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УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Дисциплина  Изпит в 
семестър 

Часове  
Часове по години и 

семестър 

II 

Физиология на 
човека 

IV 
Всичко  Лекции  Упражнения  Кредит  III IV 

195 75 120 16,3 30/60 45/60 

 
Наименование на дисциплината: 
„Физиология на човека” 
 
Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Задължителна. 
 
Кредитният рейтинг на дисциплината по системата ECTS е 16.3 
 
Ниво на обучение: 
Магистър /М/ 
 
Форми на обучение: 
Лекционен курс; Практически занимания; Текущи контролни проверки; Консултации; Учас-
тие в експериментална работа на катедрата; Самостоятелна работа с препоръчаните от катед-
рата учебници и ръководства. 
 
Курс на обучение: 2 курс 
 
Продължителност на обучението: 
Два семестъра. 
 
Хорариум: 
75 часа лекции, 120 часа упражнения. 
 
Помощни средства за преподаване: 

 Учебници, Сборник въпроси по физиология. 
 Технически средства за онагледяване на учебния процес. 
 Специално оборудвани лаборатории с апаратура за регистриране и оценка на 

физиологичните функции и регулацията им: Видеомонитори; дискове с учебни 
филми; компютри; ергоспирометрична система АТ-104 „Schiller”; 3-канален 
електрокардиограф “RFT” Germany; полифизиологичен, мултифункционален 
пациентен монитор Hewlett Packard” USA; апарат за изследване на външно ди-
шане Flowscreen”Jaeger, Germany; апарат за мониториране на метаболизма на 
опитни животни “Oxymax” Columbus, USA; велоергометър Jaeger, Germany; 
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операционни маси за малки животни “Hugo Sachks”, Germany; апарат за ко-
мандно дишане на малки опитни животни “ Hugo Sachks”, Germany; капи-
ляроскоп “Leica”, Germany; микроскопи; апарат за регистриране на мускулно 
съкращение; реограф; аудиометри, цветен периметър; сфигмоманометри, сте-
тоскопи; пълен лекционен курс, изготвен за мултимедия.  

 
Форми на оценяване:  

 Текущ контрол: Контролни проверки по 7 раздели; устно и писмено препитване. 
 Краен контрол: Входящ тест за годишен изпит. Писмен изпит върху изтеглени за 

деня въпроси. Устен изпит. Изпит върху практическите умения. 
 
Формиране на оценката: 
Формират се 2 текущи оценки за двата семестъра и годишен изпит, включващ тест, писмен, 
практически и устен изпит. 
 
Аспекти при формиране на оценката: 
Активно участие в практическите упражнения, дискусии, решаване на тестове, писмен и ус-
тен отговор на въпроси. 
 
Годишен изпит – след 4 семестър. 
Да. (входящ тест, писмен изпит, практически и устен изпит). 
 
Държавен изпит: 
Не. 
 
Водещ преподавател:  
Хабилитиран преподавател от катедра Физиология. 
 
Катедра: 
Физиология 
 
 

АНОТАЦИЯ 
 

Физиология на клетката. Организмът като система. Физиологични функции и общи принци-
пи на регулацията им – кибернетичен и физиологичен аспект. Хомеостазис. Общи и специ-
фични прояви на възбудимите клетки. Синапси – видове. Химически синапси. Нервно-
рефлексна регулация на физиологичните функции. Функционална морфология и основни 
физиологични свойства на вегетативната нервна система. Общи принципи на хуморалната 
регулация на физиологичните функции; физиологично действие на хормоните, секретирани 
от щитовидната и надбъбречната жлези, хипофизата и панкреаса. Напречно-набраздени и 
гладки мускули – функционална морфология. Физиология на система кръв. Сърдечно-съдова 
система – физиологични особености на работния миокард и на възбудно-проводната система 
на сърцето; електрични явления при сърдечната дейност; регистириране и оценка на ЕКГ; 
сърдечни тонове; регулация на сърдечната дейност; артериален пулс; неврални и хуморални 
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фактори, повлияващи съдовия тонус. Регулация на артериалното кръвно налягане. Дихателна 
система - регулация на дишането; белодробни обеми, капацитети и дебити и газова обмяна. 
Храносмилателна система – функции и регулация. Хранене и обмяна на белтъци, масти, въг-
лехидрати и енергия.  Отделителни функции на организма. Водно-електролитно и алкално-
киселинно равновесие. Сензорни системи – физиология на соматосензорния, зрителния, слу-
ховия и вкусови анализатори. Състояние на бодрост и сън. Висша нервна дейност. 
 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

Придобиване на специфични теоретични познания и практически умения: 

 Изучаване на механизмите за осъществяването на основните физиологични 
функции на човешкия организъм и показателите им в норма. 

 Запознаване с механизмите за регулация на функциите. 
 Запознаване с възможностите на организма да отговаря на външни и вътрешни 

въздействия, като запазва своята самостоятелност и цялост и постига целите, ко-
ито си е поставил по отношение на себе си и външната среда. 

 Изграждане на теоретична основа за разкриване на патофизиологичните меха-
низми, както и на физикалната и медикаментозна терапия. 

 Усвояване на основни физикални и апаратни методи за оценка на физиологични 
показатели. 

 Запознаване на студентите с основни принципи на експерименталната работа. 
 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

След приключване на обучението студентите трябва да имат следните познания и умения: 

1. Да познават механизмите за осъществяването на основните физиологични функции 
на човешкия организъм и показателите им в норма. 

2. Да познават механизмите за регулация на функциите. 
3. Да познават възможностите на организма да отговаря на външни и вътрешни въз-

действия, като запазва своята самостоятелност и цялост и постига целите, които си 
е поставил по отношение на себе си и външната среда. 

4. Да изградят умения за разкриване на патофизиологичните механизми, както и на 
физикалната и медикаментозна терапия. 

5. Да усвоят основни физикални и апаратни методи за оценка на физиологични пока-
затели. 

6. Да познават основните принципи на експерименталната работа. 
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Л Е К Ц И И –Т Е З И С И 
 

 
ЛЕКЦИЯ N 1 - 2 часа 
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СТРУКТУРИ: 

1. Физиология на клетката. Структурна и функционална организация на клетката – 
особености на клетъчната мембрана. Междуклетъчно свързване и междуклетъчна 
сигнализация. Транспорт през клетъчната мембрана. 

2. Организъм. Хомеостаза. Физиологични функции. Принципи на хомеостатичната 
регулация – видове регулаторни системи и елементи на хомеостатичната регула-
торна система. Нива на физиологичната регулация. 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 - 2 часа 
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СТРУКТУРИ: 

1. Физиология на възбудимите тъкани. Дразнимост и възбудимост. Специфични про-
яви на възбудимите структури. Мембранен потенциал – йонни механизми на мем-
бранните потенциали. Мяра на възбудимостта. Промени във възбудимостта при 
възбуждение. Задържане. Провеждане на възбуждението. 

2. Предаване на възбуждението (задържането) от една възбудима структура на друга. 
Синапси – видове. Химични синапси. Медиатори и модулатори. Постсинаптични 
потенциали. Сумация на постсинаптични потенциали. 

 
ЛЕКЦИЯ № 3 - 2 часа 
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА: 

1. Функции на нервната система – функционална морфология на нервната система.  
2. Физиология на неврона. Глиална тъкан. Невронни мрежи и обработка на инфор-

мацията в тях – конвергенция, дивергенция, осцилиращи кръгове, задържане. 
 

ЛЕКЦИЯ №4 - 2 часа 
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА: 

1. Нервно – рефлексна регулация на физиологичните функции. Видове рефлекси 
според механизма на образуване и вида на рефлексната дъга.  

2. Нервни центрове. Видове и свойства. Мозъчно кръвообращение. Цереброспинална 
течност. 

 
ЛЕКЦИЯ № 5 - 2 часа 
ФИЗИОЛОГИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА: 

1. Нервно-рефлексна регулация на вегетативните функции. Функционална анатомия 
на вегетативната нервна система. Центрове, ганглии, медиатори и рецептори на 
ВНС. Влияние на вегетативната нервна система върху дейността на различните ор-
гани и системи. Вегетативни рефлекси. 

2. Роля на хипоталамуса, ретикуларната формация, малкия мозък, подкоровите ядра 
и мозъчната кора в регулацията на вегетативните функции. Участие на ЦНС в 
приспособителните реакции на организма – симпатико – адренална система. Стрес 
и дистрес. 
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ЛЕКЦИЯ № 6 - 2 часа 
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА: 

1. Общи принципи на хуморалната регулация на физиологичните функции. Телекри-
ния и паракриния.  

2. Класификация, синтез и механизъм на действие на хормоните. Регулация на хор-
моналната активност. 

 
ЛЕКЦИЯ №7 - 2 часа 
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА: 

1. Хипоталамо – неврохипофизна система. Невросекреция. Хормони на неврохипо-
физата. Физиологично действие и регулация на отделянето им. 

2. Хипоталамо – аденохипофизна система. Хормони на аденохипофизата. Физиоло-
гично действие и регулация на отделянето им. 

3. Функционален строеж на щитовидната жлеза. Йодсъдържащи хормони. Физиоло-
гично действие и регулация на отделянето им. Промени в организма при нарушена 
тиреоидна функция. 

 
ЛЕКЦИЯ №8 - 2 часа 
ХОРМОНИ: 

1. Функционален строеж на надбъбречните жлези. Хормони отделяни от медулата. 
Физиологично действие на адреналина и норадреналина и регулация на отделяне-
то им.  

2. Хормони на кората на надбъбрека. Глюкокортикоиди - физиологично действие и 
регулация на отделянето им. Фармакологични ефекти на глюкокортикоидите. 

3.  Минералкортикоиди и надбъбречни полови хормони - физиологично действие и 
регулация на отделянето им. Промени в организма при нарушена функция на над-
бъбречната кора. 

 
ЛЕКЦИЯ №9 - 2 часа 
ФИЗИОЛОГИЯ НА РЕПРОДУКЦИЯТА: 

1. Физиология на репродукцията. Мъжка репродуктивна система. Сперматогенеза. 
Хормонална активност на тестисите – андрогени – видове, физиологично действие 
и регулация на отделянето им. Ерекция и еякулация. 

2. Физиология на репродукцията. Женска репродуктивна система. Овогенеза. Хор-
монална активност на яйчниците – естрогени и прогестерон. Физиологично дейст-
вие и регулация на отделянето им. Менструален цикъл. Бременност, раждане и 
лактация. Проби за установяване на ранна бременност. 

 
ЛЕКЦИЯ №10 - 2 часа 
ЕНДОКРИННА ФУНКЦИЯ НА ПАНКРЕАСА И КАЛЦИЕВО-ФОСФОРМА ХОМЕ-
ОСТАЗА: 

1. Ендокринна функция на панкреаса – видове хормони, физиологично действие и 
регулация на отделянето им. Промени в организма при нарушена инкреторна фун-
кция на панкреаса.  
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2. Калциево–фосфорна хомеостаза. Паратхормон, калцитонин и калцитриол - физио-
логично действие и регулация на отделянето им. Нарушения в калциево–
фосфорната хомеостаза. 

 
ЛЕКЦИЯ №11 - 2 часа 
ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА: 

1. Двигателна система. Физиология на напречно-набраздените мускули – функцио-
нална морфология, механизъм и енергетика на мускулното съкращение.  

2. Видове мускулни съкращения, типове мускулни влакна. Работа и умора на муску-
ла. Електромиография. 

 
ЛЕКЦИЯ №12 - 2 часа 
ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА: 

1.    Функционален строеж на гладките мускули.  
2.    Възбуждение, електрофизиологична характеристика и механизъм на съкращение       
          на гладките мускули. 
 

ЛЕКЦИЯ №13 - 2 часа 
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА: 

1. Физиология на дишането. Външно дишане. Функционално устройство на въздухо-
носните пътища, белите дробове и гръдния кош. Механика на дишането. Интрап-
леврално и интраторакално налягане. Роля на сърфактанта. Защитни рефлекси – 
кашлица и кихане. 

2. Честота и ритъм на дишане. Белодробна и алвеоларна вентилация. Еластично и 
нееластично съпротивление при дишане. Дебит на въздушния поток. Работа при 
дишане.  

3. Статични белодробни обеми и капацитети и тяхното функционално значение. 
Анатомично и физиологично мъртво пространство. Оценка на външното дишане. 

 
ЛЕКЦИЯ №14 - 2 часа 
ГАЗОВА ОБМЯНА: 

1. Физични основи на газовата обмяна. Разтворимост, дифузионен коефициент и ди-
фузионен капацитет на газовете. Състав на газовете във въздуха, белите дробове и 
кръвта. Дифузия на газовете през алвеоло-капилярната мембрана. Вентилационно-
перфузионно отношение. 

2. Транспорт на кислорода в кръвта. Дисоциационни криви на оксихемоглобина. 
Обмяна на кислорода в белите дробове и тъканите.  

3. Транспорт на въглеродния диоксид в кръвта. Обмяна на въглеродния диоксид в 
белите дробове и тъканите. 

  
 
 
 
 
 



Учебна програма за специалност “Медицина” 
 

8

ЛЕКЦИЯ №15 - 2 часа 
РЕГУЛАЦИЯ НА ДИШАНЕТО: 

1. Регулация на дишането. Дихателен център и дихателен ритъм.  
2. Химична регулация на дишането.  
3. Нервно-рефлексна регулация на дишането.  
4. Влияние на мозъчната кора върху дихателните функции. 
 

ЛЕКЦИЯ №16 - 3 часа 
ГАЗОВА ОБМЯНА: 

1. Физични основи на газовата обмяна (продължение). 
2 Регулация на дишането. Дихателен център и дихателен ритъм. Химична регулация 

на дишането. Нервно-рефлексна регулация на дишането. Влияние на мозъчната кора 
върху дихателните функции (продължение). 

3.   Дишане при екстремни условия. 
 

ЛЕКЦИЯ №17 - 3 часа 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА: 

1. Сърдечно-съдова система. Системно и белодробно  кръвообращение. Сърцето като 
орган - функционална морфология на перикарда и ендокарда и миокарда. Инерва-
ция. Миокардно кръвоснабдяване и регулацията му. 

2. Функционална морфология и физиологични характеристики на възбудно-
проводната система на сърцето. Автоматия. Сърдечен ритъм. Смущения в проводи-
мостта. 

3. Физиологични особености на работния миокард. Възбуждение и съкращение. Мио-
карден метаболизъм. Фази на рефрактерност. Екстрасистоли, трептене и мъждене. 

4. Динамика на сърдечните съкращения – сърдечен цикъл. Състояния на клапния апа-
рат по време на различните фази на сърдечния цикъл. 

 
ЛЕКЦИЯ №18 - 3 часа 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА: 

1. Електрични явления при работата на сърцето. Произход, регистриране и оценка на 
електрокардиограма. 

2. Честота на сърдечната дейност. Ударен и минутен обем на сърцето и промените им 
при различни физиологични състояния. 

3. Регулация на сърдечната дейност. Вътресърдечна регулация (саморегулация). Енер-
гетика на сърдечната дейност. Екстракардиална нервна регулация на сърдечната 
дейност – особености на симпатикусовото и парасимпатикусовото въздействие. Ху-
морални фактори, влияещи върху сърдечната дейност. 

 
ЛЕКЦИЯ №19 - 3 часа 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА: 

1. Функционални особености на кръвоносните съдове. Хемодинамични закономернос-
ти - особености на съдовете и на течността. Хемодинамични показатели. Обемна и 
линейна скорост на кръвния ток в различните части на съдовата система и фактори-
те, които ги определят. 
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2. Налягане на кръвта в отделните части на сърдечно-съдовата система. Артериално 
кръвно налягане - методи за измерване и нормални стойности. Фактори, определящи 
нивото на кръвното налягане. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №20 - 3 часа 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА: 

1. Движение на кръвта в артериите. Артериален пулс. Сфигмография. Качества на ар-
териалния пулс. Движение на кръвта във вените. Венозен пулс. Флебография. 

2. Физиология на микроциркулацията. Функционално устройство на микроциркула-
торната единица. Особености на капилярите в различните органи. Регулация на 
микроциркулацията. 

 
ЛЕКЦИЯ №21 - 3 часа 
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА: 

1. Съдов тонус. Собствен съдов тонус. Локални, неврални и хуморални механизми за 
контрол на съдовия тонус. 

2. Регулация на кръвообращението. Характеристика и локализация на рецепторите. 
Сърдечно-съдов център. Супрамедуларна регулация на кръвообращението. 

3. Регулация на артериалното кръвно налягане. Механизми на бързата краткотрайна, 
бързата продължителна и дълготрайната регулация. 

 
ЛЕКЦИЯ №22 - 3 часа 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА: 

1. Храносмилателна система – функции. Храносмилане в устата. Биомеханика на дъв-
кането. Основни цикли на дъвкането. Фази на основно дъвкателно движение в ци-
къла на дъвкането. Регулация на дъвкането. 

2. Секреция, ензимно разграждане и резорбция в устната кухина. Регулация. Гълтане – 
фази и регулация. 

3. Двигателна активност на стомаха. Моторика на гладно, при пълнене и след поемане 
на храната. Изпразване на стомаха. Регулация на двигателната активност на стома-
ха. Повръщане. 

4. Секреция, ензимно разграждане и резорбция в стомаха. Състав, механизъм на сек-
реция и функции на стомашния сок. Регулация на стомашната секреция – церебрал-
на, гастрална и интестинална фаза. Протективни възможности на стомашната лига-
вица. 

 
ЛЕКЦИЯ №23 - 3 часа 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА: 

1. Двигателна активност на тънките черва – видове движения. Регулация на двигател-
ната активност на тънките черва. Секреция, смилане и резорбция в тънките черва. 

2. Двигателна активност на дебелото черво и неговата регулация. Секреция, смилане и 
резорбция в дебелото черво. Дефекация. 

3. Панкреатичен сок – състав и функции. Регулация на панкреатичната секреция. 
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4. Жлъчкообразуване и жлъчкоотделяне. Обем, състав и функции на жлъчката. Регу-
лация на жлъчната секреция. Функции на черния дроб. 

 
ЛЕКЦИЯ №24 - 3 часа 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА: 

1. Смилане и резорбция на белтъци, масти, въглехидрати в различните етажи на хра-
носмилателната система. Резорбция на соли, вода и витамини. 

2. Обмяна на веществата в организма. Въглехидратна обмяна. Кръвнозахарно ниво и 
регулацията му. Белтъчна обмяна и регулацията й. Обмяна на липидите и регулаци-
ята им. 

3. Обмяна на енергията в организма. Енергийна стойност на храните. Енергиен екви-
валент на кислорода. Определяне на енергоразхода – пряка и непряка калориметрия. 
Основна обмяна и енергоразход при различни физиологични състояния. 

 
ЛЕКЦИЯ №25 – 3 часа 
ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА: 

1. Отделителни функции на организма и системи, които ги осъществяват. Бъбреци – 
функционална структура. Особености на кръвоснабдяването и инервацията. Функ-
ции на бъбречните гломерули. Механизъм на гломерулната филтрация и регулация-
та й. Методи за изследване на филтрационната функция. 

2. Функции на бъбречните каналчета. Транспортни процеси в различните части на 
тубулната система. Механизми за осмотично разреждане и концентриране на урина-
та. Бъбречна екскреция. 

3. Бъбречен клирънс. Обем и състав на крайната урина. Микция. Ендокринна и мета-
болитна функция на бъбреците. Регулация на бъбречните функции. 

 
ЛЕКЦИЯ №26 - 3 часа 
ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛИТНО И АЛКАЛНО-КИСЕЛИННО РАВНОВЕСИЕ НА ОРГА-
НИЗМА: 

1. Водно-електролитно равновесие на организма. Телесна вода и електролити. Дина-
мика на обема и осмоларитета на телесните течности. Регулация на водно-солевата 
хомеостаза. Жажда. 

2. Алкално-киселинно равновесие на организма. Буферни системи на телесните теч-
ности. Дихателна регулация на pH. Ренална регулация на pH. Отклонения в алкално-
киселинното равновесие. 

 
ЛЕКЦИЯ №27 - 3 часа 
ТЕРМОРЕГУЛАЦИЯ: 

1. Терморегулация. Телесна температура и изотермия. Механизми на топлопродукция-
та и топлоотдаването в организма.  

2. Неврофизиологични основи на терморегулацията. Хипотермия и хипертермия.  
3. Аклиматизация. Терморегулация при физическа работа. 
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ЛЕКЦИЯ №28 - 3 часа 
СЕТИВНИ СИСТЕМИ: 

1. Сетивни системи. Функционална морфология на сетивните системи. Основни прин-
ципи на обработката на информацията в сетивните системи. Адаптация на сетивните 
системи. 

2. Обща сетивност. Соматосетивна система – организация и модалности. Механизми 
на механо- и терморецепцията. Болкова сетивност. Сърбеж. 

 
ЛЕКЦИЯ №29 - 3 часа 
БОДРОСТ, СЪН, ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЯ. 

1. Състояние на бодрост. Роля на различните структури на нервната система за под-
държане на това състояние.  

2. Сън. Физиологични промени по време на сън. Електроенцефалография. 
 

ЛЕКЦИЯ №30 - 3 часа 
ВИСША НЕРВНА ДЕЙНОСТ: 

1. Висша нервна дейност. Типове висша нервна дейност – характеристики. Обучение и 
памет – видове и физиологична същност.  

2. Първа и втора сигнална система. Комуникативни функции на човека. Речев говорен 
и писмен праксис. Речев слухов и зрителен гнозис. 

 
ПРОГРАМА НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

УПРАЖНЕНИЕ №1 - 4 часа:  
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СИСТЕМИ. 
1. Приготвяне на нервно-мускулен препарат.  
2. Опити на Галвани - "съкращение от метал", "съкращение без метал".  
3. Опит на Матеучи.  
4. Видове дразнители.  
5. Определяне праговата сила на дразнене (пряко и непряко) на мускул. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №2 - 4 часа:  
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СИСТЕМИ. 
1. Регистриране на градацията на ефектите в зависимост от силата (или честотата) на 

дразненето.  
2. Влияние на студовото въздействие върху възбудимостта на n.ischiadicus.  
3. Регистриране на електроневрограма на смесен нерв. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №3 - 4 часа:  
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СИСТЕМИ. 
1. Анализ на рефлексна дъга.  
2. Определяне на рефлексното време (по Тюрк).  
3. Ирадиация на възбуждението в ЦНС.  
4. Действие на стрихнина върху ЦНС.  
5. Влияние на наркозата върху рефлексната дейност. 
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УПРАЖНЕНИЕ №4 - 4 часа:  
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СИСТЕМИ. 
1. Изследване на рефлекси у спинална жаба.  
2. Изследване на клинично важни рефлекси - лигавични, кожни, сухожилно-

надкостни.  
3. Изследване на зенични реакции на светлина, конвергенция и акомодация.  
УПРАЖНЕНИЕ №5 - 4 часа:  
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СИСТЕМИ. 
1. Изследване на условни рефлекси у животни.  
2. Изследване на условни рефлекси у човека.  
 
УПРАЖНЕНИЕ №6 - 4 часа:  
ОБЩА ФИЗИОЛОГИЯ НА ВЪЗБУДИМИТЕ СИСТЕМИ. 
Контролна проверка върху обща физиология на възбудимите системи. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №7 - 4 часа:  
СИСТЕМА КРЪВ. 
1. Вземане на кръв за изследване.  
2. Определяне на хематокритна стойност.  
3. Определяне на кръвни групи.  
4. Правила за кръвопреливане. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №8 - 4 часа:  
СИСТЕМА КРЪВ. 
1. Камерен метод за броене на еритроцитите.  
2. Определяне на концентрацията на хемоглобина в кръвта.  
3. Определяне на еритроцитния индекс. 
4. Диференциално броене.  
5. Методи за определяне броя на тромбоцитите. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №9 - 4 часа:  
СИСТЕМА КРЪВ. 
1. Камерен метод за броене на левкоцитите.  
2. Диференциално броене на левкоцитите.  
3. Определяне броя на тромбоцитите.  
4. Електронни методи за определяне броя на формените елементи. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №10 - 4 часа:  
СИСТЕМА КРЪВ. 
1. Определяне времето на кървене по метода на Дюке.  
2. Определяне на рекалцификационното време на плазмата по Хоуел.  
3. Определяне на протромбиново време (тромбопластиновото) по Квик и време на 

кръвосъсирване по Фирорт. 
4. Контролна проверка върху раздела "Физиология на системата Кръв". 
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УПРАЖНЕНИЕ №11 - 4 часа: 
 ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. 
1. Запознаване с методите за функционално изследване на панкреаса, щитовидната и 

надбъбречната жлеза;  
- перорален глюкозотолерантен тест, тест на Вернер; 
-  радиойодтест и тест на Торн.  

2. Предизвикване на хипогликемичен шок у заек. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №12 - 4 часа:  
ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. 
1. Проба на Гали-Майнини. 
2. Имунологични проби за установяване на ранна бременност. 
3. Контролна проверка върху "Физиология на ендокринната система". 
 
УПРАЖНЕНИЕ №13 - 4 часа:  
СЕТИВНИ СИСТЕМИ. 
1. Определяне на зрителна острота (визометрия).  
2. Периметрия.  
3. Изследване на цветно зрение.  
4. Аудиометрия.  
5. Определяне на костна и въздушна проводимост на звука.  
6. Определяне остротата на звука с шепот и говор.  
7. Естезиометрия.  
8. Кожна сетивност.  
9. Кинестезична сетивност. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №14 - 4 часа:  
ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА. 
1. Регистриране на единично мускулно съкращение.  
2. Регистриране на пълен и непълен тетанус.  
3. Определяне на абсолютната и специфичната мускулна сила на жабешки мускул.  
4. Влияние на натоварването върху амплитудата и извършената работа.  
5. Мионеврално предаване - опит на Клод Бернар. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №15 - 4 часа:  
ГЛАДКИ МУСКУЛИ. 
1. Регистриране крива на умора на изолиран мускул.  
2. Определяне на мускулната сила.  
3. Ергография.  
4. Наблюдение на съкращенията на гладък мускул от изолирана чревна бримка. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №16 - 4 часа: 
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА. 
1. Модел на Дондерс.  
2. Физикално изследване на белите дробове.  
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3. Определяне на белодробни обеми и капацитети с апарат FLOWSCREEN. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №17 - 4 часа:  
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА. 
1. Изчисление на парциалното налягане на О2 в атмосферния въздух на морското рав-

нище и на 8000 м височина.  
2. Изчисление на парциалното налягане на О2 в алвеоларния въздух. Изчисление на 

количеството на химически свързания О2 в кръвта при 8000 м надморска височи-
на. Изчисление на вентилационно-перфузионното съотношение в различните час-
ти на белите дробове в право положение при покой. Изчисление на утилизацион-
ния коефициент (УК) на О2 в тъканите. Изследване О2 консумация и отдаването на 
СО2. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №18 - 4 часа: 
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА. 
Контролна проверка върху “Физиология на Дихателната система. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №19 - 4 часа:  
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА. 
1. Механограма на жабешко сърце.  
2. Темпериране на синус венозус.  
3. Регистриране на ефектите от лигатурите на Станиус.  
4. Регистриране на камерна екстрасистола. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №20 - 4 часа: 
 СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА. 
1. Аускултаторно изследване на сърдечните тонове.  
2. Регистриране и анализ на  електрокардиограма.  
3. Регистриране и анализ на ST- сегмента.  
4. Фонокардиография. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №21 - 4 часа:  
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА. 
1. Изчисление на ударния обем (УО) на сърцето по формулата на Стар и минутен обем 

(МО) по метода на Фик.  
2. Промени в сърдечната дейност на топлокръвно при дразнене на n.vagus, ацетилхо-

лин и адреналин върху сърце на топлокръвно. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №22 - 4 часа:  
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА. 
1. Палпаторно измерване на артериален пулс.  
2. Определяне качествата на пулса - палпаторно и с пулсотахометър.  
3. Сфигмография и определяне скоростта на разпространение на пулсовата вълна в го-

лемите артерии на горните крайници.  
4. Плетизмография.  
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5. Плетизмограма при оклузия на вените.  
6. Капиляроскопия. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №23 - 4 часа: Сърдечно-съдова система. 
1. Опит на Клод Бернар.  
2. Измерване на артериалното кръвно налягане по метода на Коротков с апарат на Ри-

ва-Рочи.  
3. Влияние на неврални и хуморални фактори върху кръвното налягане на топлокръв-

но животно.  
4. Ортостатична проба. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №24 - 4 часа:  
СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА. 
Контролна проверка върху: "Физиология на сърдечно-съдовата система". 
 
УПРАЖНЕНИЕ №25 - 4 часа:  
ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА. 
1. Наблюдение на движенията на тънко черво на жаба in situ.  
2. Наблюдение на движенията на изолирано тънко черво  от топлокръвно животно 

(плъх).  
3. Влияние на жлъчката върху скоростта на филтрация на растително масло (олио) и 

върху скоростта на утаяване на серен прах. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №26 - 4 часа:  
ХРАНОСМИЛАНЕ, ЕНЕРГИЙНА ОБМЯНА И ХРАНЕНЕ. 
1. Методи за определяне на енергоразхода.  
2. Определяне на натоварването, осигуряващо максимален мастен катаболизъм чрез 

индиректна калориметрия.  
3. Принципи на рационално хранене.  
4. Съставяне на хранителен рацион. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №27 - 4 часа:  
ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА, ВОДНО-ЕЛЕКТРОЛИТНО И АЛКАЛНО-КИСЕЛИННО 

РАВНОВЕСИЕ НА ОРГАНИЗМА.  
1. Наблюдение на влиянието на АДХ върху диурезата на бели мишки.  
2. Определяне ефективното филтрационно налягане (ЕФН).  
3. Изчисление клирънса на инулина (in), парааминохипуровата киселина (ПАХК) и 

уреята. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №28 - 4 часа:  
Контролна проверка върху "Храносмилане, хранене и енергиен баланс; Отделителна      
система и водно-електролитно равновесие.” 

 
 

УПРАЖНЕНИЕ №29 - 4 часа:  
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ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОРГАНИЗМА ЧРЕЗ РАБОТ 
НИ ПРОБИ. 
1. Промени в газовата обмяна при физическо натоварване.  
2. Спироергометрия.  
3. Комбинирана функционална проба.  
4. Оценка на физическата аеробна работоспособност на организма чрез теста на 

Sjostrand - PWC170. Харвардски степ-тест.  
5. Изграждане на сърдечен условен рефлекс. 
 
УПРАЖНЕНИЕ №30 - 4 часа:  
ВИСША НЕРВНА ДЕЙНОСТ. 
1. Методи за изследване на вниманието: тахистоскопия, тест на Ландолт.  
2. Методи за изследване на логическото мислене: тест на Рейвън.  
3. Методи за изследване на типа ВНД- личностен тест на Мясищев.  
4. Метод за изследване на сигналната принадлежност - тест на Шаранков. 
 

      ЛИТЕРАТУРА: 
     Физиология на човека (под  ред. на Л. Витанова и Р. Гърчев, изд. 2020 г.; Ганонг У, Меди   
     цинска физиология, 17-то издание, 1996; A. C. Guyton and J. E. Hall. Textbook of Medical   
    Physiology, 13th ed. 2016; W. Boron and E. Boulpaep. Medical Physiology, Elsevier 3th ed.,   
    2017. 
 

 
 

КОНСПЕКТ 
 
1. Физиология на клетката. Структурна и функционална организация на клетката – особе-

ности на клетъчната мембрана и междуклетъчното свързване. Междуклетъчна сигнали-
зация. Транспорт през клетъчната мембрана. 

 
2. Организъм. Хомеостаза. Принципи на хомеостатичната регулация – видове регулаторни 

системи и елементи на хомеостатичната регулаторна система. Нива на физиологичната 
регулация. 

 
3. Физиология на възбудимите тъкани. Дразнимост и възбудимост. Общи и специфични 

прояви на възбудимите структури. Мембранен потенциал – йонни механизми на мемб-
ранните потенциали. 

 
4. Мяра на възбудимостта. Промени във възбудимостта при възбуждение. Задържане. 

Провеждане на възбуждението.  
 
5. Предаване на възбуждението (задържането) от една възбудима структура на друга. Си-

напси – видове, химични синапси. Медиатори и модулатори. Постсинаптични потенци-
али. Сумация на постсинаптични потенциали.  

 
6. Функции на нервната система – функционална морфология на нервната система. Физи-

ология на неврона. Глиална тъкан. Невронни мрежи и обработка на информацията в тях 
– конвергенция, дивергенция, осцилиращи кръгове, задържане. 
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7. Нервно – рефлексна регулация на физиологичните функции. Видове рефлекси  според  
механизма на образуване и вида на рефлексната дъга. 

 
8. Нервни центрове. Видове и свойства. Мозъчно кръвообращение. Цереброспинална теч-

ност. 
 
9. Нервна регулация на вегетативните функции. Функционална анатомия на вегетативната 

нервна система. Центрове, ганглии, медиатори и рецептори на ВНС.  
 
10. Влияние на вегетативната нервна система върху дейността на различните органи и сис-

теми. Вегетативни рефлекси. 
 
11. Роля на хипоталамуса, ретикуларната формация, малкия мозък, подкоровите ядра и мо-

зъчната кора в регулацията на вегетативните функции. Участие на ЦНС в приспособи-
телните реакции на организма– симпатико – адренална система. Стрес и дистрес.  

 
12. Общи принципи на хуморалната регулация на физиологичните функции. Телекриния и 

паракриния. Класификация, синтез и механизъм на действие на хормоните. Регулация 
на хормоналната активност. 

 
13. Хипоталамо – неврохипофизна система. Невросекреция. Хормони на неврохипофизата. 

Физиологично действие и регулация на отделянето им.  
 
14. Хипоталамо – аденохипофизна система. Хормони на аденохипофизата. Физиологично 

действие и регулация на отделянето им. 
 
15. Функционален строеж на щитовидната жлеза. Йодсъдържащи хормони. Физиологично 

действие и регулация на отделянето им. Промени в организма при нарушена тиреоидна 
функция. 

 
16. Функционален строеж на надбъбречните жлези. Хормони отделяни от медулата. Физи-

ологично действие на адреналина и норадреналина и регулация на отделянето им.  
 
17. Хормони на кората на надбъбрека – глюкокортикоиди. Физиологично действие и регу-

лация на отделянето им. Фармакологични ефекти на глюкокортикоидите. 
 
18. Хормони на кората на надбъбрека – минералкортикоиди и надбъбречни полови хормо-

ни. Физиологично действие и регулация на отделянето им. Промени в организма при 
нарушена функция на надбъбречната кора. 

 
19. Ендокринна функция на панкреаса – видове хормони, физиологично действие и регула-

ция на отделянето им. Промени в организма при нарушена инкреторна функция на пан-
креаса.  

 
20. Калциево–фосфорна хомеостаза. Паратхормон, калцитонин и калцитриол - физиоло-

гично действие и регулация на отделянето им. Нарушения в калциево–фосфорната хо-
меостаза. 

 
21. Физиология на репродукцията. Мъжка репродуктивна система. Сперматогенеза. Хор-

монална активност на тестисите – андрогени – видове, физиологично действие и регу-
лация на отделянето им. Ерекция и еякулация. 
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22. Физиология на репродукцията. Женска репродуктивна система. Овогенеза. Хормонална 
активност на яйчниците – естрогени и прогестерон. Физиологично действие и регула-
ция на отделянето им. Менструален цикъл. Бременност, раждане и лактация. Проби за 
установяване на ранна бременност. 

 
23. Епифиза, тимус и неендокринни органи с инкреторна функция. Тъканни хормони – ви-

дове, характеристика и физиологични ефекти. 
 
24. Физиология на напречно-набраздените мускули – функционална морфология, механи-

зъм и енергетика на мускулното съкращение. Видове мускулни съкращения, типове 
мускулни влакна. Работа и умора на мускула. Електромиография. 

 
25. Функционален строеж на гладките мускули. Възбуждение, електрофизиологична харак-

теристика и механизъм на съкращение на гладките мускули. 
 
26. Физиология на системата кръв. Функции на кръвта. Състав и обем – регулация на обе-

ма. Кръвна плазма – състав и регулация на състава. Хематокрит. Кръвни депа. 
 
27. Еритроцити. Брой и функции. СУЕ. Хемоглобин. Еритроцитни индекси. Обмяна на же-

лязото. Хемолиза. Регулация на еритропоезата и на количеството на еритроцитите в пе-
риферната кръв. 

 
28. Кръвни групи. Физиологично и клинично значение. Системи ABO и Rh. Методи за изс-

ледване. Принципи на кръвопреливане. 
 
29. Левкоцити. Количество и функции на отделните видове левкоцити. Регулация на лев-

копоезата и на количеството левкоцити в периферната кръв. Имунитет. 
 
30. Кръвоспиране и кръвосъсирване. Съдово–тромбоцитна и коагулационна хемостаза. 

Фибринолиза и противосъсирващи механизми. Регулация на кръвоспирането. 
 
31. Физиология на лимфната система. Образуване, състав и функции на лимфата. Физиоло-

гична роля на слезката. 
 
32. Сърдечно–съдова система. Системно и белодробно кръвообращение. Сърцето като ор-

ган – функционална морфология на перикарда, ендокарда и миокарда. Инервация. Ми-
окардно кръвоснабдяване. 

 
33. Функционална морфология и физиологични характеристики на възбудно–проводната 

система на сърцето. Автоматия. Сърдечен ритъм. Смущения в проводимостта. 
 
34. Физиологични особености на работния миокард. Възбуждение и съкращение. Фази на 

рефрактерност. Екстрасистоли, трептене и мъждене. Миокарден метаболизъм. 
 
35. Електрични явления при работата на сърцето. Произход, регистриране и оценка на 

електрокардиограма. 
 
36. Динамика на сърдечните съкращения – сърдечен цикъл. Състояния на клапния апарат 

по време на различните фази на сърдечния цикъл. 
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37. Функции на клапния апарат на сърцето. Сърдечни тонове. Методи за изследване. Сте-
ноза и инсуфициенция на клапите. Съпоставка на синхронни записи на фонокардиогра-
ма и ЕКГ. 

 
38. Честота на сърдечната дейност. Ударен и минутен обем на сърцето и промените им при 

различни физиологични състояния. 
 
39. Регулация на сърдечната дейност – вътресърдечна (саморегулация). Енергетика на сър-

дечната дейност. 
 
40. Екстракардиална нервна регулация на сърдечната дейност – особености на симпатику-

совото и парасимпатикусовото въздействие. Хуморални фактори, влияещи върху сър-
дечната дейност. 

 
41. Функционални особености на кръвоносните съдове. Хемодинамични закономерности - 

особености на съдовете и на течността. Хемодинамични показатели. Обемна и линейна 
скорост на кръвния ток в различните части на съдовата система и факторите, които ги 
определят. 

 
42. Налягане на кръвта в отделните части на сърдечно–съдовата система. Артериално 

кръвно налягане – методи за измерване и нормални стойности. Фактори, определящи 
нивото на кръвното налягане. 

 
43. Движение на кръвта в артериите. Артериален пулс. Сфигмография. Качества на артери-

алния пулс. Движение на кръвта във вените. Венозен пулс. Флебография. 
 
44. Физиология на микроциркулацията. Функционално устройство на микроциркулаторна-

та единица. Особености на капилярите в различните органи. Регулация на микроцирку-
лацията. 

 
45. Съдов тонус. Собствен съдов тонус. Локални, неврални и хуморални механизми за кон-

трол на съдовия тонус. 
 
46. Регулация на кръвообращението. Характеристика и локализация на рецепторите. Сър-

дечно-съдов център. Супрамедуларна регулация на кръвообращението. 
 
47. Регулация на артериалното кръвно налягане. Механизми на бързата краткотрайна, бър-

зата продължителна и дълготрайната регулация.  
 
48. Физиология на дишането. Външно дишане. Функционално устройство на въздухонос-

ните пътища, белите дробове и гръдния кош. Механика на дишането. Интраплеврално и 
интраторакално налягане. Роля на сърфактанта. Защитни рефлекси – кашлица и кихане. 

 
49. Честота и ритъм на дишане. Белодробна и алвеоларна вентилация. Еластично и неелас-

тично съпротивление при дишане. Дебит на въздушния поток. Работа при дишане. 
 
50. Статични белодробни обеми и капацитети и тяхното функционално значение. Анато-

мично и физиологично мъртво пространство. Оценка на външното дишане. 
 
51. Физични основи на газовата обмяна. Разтворимост, дифузионен коефициент и дифузи-

онен капацитет на газовете. Състав на газовете във въздуха, белите дробове и кръвта. 



Учебна програма за специалност “Медицина” 
 

20

Дифузия на газовете през алвеоло-капилярната мембрана. Вентилационно-перфузионно 
отношение. 

 
52. Транспорт на кислорода в кръвта. Дисоциационни криви на оксихемоглобина. Обмяна 

на кислорода в белите дробове и тъканите. 
 
53. Транспорт на въглеродния диоксид в кръвта. Обмяна на въглеродния диоксид в белите 

дробове и тъканите. 
 
54. Регулация на дишането. Дихателен център и дихателен ритъм. Химична регулация на 

дишането. Нервно-рефлексна регулация на дишането. Влияние на мозъчната кора върху 
дихателните функции. 

 
55. Храносмилателна система – функции. Храносмилане в устата. Дъвкане. Секреция, ен-

зимно разграждане и резорбция в устната кухина. Гълтане – фази и регулация. 
 
56. Двигателна активност на стомаха. Моторика на гладно, при пълнене и след поемане на 

храната. Изпразване на стомаха. Регулация на двигателната активност на стомаха. Пов-
ръщане. 

 
57. Секреция, ензимно разграждане и резорбция в стомаха. Състав, механизъм на секреция 

и функции на стомашния сок. Регулация на стомашната секреция – церебрална, гаст-
рална и интестинална фаза. Протективни възможности на стомашната лигавица. 

 
58. Двигателна активност на тънките черва – видове движения. Регулация на двигателната 

активност на тънките черва. Секреция, смилане и резорбция в тънките черва. 
 
59. Двигателна активност на дебелото черво и неговата регулация. Секреция, смилане и 

резорбция в дебелото черво. Дефекация. 
 
60. Панкреатичен сок – състав и функции. Регулация на панкреатичната секреция. 
 
61. Жлъчкообразуване и жлъчкоотделяне. Обем, състав и функции на жлъчката. Регулация 

на жлъчната секреция. Функции на черния дроб. 
 
62. Смилане и резорбция на белтъци, масти, въглехидрати в различните етапи на хранос-

милателната система. Резорбция на соли, вода и витамини. 
 
63. Обмяна на веществата в организма. Въглехидратна обмяна. Кръвнозахарно ниво и ре-

гулацията му. Белтъчна обмяна и регулацията й. Обмяна на липидите и регулацията им. 
 
64. Обмяна на енергията в организма. Енергийна стойност на храните. Енергиен еквивалент 

на кислорода. Определяне на енергоразхода – пряка и непряка калориметрия. Основна 
обмяна и енергоразход при различни физиологични състояния. 

 
65. Хранене. Основни принципи при определяне на физиологичните норми за хранене – 

пластични и енергийни нужди на организма. Физиологични механизми на глада и на-
сищането. 

 
66. Терморегулация. Телесна температура и изотермия. Механизми на топлопродукцията и 

топлоотдаването в организма. Неврофизиологични основи на терморегулацията. Хипо-
термия и хипертермия. Аклиматизация. Терморегулация при физическа работа. 
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67. Отделителни функции на организма и системи, които ги осъществяват. Бъбреци – фун-

кционална структура. Особености на кръвоснабдяването и инервацията. Функции на 
бъбречните гломерули. Механизъм на гломерулната филтрация и регулацията й. Мето-
ди за изследване на филтрационната функция. 

 
68. Функции на бъбречните каналчета. Транспортни процеси в различните части на тубул-

ната система. Механизми за осмотично разреждане и концентриране на урината. Бъб-
речна екскреция. 

 
69. Бъбречен клирънс. Обем и състав на крайната урина. Микция. Ендокринна и метабо-

литна функция на бъбреците. Регулация на бъбречните функции. 
 
70. Водно-електролитно равновесие на организма. Телесна вода и електролити. Динамика 

на обема и осмоларитета на телесните течности. Регулация на водно-солевата хомеоста-
за. Жажда. 

 
71. Алкално-киселинно равновесие на организма. Буферни системи на телесните течности. 

Дихателна регулация на pH. Ренална регулация на pH. Отклонения в алкално-
киселинното равновесие. 

 
72. Сетивни системи. Функционална морфология на сетивните системи. Основни принципи 

на обработката на информацията в сетивните системи. Адаптация на сетивните систе-
ми. 

 
73. Обща сетивност. Соматосетивна система – организация и модалности. Механизми на 

механо- и терморецепцията. Болкова сетивност. Сърбеж.  
 
74. Зрителна сетивна система. Функционална морфология на окото – оптичен апарат, меха-

низъм на акомодация, оптични аномалии. Зеничен рефлекс. Движения на очите – роля 
на зрителното възприятие. Защитни приспособления на очите. 

 
75. Приемане, предаване и преработка на информацията в ретината. Централна обработка 

на зрителната информация. Светлинна адаптация. Зрителна острота и цветно зрение. 
 
76. Физиология на слуха. Функционална морфология на ухото – външно, средно и вътреш-

но ухо. Преобразуване на звуковия сигнал. Централни механизми на звуковото възпри-
ятие. Вестибуларен апарат. Централни механизми за поддържане на равновесието. Вес-
тибуларни рефлекси. 

 
77. Физиология на обонянието и вкуса. Периферни и централни механизми на получаване 

на вкусово и обонятелно усещане. 
 
78. Обща характеристика на системата за регулация на двигателните реакции. Мускулни 

рецептори – функции на мускулните вретена и сухожилните рецептори. Спинална регу-
лация на движенията. Спинални рефлекси и особености на рефлексната дейност на 
гръбначния мозък. Супраспинални влияния. Роля на кората на главовия мозък в регула-
цията на движенията. 

 
79. Състояние на бодрост. Роля на различните структури на нервната система за поддържа-

не на това състояние. Сън. Физиологични промени по време на сън. Електроенцефалог-
рафия. 
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80. Висша нервна дейност. Типове висша нервна дейност – характеристики. Обучение и 

памет – видове и физиологична същност. Първа и втора сигнална система. Комуника-
тивни функции на човека. Речев говорен и писмен праксис. Речев слухов и зрителен 
гнозис. 
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