
 

КОНСПЕКТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ЗА 

СТУДЕНТИ ЕРГОТЕРАПЕВТИ  

    

 

 

1. Възбудими клетки – нервна и мускулна. Потенциал на покой и основни 

видове възбудни явления. 

2. Синаптично предаване. Функционална морфология на синапса. Видове 

синапси. 

3. Медиатори и постсинаптични рецептори. 

4. Функции на нервната система. Функционална морфология на неврона. 

Видове неврони и организацията им в нервни мрежи. 

5. Рефлексна дейност на нервната система. Рефлексна дъга. Видове рефлекси. 

6. Скелетни мускули: функции, функционална морфология. 

7. Механизъм на мускулното съкращение. Връзка между възбуждане и 

съкращение. 

8. Видове мускулни съкращения. Зависимост дължина/напрежение и 

сила/скорост. 

9. Видове мускулни влакна. Умора на мускула. 

10. Обща схема за регулацията на движенията. Регулация на движенията от 

гръбначния мозък. Регулация на движенията от мозъчния ствол, мозъчната 

кора, малкия мозък и базалните ганглии. 

11. Вегетативна нервна система: симпатикусов и парасимпатикусов дял. 

12.  Влияние на вегетативната нервна система върху дейността на различните 

органи и системи. 

13. Функции на хипоталамуса. 

14. Физиология на тактилната и температурната сетивност. 

15. Физиология на болковата сетивност. 

16. Зрение. Формиране на зрителния образ – оптичен апарат на окото, 

акомодация, оптични аномалии. Зрителна острота. 

17. Терморегулация. Телесна температура и топлинен баланс. Механизми на 

терморегулацията. 

18. Кръв – състав и функции на кръвта. Видове бели кръвни клетки и техните 

основни функции.  

19. Червени кръвни клетки. Хемоглобин. Кръвни групи. 

20. Възбудни явления в сърдечния мускул. Електрокардиография. 

21. Сърцев цикъл. Ударен и минутен обем на сърцето. Сърдечни тонове. 

22. Артериално кръвно налягане. Основни фактори, от които зависи и нормални 

стойности на артериалното налягане. 

23. Общ преглед на функциите на дихателната система .  Механизъм на 

дихателните движения – дихателни мускули. 

24. Белодробни обеми и капацитети. 

25. Общи принципи на ендокринната регулация.  Хипоталамо-хипофизна 

система.  

26. Ендокринна функция на задстомашната жлеза – инсулин. 



 

27. Учение за болестта. Здраве. Болест. Патологична реакция, патологичен процес, 

патологично състояние. Развитие (периоди) на болестта. Механизми на оздравяване. 

Смърт. 

28. Етиология и патогенеза на патологичните процеси и болестите.  

29. Реактивност и резистентност. Имунна система и имунна реактивност – определение, 

механизъм на имунния отговор, видове нарушения. 

30. Нарушения на имунната реактивност - хиперсензитивни (алергични) реакции от бърз 

и забавен тип. 

31. Нарушения на имунната реактивност - автоимунни нарушения. 

32. Нарушения на имунната реактивност - имунодефицитни нарушения. 

33. Нарушения на местното кръвообръщение и микроциркулацията. 

34. Възпаление – признаци и класификация, етиология. Патогенеза на острото възпаление 

- фази, медиатори, съдови и клетъчни промени. Хронично възпаление. 

35. Нарушения на терморегулацията.Треска - етиология и патогенеза. Протичане (стадии) 

на треската. Полезни и вредни ефекти на треската. Хипертермия. 

36.  Количествени нарушения на кръвта. Нарушения на червения кръвен ред - видове 

анемии. Постхеморагична анемия. 

37. Анемии вследствие на нарушено кръвообразуване - желязодефицитни анемии, В12-

дефицитни и фолиеводефицитни анемии, апластични и хипопластични анемии. 

38. Хемолитични анемии - етиология и патогенеза. 

39. Заболявания на левкоцитите: левкоцитози и левкоцитопении - етиология и патогенеза. 

Левкози. 

40. Нарушения на тромбоцитите: тромбоцитози и тромбоцитопении - етиология и 

патогенеза. 

41. Нарушения на сърдечния ритъм и проводимост: нарушения в образуването на 

импулсите, проводни нарушения. Брадикардия и тахикардия - етиология и патогенеза. 

42. Сърдечна недостатъчност - етиология и патогенеза. 

43. Исхемична болест на сърцето - етиология и патогенеза. 

44. Есенциална хипертония - етиология и рискови фактори, патогенеза. Симптоматични 

хипертонии. 

45. Остра недостатъчност на кръвообращението. Видове шок. 

46. Количествени и качествени нарушения на дишането. Кашлица. 

47. Нарушения на газовата обмяна - нарушения на вентилацията, дифузията и перфузията 

Променено отношение вентилация/перфузия. 

48. Рестриктивни и обструктивни нарушения на дишането. 

49. Дихателна недостатъчност – етиология и патогенеза. 

50. Хипоксия - етиология, видове. 

51. Общи нарушения на храносмилането - етиология, видове. 

52. Нарушения на храносмилането в стомаха - остър (ерозивен) и хроничен (атрофичен) 

гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника. 

53. Нарушения на храносмилането в червата. Панкреатит - остър и хроничен. 

54. Обща етиология и патогенеза на чернодробните нарушения. Типове чернодробна 

дисфункция. 

55. Хепатити: остър и хроничен - етиология и патогенеза. 

56. Чернодробна цироза - етиология и патогенеза, портална хипертензия, асцит. 



57. Нарушения на обмяната на мазнините - нарушен транспорт, затлъстяване, 

атеросклероза. 

58. Нарушения на обмяната на въглехидратите: нарушен транспорт и промени в кръвното 

ниво на глюкозата - хипергликемии, хипогликемии. 

59. Нарушения на отделителната система. Функционални синдроми при бъбречни 

увреждания.  

60. Увреждания на гломерулите и тубулите - етиология и патогенеза. 

61. Бъбречна недостатъчност (остра и хронична) - етиология и патогенеза. 

62. Водно-електролитни нарушения - дехидратация, хиперхидратация, отоци. 

63. Електролитни нарушения - нарушения на натриевия, калиевия и калциево-фосфорния 

баланс. 

64. Нарушения на киселинно-алкалното състояние - ацидози, алкалози. 

65. Нарушения на функцията на хипоталамо-хипофизарната система.  

66. Нарушения на функциите на надбъбречните жлези.  

67. Нарушения на функцията на щитовидната жлеза.  

68. Нарушения на функцията на паращитовидните жлези. 

69. Захарен диабет. Типове захарен диабет - етиология и патогенеза. 

70. Захарен диабет - метаболитни нарушения, клинични изяви и усложнения. 

71. Обща етиология и патогенеза на нервните нарушения.  

72. Нарушения на сетивните функции. Болка. 

73. Нарушения на двигателните функции. Парализи, хиперкинезии,  атаксия, нарушения 

на мускулния тонус. 

74. Комплексно нарушени функции на нервната система - епилепсия, множествена 

склероза, болест на Алцхаймер.  

75. Психо-емоционален дистрес.  

76. Нарушения на опорно-двигателния апарат: нарушения на костите - генетични и 

придобити. Остеомалация, рахит, остеопороза. 

77. Нарушения на опорно-двигателния апарат: нарушения на ставите. 

78. Нарушения на опорно-двигателния апарат: нарушения на скелетните мускули. 

 

 

 

                                         РЪКОВОДИТЕЛ  КАТЕДРА    

                                                    ПАТОФИЗИОЛОГИЯ:...................... 

                                                                                   (Проф. д-р А. Стойнев)  

 

 

 

 

 

 


