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КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ  
 

УЧЕБЕН ПЛАН 
 

Дисциплина  Изпит в 
семестър 

Часове  
Часове по години 

и семестър 
V 

Клинична 
алергология 

IX  
Всичко  Лекции  Упражнения  Кредит  IX 

20 12 8 1,3 1/2 

 
Наименование на дисциплината: 
„Клинична алергология” 
 

Вид на дисциплината съгласно ЕДИ: 
Свободно избираема  дисциплина   
 

Ниво на обучение: 
Магистър /М/ 
 

Форми на обучение: 
Аудиторни академични лекции, практическо клинично обучение, семинарни занятия, тестове, 
самоподготовка. 
 

Курс на обучение – V курс 
 

Продължителност на обучение: 
Един семестър /IX– ти/ от програмата за обучение на студентите по специалност „Медицина”. 
 

Общ хорариум – 20 часа: 
12 часа лекции, 8 часа упражнения/ провеждат се през седмица/ 
 

Помощни средства за преподаване: 
Мултимедийни презентации, дискусии, демонстрации на клинични случаи, на диагностични 
методи и средства, анализ и интерпретация на клинични данни и  резултати от параклинични 
изследвания при различни нозологични единици и конкретни пациенти, решаване на 
практически задачи, изработване на диагностично-терапевтични алгоритми при алергични 
заболявания  и за конкретни пациенти, обсъждане на по-рядко срещани в практиката случаи, 
усвояване на утвърдените със съответните международни и национални консенсуси  модели 
за диагностика и лечение на животозастрашаващи системни алергични реакции и алергични 
болести с хронично-рецидивиращ ход на протичане.  

 
База за провеждане на обучението : 

 •    за лекционния курс – залите в Аудиторния комплекс; 
 • практическите упражнения ще се провеждат в Отделението по Професионални 
заболявания и Алергология от асистентите в Секцията по професионални болести, които 
са с придобити специалности по Вътрешни и Професионални болести, и притежават  
необходимите базисни компетенции по клинична алергология.  
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Форми на оценяване: 
     •  текущ контрол – тестове, устно изпитване,  участие в семинари и дискусии; 
     •  крайна оценка от положения семестриален изпит. 
 

Формиране на оценката: 
Текущият контрол включва оценки от проведените тестове и устно изпитване върху 
тематичния материал от клиничните упражнения. 
Аспекти при формиране на оценката от текущия контрол: 
     • решаване на тестове; 
     • участие в семинари и дискусии; 
     • участие на студента в обработката на пациенти с алергични заболявания от  общ и 
професионален характер; 
     • оценка на практическите умения на студента при изпълнение на конкретни задачи  
поставени от асистента, свързани с диагностиката и лечението на алергичните болести; 
    • оценка от писмения изпит върху преподавания материал по предварително зададен на 
студентите конспект. 
 

Семестриален изпит: 
Обучението по дисциплината „Клинична алергология” завършва с полагане на изпит пред 
комисия с председател хабилитирано лице с придобити специалности  по „Клинична 
алергология” и „ Вътрешни болести”.  
 

Формиране на крайната оценка: 
Крайната оценка се поставя в деня на полагане на семестриалния изпит. Тя е комплексна и се 
формира от : 
1. Оценката от писмено положения изпит по въпроси от конспекта; 
2. Оценката от положения в деня на изпита тест; 
3. Оценка от устно събеседване по конкретни въпроси от алергичната патология / по преценка 
на комисията /. 
4. Оценката от текущия учебен контрол, с която асистентът представя студента в деня на 
изпита.  
 

Държавен изпит: 
Не. 
 

Водещ преподавател: 
Доц. д-р Светлан Дерменджиев, д.м., мзм 
 
Катедра:  
Втора катедра по Вътрешни болести 
Секция професионални заболявания и токсикология 

АНОТАЦИЯ 

Изучаването на дисциплината „Клинична алергология” е продиктувано от трайната  
тенденция за непрекъснато увеличаване на алергичните заболявания от общ и професионален 
характер. В подкрепа на това са представените по – долу епидемиологични данни за 
актуалното състояние и прогнозите за разпростарнението на алергичните болести в световен и 
национален мащаб. Световната здравна организация (СЗО) прогнозира, че до 2050 г. 50% от 
населението на земята ще бъде засегнато най-малко от една алергична болест. Между 30-40% 
от европейците са алергични, цифра, която се е удвоила за последните 20 години. 15-20% от 
тези пациенти имат прояви на тежък алергичен ринит, който, ако не бъде лекуван, може да се 
усложни със синузит, носна полипоза, астма. 
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Учебната програма е съобразена с основните компетенции заложени в програмите за 
обучение и специализация на лекарите по специалностите „ Обща медицина”, „Клинична 
алергология”, „Вътрешни болести”. Програмата е съобразена и с изискванията за покриване 
на базисни нива на компетентност по утвърдените медицински стандарти за съответните 
специалности. Изборът на V – ти семестър като период от време за преподаване на 
дисциплината „Клинична алергология”  от учебната програма за специалността „Медицина” в 
Медицински факултет, се основава на необходимостта студентите да придобият базисни 
знания и умения по „Пропедевтика на вътрешните болести” и „Микробиология”, които са в 
основата на клиничното мислене и подпомагат усвояването на учебния материал по 
„Клинична алергология”. Студентите следва да са усвоили правилата и компетентностите за 
снемане на обща анамнеза, методите за обективно изследване на пациента и диагностичните 
алгоритми на основните групи  вътрешни  болести. Паралелното изучаване на типовете 
алергични реакции и патогенетичните механизми на алергичните болести в курса по 
„микробиология” е предпоставка за целенасочено клинично мислене и правилно изграждане 
на диагнозата на алергично болните пациенти от бъдещите лекари.    
 

ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА  

Студентите да: 
  ●   усвоят умения за целенасочено снемане на алергологична анамнеза; 
  ● усвоят базисен минимум от знания върху клиничната картина и особеностите в 
протичането на най-често срещаните алергични заболявания от общ и професионален 
характер; 
  ● усвоят знания и умения за изграждане на адекватни диагностично-терапевтични 
модели при всеки пациент с алергична реакция или алергична болест; 
  ● могат правилно, навременно и точно да отреагират при необходимост от спешна 
намеса за овладяване на животозастрашаващи системни алергични реакции. 
 

 
ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА 

 
        ●   Да запознае студентите със съвременните достижения на клиничната алергология като 
наука; 
        ● Да изгради модел за адекватни диагностично-терапевтични схеми на поведение при 
овладяването на спешните състояния в алергологията; 
        ● Да моделира  в бъдещите лекари подход за правилно интерпретиране на резултатите от 
извършваните при пациентите специализирани алергологични изследвания;   
        ● Да обучи практически студентите за вземане на адекватни на състоянието на алергично 
болния пациент решения и прилагане на терапевтични процедури за овладяване екзацербацията 
на хронично болните, както и за предприемане на животоспасяващи реанимационни 
мероприятия при спешните алергични състояния 
        ● Да изгради умения  в бъдещите лекари за адекватен подход при контрола на болните с 
астма в съответствие със съвременните световни, европейски и национални концепции и 
консенсуси /GINA, Български консенсус за астмата и др./; 
        ● Да обучи и изгради у бъдещите лекари модел на взаимотноошения с пациента и ОПЛ, 
които да решават бързо, точно и компетентно всеки възникнал алергологичен проблем;  

 
 
 
МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО: 

     ▪ лекционно изложение; 
     ▪ практически упражнения; 
     ▪ входящи тестове; 
     ▪ семинарни занятия; 
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     ▪ представяне и обсъждане на клинични случаи; 
     ▪ мултимедия. 

 
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА: 

▪ текущ контрол – тестове, устно изпитване; 
▪ крайна оценка от положения семестриален изпит. 

 
 

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ: 

▪ Текущият контрол включва устно изпитване върху тематичния материал от 
упражненията, семинарните занятия и оценка от тестовете по темата за всяко от 
практическите упражнения. 

▪   Крайната оценка се поставя на студента в деня на положения семестриален изпит. 
Тя се закръгля до единица и се вписва в учебната документация. Крайната оценка е 
комплексна и се основава на изложените по-горе критерии. 

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ: 

І. Теоретични знания на студентите: 

1. Да познават етиологията, патогенетичните механизми, клиничната картина, формите 
на изява и протичане на най-често срещаните в практиката алергични болести; 

2. Да усвоят диагностично-терапевтичните алгоритми на алергичните заболявания от 
общ и професионален характер; 

3. Да могат правилно да анализират и интерпретират резултатите от осъществените при 
всеки пациент параклинични изследвания, тестове и проби; 

4. Да усвоят методите за контрол и експертна оценка на болните от Бронхиална астма и 
алергичен ринит в съответствие с утвърдените в практиката международни и национални 
консенсуси; 

5. Да  усвоят знанията, необходими за адекватно реагиране и намеса в случаи на 
необходимост при остри алергични реакции от спешен порядък   

ІІ. Практически  умения на студентите: 
1. Да усвоят особеностите в снемането на целенасочена алергологичната анамнеза. 
2. Да придобият необходимите умения и опит при клиничното изследване на алергично 

болния и снемането на алергологичния статус  
3. Да могат правилно да регистрират и отразят в медицинската документация на 

пациента данните от анамнезата, обективното изследване, необходимите за диагностично 
уточняване диагностични процедури. 

4.  Да придобият умения за правилно интерпретиране на резултатите от осъществените 
специализирани алергологични изследвания. 

5. Да бъдат обучени да прилагат съответния алгоритъм за правилно изграждане на 
диагнозата на пациенти с алергични заболявания.  

6. Да придобият умения за назначаване на адекватна на състоянието и алергичното 
заболяване на пациента терапевтична схема. 

7. Да бъдат обучени да извършват основни манипулации, необходими за диагностиката 
на алергичните болести и началния етап на лечение на спешните алергични състояния : 

 ▪ извършване, отчитане и интерпретация на кожно-алергични проби / скарификационни 
проби с антибиотици и други медикаменти по показания/;  

 ▪  включване на периферен венозен източник; 
 ▪  венозно инжектиране на кортикостероид; 
 ▪  извършване на мускулна инжекция с Н1-блокер и/или кортикостероид ; 
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 ▪  измерване на АН; 
 ▪  подаване на О2 с лицева маска или назален катетър; 
 ▪ назначаване, прилагане, дозиране и контрол на аерозолна терапия с БДБ2-агонисти 

/Салбутамол, Вентолин, Буто асма и др./и препарати от други групи за облекчаване на 
брнхоспазъма при астматичен пристъп в спешни случаи; 

▪  включване на система за венозна инфузия на разтвори и медикаменти при по-тежко 
протичащи алергични реакции и състояния / тежък пристъп от астма, астматичен статус, 
анафилактичен шок /. 

▪ определяне на терапевтичната схема и изписване на рецепта с медикаменти за 
контролиращо лечение на астматично болен; 

▪   решаване на конкретен клиничен казус изискващ определяне тежестта на острия 
астматичен пристъп/екзацербацията на астмата, или степента и тежестта на хроничната астма, 
в съответствие с обощоприетите клинични и функционални критерии. 
 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ 

V курс, IX – ти  семестър 

 

 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

1. Въведение в клиничната алергология – епидемиология на 
алергичните болести, социална значимост, клинична класификация. 
Типове алергични реакции и клинични прояви. Основни принципи в 
диагностиката на алергичните болести – особености на 
алергологичната анамнеза и физикалното изследване при алергично 
болния. Параклинични изследвания – маркери на алергичното 
възпаление. Определяне и клинично значение на еозинофилния 
катионен протеин /ЕСР/. Интерпретация на еозинофилията и 
резултатите от функционалното изследване на дишането. 
Бронходилататорен тест. Определяне на неспецифичната 
бронхиална хиперреактивност /Метахолинов тест/. Кожно-
алергични проби : видове, методики, показания и противопоказания, 
отчитане, интерпретация на резултатите.Специфични за алергията in 
vitro изследвания – определяне и клинична интерпретация на 
общите и алерген-специфичните IgE.  
Етапи на изграждане на диагнозата на болен с алергично 
заболяване.  
         

2 ч. 

2. Алергичен ринит – определение, епидемиология, етиология, 
патогенеза. Етиологична и клинична класификация на  ринитите. 
Съвременна концепция за „единнен дихателен път – една болест” 
/АRIA/. Клинична картина на двата основни типа АР. Критерии за 
диагноза.Усложнения, диференциална диагноза. Принципи на 
лечение на алергичния ринит. Фармакотерапия . Критерии за оценка 
професионалната етиология на ринита.  

               

2 ч. 



 7

3. Бронхиална астма – определение, епидемиология,  етиологични 
форми. Характеристика на атопичната и неатопичната астма. 
Фактори, предизвикващи въэпалението в дихателните пътища 
/inducers/ и фактори, отключващи появата на остър пристъп 
/triggers/. Патогенеза на атопичната астма – клетки, медиатори и 
ефекти на ранната и късна алергична реакция. Диагностично-
терапевтична класификация / клинични фенотипове /.  Клинична 
картина на астмата. 
 

2 ч. 

4. Бронхиална астма – остра и хронична. Оценка на тежестта на 
астматичния пристъп. Форми на хроничната астма според тежестта 
на протичане /GINA, Български консенсус за астмата/. Лабораторни 
изследвания. Критерии за диагноза на астмата по време на пристъп 
и в период на ремисия. Критерии за оценка професионалната 
етиология на астмата. Усложнения на астмата. Принципи и методи 
на лечение. Фармакотерапия на астмата. Съвременно контролиращо 
лечение на астмата – място и роля на инхалаторните 
кортикостероиди и комбинирани препарати.  
 

2 ч. 

5. Етапен /стъпаловиден/ терапевтичен подход  в лечението на 
хроничната астма. Лечение на острата астма. Статус астматикус – 
етиология, клинична картина.  Терапевтичен подход при тежък 
пристъп и при астматичен статус. Оценка на риска от фатален 
изход. Критерии за контрол на симптомите.   Анафилактичен шок – 
определение, етиология, патогенеза, клинични форми, диагноза и 
диференциална диагноза. Принципи и методи на лечение. 
Лекарствени средства и принципи на лечение в алергологията. 
Антихистаминови препарати и глюкокортикостероиди – основа на 
фармакотерапията на алергичните болести. 

                                         

2 ч. 

6. Уртикария и ангиоедем – определение, етиология, форми. Клинична 
картина. Особени форми на уртикария и ангиоедем. Наследствен 
ангиоедем /НАЕ/-етиология, патогенеза, форми, особености в 
клиничната изява и протичане, критерии за диагноза, 
диференциална диагноза, принципи на лечение. Профилактика. 

Медикаментозна алергия. Хранителна и инсект алергия-етиология, 
патогенеза, клинични прояви, диагностично-терапевтичен 
алгоритъм. 

 

2 ч. 

 
                                                                                                                              ОБЩО :   12 ч. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 8

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЛЕКЦИИТЕ – РАЗГЪРНАТ ВАРИАНТ: 
 
 Лекция № 1 – 2 часа  
Въведение в клиничната алергология – епидемиология на алергичните болести, социална 
значимост, клинична класификация. Типове алергични реакции и клинични прояви. Основни 
принципи в диагностиката на алергичните болести – особености на алергологичната анамнеза 
и физикалното изследване при алергично болния. Параклинични изследвания – маркери на 
алергичното възпаление. Определяне и клинично значение на еозинофилния катионен 
протеин /ЕСР/. Интерпретация на еозинофилията и резултатите от функционалното 
изследване на дишането. Бронходилататорен тест. Определяне на неспецифичната 
бронхиална хиперреактивност /Метахолинов тест/. Кожно-алергични проби : видове, 
методики, показания и противопоказания, отчитане, интерпретация на 
резултатите.Специфични за алергията in vitro изследвания – определяне и клинична 
интерпретация на общите и алерген-специфичните IgE.  

Етапи на изграждане на диагнозата на болен с алергично заболяване.          
 
Лекция № 2 – 2 часа 

Алергичен ринит – определение, епидемиология, етиология, патогенеза. Етиологична и 
клинична класификация на  ринитите. Съвременна концепция за „единнен дихателен път – 
една болест” /АRIA/. Клинична картина на двата основни типа АР. Критерии за 
диагноза.Усложнения, диференциална диагноза. Принципи на лечение на алергичния ринит. 
Фармакотерапия . Критерии за оценка професионалната етиология на ринита.  
     
 
 

Лекция № 3 – 2 часа  
Бронхиална астма – определение, епидемиология,  етиологични форми. Характеристика 

на атопичната и неатопичната астма. Фактори, предизвикващи въэпалението в дихателните 
пътища /inducers/ и фактори, отключващи появата на остър пристъп /triggers/. Патогенеза на 
атопичната астма – клетки, медиатори и ефекти на ранната и късна алергична реакция. 
Диагностично-терапевтична класификация / клинични фенотипове /.  Клинична картина на 
астмата. 

 
Лекция № 4 – 2 часа 

Бронхиална астма – остра и хронична. Оценка на тежестта на астматичния пристъп. Форми на 
хроничната астма според тежестта на протичане /GINA, Български консенсус за астмата/. 
Лабораторни изследвания. Критерии за диагноза на астмата по време на пристъп и в период 
на ремисия. 

Критерии за оценка професионалната етиология на астмата. Усложнения на астмата. 
Принципи и методи на лечение. Фармакотерапия на астмата. Съвременно контролиращо 
лечение на астмата – място и роля на инхалаторните кортикостероиди и комбинирани 
препарати.  

 
Лекция № 5 – 2 часа  
Етапен /стъпаловиден/ терапевтичен подход  в лечението на хроничната астма. Лечение 

на острата астма. Статус астматикус – етиология, клинична картина.  Терапевтичен подход 
при тежък пристъп и при астматичен статус. Оценка на риска от фатален изход. Критерии за 
контрол на симптомите.   Анафилактичен шок – определение, етиология, патогенеза, 
клинични форми, диагноза и диференциална диагноза. Принципи и методи на лечение. 
Лекарствени средства и принципи на лечение в алергологията. Антихистаминови препарати и 
глюкокортикостероиди – основа на фармакотерапията на алергичните болести 
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Лекция № 6 – 2 часа  

Уртикария и ангиоедем – определение, етиология, форми. Клинична картина. Особени форми 
на уртикария и ангиоедем. Наследствен ангиоедем /НАЕ/- етиология, патогенеза, форми, 
особености в клиничната изява и протичане, критерии за диагноза, диференциална диагноза, 
принципи на лечение. Профилактика. Медикаментозна алергия. Хранителна и инсект алергия-
етиология, патогенеза, клинични прояви, диагностично-терапевтичен алгоритъм. 

 
 
ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ 
 

         V курс, IX – ти  семестър 

 

 
 
№  

 
Т Е М А ЧАСОВЕ 

1. Етиология и патогенеза на алергичните болести.Диагностични 
методи в алергологията – анамнеза, обективно изследване на 
пациент с алергично заболяване, параклинични изследвания – 
диагностично значение и интерпретация на еозинофилията. 
Функционално изследване на дишането – характеристика и 
интерпретация на обструктивния вентилаторен синдром. 
Бронходилататорен тест – методика, интерпретация на 
резултатите , необходими условия за спазване преди провеждане 
на теста. Определяне на неспецифичната бронхиална 
хиперреактивност – Метахолинов тест. Специфични проби върху 
шоковия орган : елиминационни, експозиционни и 
провокационни проби – инхалаторен бронхо-провокационен и 
назален провокационен тест. Кожно-алергични проби : видове, 
методики, отчитане, интерпретация на резултатите, индикации и 
контраиндикации за КАП. Интерпретация на резултатите от 
КГА. Определяне на общите серумни IgE и на алерген-
специфичните IgE – клинично значение, интерпретация на  
резултатите. Етапи на изграждане на диагнозата на болен с 
алергично заболяване. 

 

2 ч. 

2. 

 

Бронхиална астма: определение, социално-икономически 
измерения на проблема, етиология, етиологични форми, 
клинични фенотипове. Патогенеза на астмата. Клинична картина 
на астматичния пристъп. Критерии за оценка тежестта на 
пристъпа по БПД. Хронична астма – класификация по степен и 
тежест. Клинични и функционални критерии при определяне 
степента и тежестта на ХА. Параклинични изследвания при 
астматично болните – кръвни, функционални белодробни, 
образни изследвания, КАП. Клинична стойност на 
специализираните алергологични изследвания. Модел за 
интерпретация на получените резултати. Критерии за диагноза на 
БА. Диференциална диагноза между атопична и неатопична 
астма. Критерии за отдиференциране на астмата от ХОББ. 
Усложнения на астмата. Статус астматикус – отключващи 
фактори и клиника.Демонстрация на клинични случаи. Решаване 

2 ч. 



 10

на практически задачи при болни от астма пациенти. Лечение на 
астмата – принципи и методи /Семинарно занятие/. 
Фармакотерапия на БА. Принципи на приложение и дозиране на 
облекчаващите и контролиращи средства. Съвременни 
концепции за терапия и контрол на хроничната астма – 
стъпаловиден /етапен/ подход. 

Принципи на лечение на острата астма и на астматичния статус. 
Място на специфичната имунотерапия в лечението на астмата. 
Триадна /”Аспиринова” / астма – особености. 

Определяне на терапевтичната схема за контролиращо лечение 
на астмата при конкретен пациент. Изписване на рецепта със 
съответните препарати. 

 

3. Алергичен ринит – определение, епидемиология, етиология, 
патогенетични механизми. Основни принципи в концепцията 
„Единен дихателен път – една болест” /ARIA/. Етиологична и 
клинична класификация на ринитите. Особености в клиничната 
характеристика на двата основни типа – с течащ или „капещ” 
нос, и със запушен нос. Диагноза. Диференциална диагноза 
между алергичния и неалергичен ринит. Усложнения.Връзката 
между ринита и астмата в контекста на концепцията за 
„Алергичния марш”. Принципи на лечение на алергичния ринит. 
Фармакотерапия на ринита.       

2 ч. 

4. Уртикария и ангиоедеми – определение, класификации на 
различните форми  уртикария и ангиоедеми. Патогенеза. Клнични 
форми на уртикария и ангиодем. Остра уртикария и оток на 
Квинке – особеност в клиничното протичане , диагностиката и 
лечението. Форми на хроничната уртикария, диагностично-
терапевтичен алгоритъм при пациенти с хронична уртикария. 
Представяне и обсъждане на клиничен случай с уртикария и/или 
ангиодем. Наследствен ангиоедем – определение, етиология, 
патогенеза, форми, клинична изява, диагностични критерии, 
диференциална диагноза. Принципи при лечението на НАЕ. 
Лечение на настъпилия оток, профилактика на пристъп от НАЕ 
при предстоящи рискови манипулации и процедури. 
Непоносимост към лекарства и медикаментозна алергия. 

Определение, класификация на реакциите на непоносимост към 
лекарства. Клинични форми на лекарствените екзантеми. Тежки 
кожни реакции на непоносимост към лекарства /синдром на 
Stevens-Johnson, синдром на Lyell, серумна болест и др./ Групи 
лекарства, които предизвикват МА и типове алергични реакции. 
Особености на пеницилиновата алергия – типове алергични 
реакции към пеницилина, диагностика /scratch – тест/. Алергични 
реакции към анестетици и невролептици използвани в 
анестезиологията. Алергични и анафилактоидни реакции към 
рентгеноконтрастни вещества. Реакции към медикаменти по 
неимунен механизъм/ псевдоалергични, анафилактоидни/ - 
патогенетични механизми, особености. Лечение и профилактика 
на МА – първична и вторична. Конкретен алгоритъм за действия 
на ОПЛ и на специалиста-алерголог при пациенти с 
медикаментозна алергия. Представяне модел на специфична 

2 ч. 
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премедикация при пациент с алергологично обремненена 
анамнеза, на който предстои оперативна интервенция в планов 
или спешен порядък. Алергия към латекс.         

 

 
            
                 
                              ОБЩО  :   8 ч. 
 

 
КОНСПЕКТ ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ ПО КЛИНИЧНА 

АЛЕРГОЛОГИЯ  
 

1. Алергия и алергени – определение.Класификация на алергичните болести. Същност на 
понятието атопия. Класически атопични болести. Псевдоалергия.  

2. Етиология на алергичните болести. Видове алергени – домашен прах и 
микрокърлежи,поленови алергени,животински/епидермални/алергени,плесенни 
алергени, храни и примеси към храните, други битови алергени/ - характеристика, 
източници, сенсибилизиращ потенциал. Алергични реакции и заболявания 
предизвиквани от различните видове алергени. 

3. Патогенеза на алергичните болести – типове алергични реакции и клинични прояви. 
Генетични фактори за атопията и продукцията на IgE. Концепция на Mosmann за  Th2 -
имунния отговор и хипотеза на Okudaira за промените в имунитета под влияние на 
факторите от околната среда. 

4. Медиатори на алергичните реакции – преформирани и новосинтезирани. Адхезионни 
молекули, цитокини, интерлевкини. Ролята на хистамина и индуцираните от него 
ефекти в патогенезата на алергичните реакции. Липидни медиатори – производни на 
арахидоновата киселина и циклооксигеназни продукти. Ефекти на простагландини, 
тромбоксани, левкотриени, PAF, липоксини.   

5. Диагностика на алергичните болести – особености на алергологичната анамнеза и 
физикалното изследване на алергично болния. 

6. Еозинофилия – интерпретация, клинична оценка. 
7. Функционално изследване на дишането – най-важни показатели на белодробната 

вентилация за функционалната диагностика на белия дроб. Типове вентилаторен 
дефект. Храктеристика на обструктивния ВД. Бронходилататорен тест /БДТ/.-същност, 
методика, интерпретация на резултатите, значение.   

8. Неспецифична бронхиална хиперреактивност – същност, оценка на НБХР. 
Инхалаторни бронхопровокационни проби с Метахолин – интерпретация на 
резултатите от МХТ. 

9. Кожно-алергични проби /КАП/ - показания и противопоказания за КАП, директни и 
индиректни КАП, методики, скали за отчитане, интерпретация на резултатите, 
значение за диагностиката на алергичните болести. 

10. Специфични проби върху шоковия орган – видове, показания, диагностична стойност. 
11. .Определяне на общи и специфични IgE- методики, показания, интерпретация на 

резултатите, клинично значение, предимства на RAST . 
12. Бронхиална астма – определение, епидемиология, форми, етиологични фактори 

/inducers и inciters/, патогенеза – специфични клетки и медиатори на ранната и 
къснофазова алергична реакция. 

13. Клинична картина на Бронхиалната астма – характеристика на астматичния пристъп, 
кардинални симптоми /маркери/ на астмата. Оценка на тежестта на астматичния 
пристъп / според критериите на БТД /. 
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14. „Остра тежка астма” /Астматичен статус/ - определение, фактори за възникване, 
особености в клиничната изява. 

15. Форми на хроничната астма според тежестта на протичането /Български консенсус за 
астмата, 1999/. Характеристика на формите/етапите/ на ХА. 

16. Критерии за диагностика на астмата по време на пристъп и в период на ремисия. 
Диагноза на началната астма. 

17. Усложнения и диференциална диагноза на Бронхиалната астма. Критерии за 
отдиференциране на неатопичната БА от ХОББ. 

18. Особени форми на Бронхиалната астма – астма от физическо усилие, триадна 
/аспиринова/ астма, синдромна астма. Професионална БА. Особености в етиологията, 
патогенезата, клиничната изява. Типове и форми на ПБА. Критерии за диагностика и 
оценка професионалната етиология на астмата. Трудово-експертна оценка. 

19. Основни принципи на лечение на БА. Етиологично лечение. Специфична 
хипосенсибилизация / алергенна имунотерапия / - същност на метода, цели и задачи, 
патофизиологични механизми, индикации и контраиндикации, модификации, рискове 
и усложнения. Съвременни методи на СИТ. 

20. Фармакотерапия на астмата. Противовъзпалително лечение – основни групи 
противовъзпалителни /контролиращи/ медикаменти – кромони, инхалаторни стероиди, 
перорални стероиди, антилевкотриени – механизми на противовъзпалително действие, 
начин на приложение, дозиране,  принципи на комбинираната терапия,  терапевтични и 
нежелани/странични/ефекти, контрол на терапията. 

21. Принципи, механизми и най-често използвани в практиката препарати за 
бронходезобструктивно лечение. Фармакологична характеристика на облекчаващите 
средства – инхалаторни бета2-агонисти с кратко действие, дългодействащи бета2-
агонисти, метилксантини, антихолинергици – механизъм на действие, показания, 
дозиране на най-често използваните в практиката препарати. 

22. Етапен /стъпаловиден/ терапевтичен подход в лечението на хроничната астма. 
Съвременни принципи и подходи в лечението на астмата, основани на Глобалния / 
GINA / и Национален консенсус. 

23. Лечение на острата астма – алгоритъм за поведение при лекия, средно тежкия и тежкия 
астматичен пристъп. Лечение на тежкия пристъп и астматичния статус в болнична 
обстановка. Действия на общо практикуващите лекари и специалистите-алерголози 
при бронхиална астма / Експертна група към НЗОК, 2001/. 

24. Хиперсензитивен пневмонит / Екзогенен алергичен алвеолит/ - определение, 
етиология, патогенетични механизми, клинична картина на острата, подостра и 
хронична форма, имунологични изследвания, диагноза, лечение. Диференциална 
диагноза между екзогенната бронхиална астма и алергичния алвеолит. Критерии за 
диагноза и оценка професионалната етиология на ХСП. 

25. Медикаментозна алергия – определение, етиология, патогенетични 
механизми.Медикаменти предизвикващи МА по неимунен механизъм. 

 
26. Клинични форми на медикаментозната алергия – генерализирани реакции и органни 

прояви. Особености на МА причинена от бета-лактамни антибиотици и анестетици. 
27. Особености на медикаментозната алергия към съдържащи йод рентгеноконтрастни 

вещества и алгоритъм при предстоящо изследване с ЙКВ. Първична и вторична 
профилактика. Диагностично-терапевтичен алгоритъм при пациенти с МА. Поведение 
на общопрактикуващите лекари и специалистите-алерголози при медикаментозна 
алергия. 

28. Алергичен ринит – определение, епидемиология, етиология, патогенеза. Същност на 
концепцията за „Единен дихателен път – една болест” /ARIA/. Класификация на АР. 

29. Алергичен ринит – клинична картина, лабораторни изследвания, критерии за диагноза, 
диференциална диагноза на ринитите. 
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30. Принципи на лечение на алергичния ринит. Фармакотерапия – групи, най-често 
използвани в практиката препарати, показания , терапевтични схеми. Индикации за 
алергенна имунотерапия при АР. 

31. Инсект-алергия : определение, етиология, патогенеза. Клиника на нормалната и 
алергична реакция. Особености на генерализираната реакция след ужилване от 
насекоми. Необичайни реакции. 

32. Инсект-алергия : диагноза и лечение. Мероприятия от спешен порядък извършвани от 
ужиления пациент.Алергенна имунотерапия – принципи, индикации, схема на 
провеждане, странични реакции, промени настъпващи в хода и след приключване на 
АИТ. 

33. Хранителна алергия – определение, етиология, патогенеза, класификация, клинични 
прояви. Критерии за диагностика на ХА, диагностични алергенни елиминационни 
диети.Орална провокация с храни.Лечение на ХА, профилактични и лечебни диети.  

34. Уртикария и ангиоедеми – определения, етиология, клинико-патогенетична 
класификация на различните форми уртикария и/или ангиоедем. Клинични форми на 
уртикария и ангиоедем.  

35. Диагностично-терапевтичен алгоритъм при уртикария и ангиоедем. Етапи/степени/ в 
диагностиката на хроничната уртикария. Принципи на лечение. 

36. Наследствен ангиоедем – определение, етиология, патогенеза, форми, клиника, 
критерии за диагноза. Принципи на лечение.Лечение на настъпилия оток. 
Профилактично лечение между пристъпите. Превенция на НАЕ при диагностично-
терапевтични процедури с повишен риск. 

37. Анафилактичен шок – определение, етиология, патогенетични механизми. 
Медикаменти, които най-често предизвикват АШ. Особени форми на анафилаксия / 
анафилаксия след физическо усилие, идиопатична, имунокомплексна, анафилаксия от 
йонни съединения, лекарства предизвикващи анафилактоидни реакции/. 

38. Клинични форми на анафилактичния шок. Особености на идиопатичната анафилаксия. 
Усложнения, диагноза и диференциална диагноза на АШ. 

 
39. Лечение на анафилактичния шок - цели, алгоритъм за поведение. Особености в 

лечението на бифазната, идиопатичната и на предизвиканата от физическо усилие 
анафилаксия. Профилактика на анафилактичния шок – общи мерки, специфични 
мерки, премедикация, предупреждаващи мерки, инжектиране на медикаменти от 
пациента при поява на първите симптоми /препарати за автоинжектиране/. 

40.  Серумна болест – определение, етиология, патогенеза, основни клинични симптоми, 
диагноза и диференциална диагноза, лечение. 

41. Алергия към латекс.  

   42.Алергичен контактен дерматит – определение, класификация, етиология, патогенеза. 
Клинична картина на контактния дерматит. Морфология на измененията в острата, 
субакутната и хроничната фаза /стадий/. Критерии за диагноза. Значение на 
епикутанното тестуване /patch test/ в диагностиката на заболяването.Диференциална 
диагноза на контактния дерматит. Принципи на лечение и лекарствени форми 
прилагани при контактния дерматит. 

43. Атопичен дерматит – определение, генетични и имунологични фактори в етиологията 
на заболяването, патогенеза. Фактори, които отключват заболяването. Клинична 
картина – динамика по отношение на морфологията и локализацията на обрива в 
зависимост от възрастта.Клинична характеристика на отделните стадии и други 
характерни симптоми. Имунологични нарушения при атопичния дерматит.Основни 
/задължителни/ диагностични критерии. Диференциална диагноза и усложнения на АД. 
Основни принципи в терапията и схеми на лечение. 

 
 
 
 



 14

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА  ЛИТЕРАТУРА 
      
1. БОЖКОВ, Божко. Алергология : Принципи и практика / Божко Божков - София : „Арсо“, 
1999 - 410 с.         
2. Алергични болести : Принципи, диагноза и лечение / В. Димитров, Божко Божков, Мария 
Светославова Бойкикева, Ем. Петранов / - София : „Арсо“, 2000 - 271 с.     
3. МИЛЕВА, Жени и др. Клинична алергология / Жени Милева, Марта Балева, Даниела 
Балтаджиева : София „Знание“, 2001 - 351 с. 
4. ДИМИТРОВ, В. и др. Клинична алергология за общопрактикуващи лекари / В. Димитров, 
Ст. Христова, С. Славов. - София : „АРСО“, 2002 - 174 с.;  
5. ДИМИТРОВ В., ПЕТРУНОВ Б., КИСЬОВА А. Клинична алергология, 2009 
6. Дерменджиев, Светлан. Диагностично-терапевтични алгоритми при остри отравяния и 
токсоалергични реакции. Изд. Медицински университет-Пловдив, Пловдив, 2018 – 143 с. 
 
 
              ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  
 
1.КРЪСТЕВ, Захарий и др. Вътрешна медицина / под редакцията на проф.д-р Захарий 
Кръстев, д.м.н. / София 2004, 543 – 561 с.;София : „ЕЛДО”, 2004, 54-77 с.     
2.ДЕРМЕНДЖИЕВ,Светлан Михов. „Сравнителен анализ на алергичните болести с общ и 
професионален характер за 10 годишен период в Пловдивски регион” .Научно-
изследователски труд за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" Светлан 
Михов Дерменджиев – Пловдив, МУ - Пловдив, 2011 - 165 с. 
3. Професионални болести.П/р доц. В. Костова и доц. В. Петкова, С., „Рал и Колобър”, 2007 г. 
4. Златка Стойнева, Светлан Дерменджиев. Професионални нервни и алергични болести. Изд. 
къща „Елестра“, София, 2015 
5.Светлан Дерменджиев. Диагностично-терапевтични алгоритми при бронхиална астма. 
Изд.“Елестра“ ООД, София, 2017 
6.Светлан Дерменджиев. Ангионевротичен оток. Изд.“Студио Гриф“ООД, Провдив, 2018 
7.ПАТТЕРСОН, Рой и др. Аллергические болезни : Диагностика и лечение / Рой Паттерсон, 
Л. К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2000 - 768 с. 
8.ATLAS of allergies / Ed. Philip Fireman, Raymond G. Slavin. - 2nd ed.- St. Louis : Mosby - 
Wolfe, 1996 - 301 p. 
9. ALLERGY: Principles & practice : In 2 v. / Ed. Elliott Middleton, Charles E. Reed et al. - 5th ed.- 
St. Louis : Mosby, 1998 
10. Съвременно лечение на алергичните болести, под ред. на Ж.Милева, Изд. 
 „Знание“, 1997 и второ издание 1999 
 
 
АВТОР НА ПРОГРАМАТА : 
Доц. д-р Светлан Дерменджиев, д.м., мзм  
специалист по Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична алергология и 
Професионални болести, 
Началник Отделение по професионални болести, вкл. дейност по клинична алергология в 
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив 
 
 
 
ДОЦ. Д-Р  ВЛАДИМИР  АНДОНОВ : 
РЪКОВОДИТЕЛ ВТОРА КАТЕДРА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ 


