
КОНСПЕКТ ПАТОАНАТОМИЯ 
 
1. Предмет, задачи и методи на общата и клиничната патология. 
2. Клетъчни увреждания: определение, причини, механизми и видове. 
3. Абнормни натрупвания на липиди. 
4. Нарушения в обмяната на билирубина. 
5. Некроза и апоптоза: определение, етиология, обща морфологична характеристика. 
6. Некроза: видове, клинико-анатомични форми, изход. 
7. Нарушения  в  кръвообръщението  –  обща  характеристика.  Артериално  и  
венозно пълнокръвие. 
8. Исхемия. Кръвотечения и кръвоизливи. 
9. Тромбоза: определение, морфогенеза, строеж на тромбите, развитие и усложнения. 
Дисеминирана интраваскуларна коагулация (ДИК-синдром). 
10. Емболии: определение и класификация. Ортоградна, парадоксална и ретроградна 
емболия. 
11. Емболии: белодробна тромбоемболия, въздушна, газова, мастна,
 амниална, бактериална, туморно-клетъчна. 
12. Инфаркт. Определение. Анемичен и хеморагичен инфаркт. 
13. Шок: видове, стадии, морфологична картина. 
14. Възпаление: определение, етиология, основни белези, терминология. 
15. Ексудативно възпаление. 
16. Продуктивно възпаление. 
17. Реакции на свръхчувствителност. 
18. Компенсаторно-приспособителни процеси: хипертрофия и хиперплазия, атрофия, 
метаплазия, регенерация. 
19. Тумори: определение, етиология, строеж и форма на туморите. 
20. Класификация  и  наименования  на  туморите.  Доброкачествени  и  злокачествени 
тумори от епителен и мезенхимен произход. 
21. Атеросклероза. Исхемична болест на сърцето. 
22. Артериална хипертония. Усложнения. 
23. Системни  болести  на  съединителната  тъкан:  Ревматизъм.  Придобити  клапни  
на сърцето. Системен лупус еритематодес. 
24. Остър  бронхит.  Хронична  обструктивна  белодробна  болест:  хроничен  
бронхит, бронхиектазии, белодробен емфизем. 
25. Възпалителни заболявания на белодробния паренхим: огнищна, лобарна
 и интерстициална пневмония. 
26. Рак на белия дроб. 
27. Гастрити, язва на стомаха и на дванадесетопръстника. Рак на стомаха. 
28. Остри и хронични хепатити. 
29. Чернодробни цирози. Жлъчно-каменна болест. 
30. Гломерулонефрити. 
31. Остър и хроничен пиелонефрит. Бъбречно-каменна болест. 
32. Остра и хронична бъбречна недостатъчност. 
33. Заболявания на щитовидната жлеза. 
34. Захарен диабет. 
35. Неопластични заболявания на женската полова система. 
36. Фиброзно-кистични изменения и рак на гърдата. 
37. Обща характеристика на инфекциозните болести. Грип. 
38. Туберкулоза. 
39. Луес. 
40. Лекарствена болест – определение. Възникване. Лекарствена зависимост. Видове. 
41. Лекарствена  болест  –  определение.  Основни  органни  нива  на  морфологичните 
увреждания. 
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