
КОНСПЕКТ ПО ОБЩА ПАТОЛОГИЯ 

1. Предмет, задачи и методи на патологията. 
2. Здраве и болест. Основни категории в патологията (етиология, патогенеза, морфо- 
генеза, саногенеза, танатогенеза). 
3. Смърт: клинична и биологична. Белези на биологичната смърт. 
4. Клетъчни увреждания.Определение. Категории клетъчни увреждания. Причинни 
фактори. Патогенетични и морфогенетични механизми. 
5. Клетъчни увреждания. Видове дегенерации по субстрат, локализация и разпростра- 
неност. Остри обратими клетъчни увреждания (клетъчен оток). Хидропична дегенера- 
ция. 
6. Свръхнормно натрупване на вещества в клетката. Механизми. Свръхнормно нат- 
рупване на протеини (хиалинно-капкова дегенерация, телца на Mallory и телца на Russel) 
и на въглехидрати. Начини на доказване. 
7. Нарушения на обмяната на липидите. Паренхиматозна и мезенхимна мастна дегене- 
рация. Натрупване на холестерол и холестеролови естери. Способи на доказване. Общо 
затлъстяване. Липоматози. Кахексия. 
8. Лизозомални болести на натрупването (тезауризмози) – обща характеристика. Ли- 
пидози (болест на Gaucher, болест на Niemann-Pick, болест на Tay-Sacks, болест на 
Hand-Schuller-Christian) и гликогенози. 
9. Нарушения в обмяната на пигментите. Класификация. Натрупване на екзогенни 
пигменти. 
10. Натрупвания на желязо-съдържащи хемоглобиногенни пигменти. 
11. Натрупвания на хемоглобиногенни пигменти, които не съдържат желязо. Жълтеници. 
12. Нарушения в обмяната и натрупвания на протеиногенни (тирозин-триптофанови) и 
липидогенни автохтонни пигменти. 
13. Свръхнормно натрупване на субстанции в междуклетъчното вещество на съедини- 
телната тъкан. Мукоидно набъбване. Фибриноид. Хиалиноза – видове. Натрупвания на 
фибрилерно вещество в интерстиума: цикатрикс, фиброза (склероза) и цироза. 
14. Амилоидози. Обща физико-химична характеристика. Класификация. Основни типо- ве 
според състава им. Начини на доказване. 
15. Видове амилоидози според причините и разпространеността на процеса. Органни 
прояви. Диагностика. 
16. Нарушения в обмяната на калция и медта. Абнормно натрупване на соли на пикоч- 
ната киселина. 
17. Клетъчна смърт. Некробиоза. Некроза: дефиниция, видове (коагулационна и казеоз- 
на; коликвационна), ядрени и цитоплазмени морфологични изменения. 
18. Клинико-анатомични форми на некроза (инфаркт, гангрена, декубитус, секвестър, 
мутилация, стеатонекроза, олеогрануломи, фибринодна некроза, нома). Еволюция и из- 
ходи. 
19. Апоптоза. Дефиниция, разлики между апоптоза и некроза. Роля на апоптозата в па- 
тологията. 
20. Нарушения в кръвообръщението: общ преглед, местни и общи циркулаторни нару- 
шения. Промени в количеството на кръвта. Артериална хиперемия. 
21. Венозно пълнокръвие (конгестия). Остра и хронична левостранна сърдечна недос- 
татъчност – морфологични изменения. 
22. Венозно пълнокръвие. Остра и хронична десностранна сърдечна недостатъчност – 
морфологични изменения. Местно венозно пълнокръвие. 
23. Исхемия: определение, видове, усложнения. 
24. Кръвотечения и кръвоизливи. Плазморагия. Терминология, механизми, изходи. 
25. Реологични нарушения: престаза, стаза, sludge-феномен. 
26. Тромбоза. Определение и морфогенеза. Строеж на тромбите. Разлика между тромб и 



следсмъртен съсирек. 
27. Тромбоза. Видове тромби, усложнения и еволюция.  Дисеминирана интраваскулар- на 
коагулопатия (ДИК синдром). 
28. Емболия. Определение. Видове емболии според пътя на разпространението им: ве- 
нозни и артериални, ортоградна, ретроградна и парадоксална емболия. 
29. Белодробна тромбоемболия: причини, доказване, усложнения и изходи. 
30. Видове емболии според субстрата им: въздушна, газова, мастна, амниална, бактери- 
ална, паразитарна, туморно-клетъчна. Съпоставка на емболия и метастаза. 
31. Инфаркт. Определение. Видове. Морфологична характеристика на анемичния ин- 
фаркт. 
32. Инфаркт. Определение. Видове. Морфогенеза на хеморагичните инфаркти. Хемора- 
гично инфарциране. 
33. Шок. Определение, патогенетични типове, морфологични изменения. 
34. Нарушения на лимфообръщението: терминология, усложнения. Промени в количес- 
твото на тъканната течност. Отоци: определение, патогенетични видове. Белодробен и 
мозъчен оток. Дехидратация. 
35. Възпаление. Определение. Терминология. Основни белези. Етиологични фактори от 
външната и вътрешната среда. 
36. Възпаление. Фази на възпалителния процес. Патогенеза и морфогенеза на възпале- 
нието. Плазмени и клетъчни медиатори. 
37. Морфогенеза на острото (ексудативно) възпаление. Хемодинамични и пермеабили- 
тетни промени на микроциркулацията. Левкоцитна емиграция и фагоцитоза. 
38. Клетъчни типове в огнището на острото и хронично възпаление. 
39. Ексудативно възпаление. Морфология, усложнение и изходи. 
40. Продуктивно  възпаление:  форми  и  морфологична  характеристика  на  дифузното 
продуктивно възпаление. 
41. Неспецифично и „специфично” грануломатозно продуктивно възпаление. Морфо- 
логия на гранулом тип „чуждо тяло”, туберкул, гума, грануломи при лепра, саркоидоза, 
фелиноза, токсоплазмоза, риносклерома. 
42. Патология на имунитета. Реакции на свръхчувствителност от анафилактоиден и ци- 
тотоксичен тип (първи и втори тип). 
43. Патология на имунитета. Реакции на свръхчувствителност от имунокомплексен и 
забавен тип (трети и четвърти тип). 
44. Патология на имунитета – видове. Автоимунни заболявания. Синдроми на вродена и 
придобита имунна недостатъчност. 
45. Компенсаторни процеси: хипертрофия и хиперплазия, атрофия – определение, ви- 
дове, морфологични характеристика. 
46. Метаплазия – определение, видове, морфологична характеристика, усложнения. 
47. Регенерация. Реституция и субституция. Фактори, влияещи на възстановителните 
процеси. Зарастване на рани. Регенерация на костна тъкан. 
48. Тумори: определение, честота и разпространение. Биология на туморния растеж 
(необратимост, относителна автономност, въздействие върху организма). 
49. Тумори: Терминология. Класификация. Строеж на туморите. 
50. Етиология на туморите. Химична, физична, вирусна и генетична канцерогенеза. Ро- ля 
на растежните фактори. 
51. Морфогенеза на туморите. Моноцентрична и мултицентрична теория за възниква- 
нето им. Пролиферираща и непролиферираща фракция на туморите. Биологична основа на 
инвазията на злокачествените тумори. Метастазиране. 
52. Морфологична характеристика на туморите. Разлики между доброкачествените и 
злокачествените тумори. Тъканен и клетъчен атипизъм. 
53. Преканцерози. Дисплазия. Carcinoma in situ. 
54. Метастазиране на туморите. 



55. Степен на диференциация и стадийност в развитието на туморите. TNM-система. 
56. Строеж и форма на туморите – макроскопска и микроскопска характеристика. Роля на 
имунохистохимичните маркери в диагностиката на туморите. 
57. Доброкачествени тумори от епителен произход. 
58. Злокачествени тумори от епителен произход. 
59. Доброкачествени тумори от мезенхимен произход. 
60. Злокачествени тумори от мезенхимен произход. 
61. Тумори на централната нервна система – обща характеристика, класификация, ос- 
новни представители. 
62. Тумори на клетките на нервните обвивки. Тумори на менингите. 
63. Тумори и тумороподобни образувания на пигментната тъкан. Тератогенни тумори. 
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