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ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС ЗА СТУДЕНТИ СПЕЦИАЛНОСТ 
„МЕДИЦИНА” V КУРС МОДУЛ ЕНДОКРИНОЛОГИЯ  

 
 
 
ТЕМА № 1 
Хипоталамо – хипофизни заболявания. Принципи на хормонална диагностика и 
обратна връзка в ендокринологията. Хипоталамични синдроми - генерализиран 
хипоталамичен синдром. Заболявания на аденохипофизата. Хормонално активни и 
неактивни тумори. Пролактином и хиперпролактинемии. Акромегалия и гигантизъм. 
 
 
ТЕМА № 2  
Хипопитуитаризъм - определение, етиология, форми, патогенеза, клинична картина, 
видове синдроми, изолирани форми - хипосоматотропизъм, хипогонадизъм. 
Панхипопитуитаризъм - синдром на Sheehan. Заместително лечение – общи принципи и 
видове. 
 
 
ТЕМА № 3  
Неврохипофизни хормони - биосинтеза, освобождаване. Заболявания на 
неврохипофизата. Безвкусен диабет - етиология, патогенеза, клинична картина, видове 
инсипиден диабет, диференциална диагноза и лечение. Синдром на несъответна 
секреция на АДХ. 
 
 
ТЕМА № 4  
Хормони на надбъбречната кора, регулация и биологично действие. Хиперфункция на 
надбъбречната кора. Хиперглюкокортицизъм – АКТХ-зависими и АКТХ-независими 
форми. Болест на Cushing – етиопатогенеза, клинична картина, диагноза, 
диференциална диагноза, лечение. Ектопичeн АКТХ-синдром. Синдром на Cushing – 
първичен хиперглюкокортицизъм, клинична картина, диагноза, диференциална 
диагноза и лечение. Хипералдостеронизъм (синдром на Conn) - етиопатогенеза, 
клинична картина, диагноза, диференциална диагноза, лечение. 
 
 

ТЕМА № 5  
Вродена надбъбречнокорова хиперплазия – характеристика, форми. Заболявания на 
надбъбречната кора: първична надбъбречнокорова недостатъчност (болест на 
Addisson) - етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална 
диагноза и лечение. Автоимунни полигландуларни синдроми (АПС) – автоимунни 
характеристики, типове, клинична картина, диагноза и лечение. 
 
 
ТЕМА № 6  
Биосинтез и метаболизъм на катехоламините. Заболявания на надбъбречната медула: 
феохромоцитом – разпространение, патогенеза, класификация, клинична картина, 
диагноза, диференциална диагноза, лечение. Множествена ендокринна неоплазия 
(МЕН) – типове, клинична картина, диагноза и лечение. 
 
 



 
 
ТЕМА № 7  
Заболявания на щитовидната жлеза. Ендемична и спорадична гуша - разпространение, 
етиология, клинична картина, диагноза, лечение. Хипотиреоидизъм – видове, 
етиология, патогенеза, клинична картина, диференциална диагноза, лечение. 
Тиреоидити - остър гноен, субакутен грануломатозен, хроничен лимфоматозен, 
безболков, фиброзиращ – етиология, клинична картина, диагноза, диференциална 
диагноза, лечение. 
 
 
ТЕМА № 8 
Хипертиреоидизъм и тиреотоксикоза. Базедова болест - етиология, патогенеза, 
клинична картина, протичане, клинични форми и усложнения (ТАО, тиреотоксична 
криза), лечение. Токсичен аденом - етиология и патогенеза, клинична картина, диагноза 
и диференциална диагноза, лечение. Базедовифицирана нодозна струма – етиология и 
патогенеза, клинична картина, диагноза и диференциална диагноза, лечение. Карцином 
на щитовидната жлеза - разпространение, етиология, класификация, клинична 
диагноза, диференциална диагноза, лечение. 
 
 
ТЕМА № 9 
Заболявания на паращитовидните жлези и костно-минералния обмен – регулация на 
минералната обмяна. Хипопаратиреоидизъм – видове, остри и хронични форми, 
клинична картина, диагноза и диференциална диагноза, лечение. Първичен 
хиперпаратиреоидизъм - етиология, патогенеза, патоморфология, клинична картина, 
диагноза, диференциална диагноза, лечение. Остеопороза. 
  
ТЕМА № 10 
Нарушения във въглехидратния метаболизъм и заболявания на ендокринния панкреас - 
захарен диабет и предиабетни състояния, метаболитен синдром. Захарен диабет - 
етиология, патобиохимия, класификация, клинична картина, диагноза и диференциална 
диагноза. Лечение на захарен диабет – обучение, диета, перорални средства, инсулин. 
Остри усложнения на захарния диабет – диабетна кетоацидоза, хиперосмоларна 
некетогенна кома, хипогликемия. Късни съдово-дегенеративни усложнения на захарния 
диабет - диабетна микроангиопатия (диабетна ретинопатия, диабетна нефропатия), 
диабетна макроангиопатия, диабетна невропатия, диабетно стъпало. 
 


