрозата. 

33.  Апоптоза – програмирана клетъчна смърт. 

34. Генерализирани нарушения на кръвообращението – обща венозна 

хиперемия. 

35.Генерализирани нарушения в кръвообращението – периферна 

циркулаторна недостатъчност /шок/. 

36. Местни нарушения в кръвообращението. Видове. 



37. Артериална и местна венозна хиперемия. 

38. Кръвоизливи. Нормална хемостаза. 

39.  Тромбоза – патогенеза. Морфология на тромбите. Еволюция на тромба. 

40.  Особености на тромбозата в зависимост от локализацията.  

 Изход от тромбозата. 

41. Микроциркулаторна – дисеминирана интраваскуларна коагулация. 

42. Емболия – видове. Пътища на емболиите. Последици. 

43. Видове исхемия: релативна и абсолютна исхемия. 

44. Исхемична некроза – инфаркт. Морфогенеза. Видове инфаркти. 

45. Хеморагични инфаркти. 

46. Отоци – видове. Патогенеза, морфология на отоците, последици. 

47. Възпаление. Определение. Същност. Етиология и патогенеза.  

     48. Основни принципи. Наименование. 

49. Остро възпаление: промени на тъканно ниво. Роля на медиаторите  

 при остро възпаление. 

50. Клетки в огнището на острото възпаление. Последици от  

 острото   възпаление. 

     51. Видове остро възпаление. 

     52. Хронично възпаление. Етиология, морфологична характеристика. 

     53. Клетъчен отговор и клетъчни взаимоотношения при хронично   

 възпаление. 

     54. Хронично грануломатозно възпаление. 

     55. Специфично възпаление при туберкулоза, саркоидоза, луес. 

     56. Специфично възпаление при ревматизъм, проказа, коремен тиф  

           и причинено от гъби и паразити. 

     57. Имунитет. Видове. Морфологични основи. 

     58. Патологични имунни реакции. Автоимунни болести. 

     59. Имунодефицитни заболявания – първични и вторични. 

     60. Трансплатационен имунитет. Реакция на отхвърляне на трансплантанта. 

     61. Възстановителни процеси. Регенерация. Физиологична и   репаративна       

           регенерация. 

62. Възстановяване чрез разрастване на съединителната тъкан  

      /т.н.  заместителна фиброза/. 

63. Зарастване на рани – първично и вторично. 

64. Възстановителни процеси в костите. 

65. Регенерация на мускулната тъкан. 

66. Регенерация на нервната система. 

67. Регулация на регенераторните процеси. 

68. Приспособителни реакции. Хипертрофия, хиперплазия и метаплазия. 

69. Приспособителни реакции. Видове атрофия. 

70. Автономен клетъчен растеж. Особености на туморния растеж – 

      анаплазия. Доброкачествени и злокачествени тумори. 

71. Етиология на туморите – генетична теория, химични и физични фактори. 

72. Преканцерози. 

73. Строеж на туморите. Доброкачествени и злокачествени тумори. 



74. Механизъм и начин на метастазиране. 

75. Хистогенеза на туморите. 

76. Имунология на туморите. Имуноморфологична диагностика. 

77. Класификация и наименование на туморите. 

78. Доброкачествени тумори от мезенхимен произход. 

79. Злокачествени тумори от мезенхимен произход. 

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

81. Злокачествени тумори от епителен произход – карциноми. 

82. Тумори от меланинобразуващи тъкани. 

83. Тумори на централната нервна система. 

84. Тумори на периферната нервна система. 

85. Тумори на кръвната тъкан. 

86. Доброкачествени тумори на съединителната тъкан. 

87. Доброкачествени и злокачествени тумори на гладката и  

      напречно наобраздена мускулатура. 

88. Тумори на съдовата стена. – доброкачествени и злокачествени. 

89. Злокачествени тумори на съединителната тъкан. 

90. Остеогененни саркоми. Злокачествен синовиом. 

91. Тератогенни тумори /тератоми/. 

92. Смущения в развитието на организма. Определение. Класификация. 

93. Екзогенни и ендогенни тератогенни фактори. 

94. Генопатии. Хромозомни болести и синдроми. Бластопатии – 

      двойни уродства. 

95. Ембриопатии. Пороци в развитието на централната нервна система. 

96. Пороци във формирането на крайниците. 

 


