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Зимен семестър 2021/2022уч. год.  
 

 

Дата 
 

 

Протокол № 
 

Стр. 

 
01.11  

-  
05.11  

 

Въведение в патологията – предмет, методи  и 
задачи   
 

 

 
08.11  

-  
12.11 

 
Протокол № 1 
 

Основни дегенеративни и адаптативни  процеси:                                               
хипертрофия, хиперплазия, атрофия и метаплазия 
 

 
 

6 
 

 

 

15.11 
 -  

19.11 

Протокол № 2 
 

Вътреклетъчни натрупвания на липиди и протеини. 
Натрупвания на пигменти 
 

 
 

11 
 

 
22.11  

-  
26.11 

Протокол № 3 
 

Увреждане на междуклегъчния матрикс. Натрупване 
на хиалин и фибриноид, амилоид, калциеви соли и 
натриеви урати 
 

 
 

16 
 
 

 
29.11  

-  
03.12 

 

Протокол № 4 
 

Клетъчна смърт:  
Апоптоза. Некроза  
 

 
20 

 

 
06.12  

-  
10.12 

 
КОЛОКВИУМ № 1:    
                             „ Дегенерации и некроза” 
 
ПРАКТИЧЕН ТЕСТ  № 1 
 

 

 
13.12  

-  
17.12 

Протокол № 5 
 

Нарушения в кръвообращението.  
Хиперемия. Кръвоизливи. Отоци 
 
 

 
 

24 
 
 

 
20.12 

- 
23.12 

 
Протокол № 6 
 

Нарушения в кръвообращението.  
Исхемия. Тромбоза. Емболия. Инфаркти 
 

 
 

28 
 
 



  
 

 

Летен семестър 2021/2022 уч. год.  
 

 

Дата 
 

Протокол № 
 

Стр. 
 

07.02  
-  

11.02 

 

Протокол № 7 
 

Възпаление. Ексудативно възпаление.  
Дифузно продуктивно възпаление 
 

 
 

32 
 

 

 

14.02 
 -  

18.02 

 

 

Протокол № 8 
 

Възпаление. Продуктивно грануломатозно 
възпаление 
 

 
 

37 
 

 
 

21.02  
-  

25.02 
 

 

Протокол № 9 
 

Тумори.  Доброкачествени и злокачествени тумори от 
епителен произход 
 

 
 

42 
 
 

 

28.02 
 -  

04.03 

 

Протокол № 10 
 

Тумори от мезенхимен произход и ембрионални 
тумори 
 

 
 

47 

 

07.03 
 -  

11.03 

 

Протокол № 11 
 

Тумори на нервната система и пигментната тъкан 
 

 
 

52 

 
 

14.03  
-  

18.03 
 

 

КОЛОКВИУМ № 2:     
                             „Възпаление” и „ Тумори” 
 

ПРАКТИЧЕН ТЕСТ  № 2 
 

 
 

 

21.03  
-   

25.03 
 

 

 

Протокол № 12 
 

Патология на сърдечно-съдовата система 
Атеросклероза. Хипертонична болест 
 

 
57 

 

28.03  
-  

01.04 
 
 

 

Протокол № 13 
 

Системни заболявания на съединителната тъкан. 
Ревматизъм. Системен лупус еритематодес.  
Ревматоиден артрит. Нодозен полиартериит.  
Инфекциозни ендокардити. 

 
 

62 

04.04 
-  

08.04 

 

Протокол № 14  
Патология на дихателната система 

 

66 

11.04 
- 

15.04 

 

Протокол № 15 
 

Болести на зъбите и устната кухина 
 

 
 

71 



  
 

18.04 
 -  

25.04 

 
ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ 

 
 

 

26.04 
-  

29.04 

Протокол № 16 
 

Патология на храносмилателната система 
 

 
76 

 

03.05 
-  

05.05 

 

Протокол № 17 
 

Патология на кръвотворната система и лимфната 
тъкан 
 

 
81 

 

09.05 
–  

13.05 
 

 

 

Протокол № 18 
 

Патология на пикочо-отделителната система 
 

 
86 

16.05 
 –  

20.05 
 

Протокол № 19 
 

Патология на ендокринната система. Туберкулоза. 
 

 
91 

23.05 
 –  

27.05 

 
ПРАКТИЧЕН ТЕСТ  № 3 

 
 

 

 

21.01.2022 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Списък на  микроскопските  препарати 
за заключителния тест за ІІІ курс студенти по Дентална медицина 

2021/2022 уч. г. 
 
1. Hypertrophia myocardii 
2. Atrophia fusca hepatis 
3. Emphysema pulmonum 
4. Degeneratio adiposa hepatis  
5. Anthracosis pulmonis 
6. Haemosiderosis pulmonis – H-E, Perls 
7. Icterus hepatis 
8. Nephrosclerosis arteriolosclerotica 
9. Amyloidosis renis - H-E, Congo Rot 
10. Tophi urici 
11. Necrosis lienis 
12. Necrosis cerebri 
13. Steatonecrosis pancreatis 
14. Cyanosis hepatis 
15. Hepar muschatum 
16. Oedema pulmonis 
17. Haemorrhagiae punctatae cerebri 
18. Thrombus mixtus 
19. Infarctus anaemicus renis 
20. Infarctus haemorrhagicus pulmonis 
21. Pericarditis fibrinosa 
22. Appendicitis phlegmonosa 
23. Myocarditis acuta abscedens 
24. Granulatio 
25. Lymphadenitis tuberculosa 
26. Echinococcus hepatis 
27. Actinomycosis 
28. Carcinoma basocellulare 
29. Carcinoma spinocellulare keratodes 
30. Haemangioma capillare labii oris 
31. Haemangioma cavernosum hepatis 
32. Leiomyoma uteri 
33. Leiomyosarcoma uteri 
34. Teratoma adultum 
35. Glioblastoma multiforme 
36. Neurinoma (Shwanoma) 
37. Meningioma 
38. Melanoma malignum 
39. Atherosclerosis aortae 
40. Infarctus anaemicus myocardii 
41. Myocarditis rheumatica 
 
 
 
 
 



  
 

 
42. Tonsillitis chronica 
43. Bronchitis chronica 
44. Bronchopneumonia abscedens 
45. Pneumonia crouposa 
46. Carcinoma pulmonis  - недиференциран дребноклетъчен 
47. Caries dentis 
48. Stomatitis candidosa 
49. Cysta radicularis 
50. Epulis gigantocellularis 
51. Leucoplakia  
52. Papiloma cavi oris 
53. Ameloblastoma (Adamantinoma)  
54. Adenoma pleomorphe (Tumor mixtus) gl. parotis  
55. Ulcus chronicum ventriculi exacerbata 
56. Adenocarcinoma ventriculi 
57. Cirrhosis hepatic micronodularis 
58. Myeloleucosis chronica 
59. Lympholeucosis chronica 
60. Morbus Hodgkin 
61. Lymphoma malignum non Hodgkin 
62. Plasmocytoma 
63. Бързопрогресиращ гломерулонефрит 
64. Pyelonephritis acuta abscedens 
65. Pyelonephritis chronica 
66. Carcinoma renis 
67. Struma colloides 
68. Struma Basedowiana 
69. Glomerulosclerosis diabetica 
70. Tuberculosis miliaris pulmonis 
 

 

 
21.01.2022 г. 

                   Гр. Пловдив  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Списък на  мaкроскопските  препарати 

за заключителния тест за ІІІ курс студенти по дентална медицина 

2021-2022 уч. год. 

 
 

  1. Мастна дегенерация на черния дроб 

  2. ”Глазурна” слезка 

  3. Амилоидоза на бъбрек (голям бял бъбрек) 

  4. Амилоидоза на слезката (сагова слезка) 

  5. Хипертрофия на простатата 

  6. Макроглосия при акромегалия 

  7. Емфизем и Антракоза на белия дроб 

  8. Хидроцефалия 

  9. Мозъчен кръвоизлив 

10. Анемичен инфаркт на слезката 

11. Анемичен инфаркт на бъбрека 

12. Анемичен инфаркт на мозъка 

13. Псевдокиста след анемичен инфаркт на мозъка 

14. Кафява индурация и хеморагични инфаркти на белия дроб 

15. Мускатов черен дроб 

16. Фибринозен  перикардит 

17. Гноен лептоменингит 

18. Флегмонозен апендицит 

19. Туберкулозен лимфаденит 

20. Назален полип 

21. Ехинокок на слезка 

22. Лейомиом на матката 

23. Зрял тератом на яйчника 

24. Глиален тумор 

25. Менингиом 

26. Неврином на n. statoacusticus 

27. Метастази от малигнен меланом в черния дроб 

28. Атеросклероза на аортата с пристенна тромбоза 

29. Хипертонично сърце 

30. Анемичен инфаркт на миокарда 

31. Хронична слединфарктна аневризма на лявата сърдечна камера с  

       пристенна тромбоза 

32. Ревматизмална митрална стеноза с кръгъл тромб в лявото предсърдие  

33. Улцеро-полипозен ендокардит 

34. Абсцедираща бронхопневмония 

35. Белодробен карцином 

36. Хронична стомашна язва с перфорация 

37. Карцином на стомаха 



  
 

38. Микронодуларна чернодробна цироза 

39. Остър некротичен панкреатит 

40. Неходжкинов малигнен лимфом 

41. Порфирна слезка 

42. Склерозиращ гломерулонефрит 

43. Хроничен калкулозен пиелонефрит 

44. Карцином на бъбрека 

45. Туберкулозен лептоменингит 
 

 

 

21.01.2022г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Описание на макроскопските препарати 

за заключителния тест по Обща и клинична патология  

за студенти по дентална медицина. 

 

1. Мастна дегенерация на черния дроб 

Резен от паренхиматозен орган с хилусно устройство, обвит с  гладка,  лъскава и 

изпъната  фиброзна   капсула.   Срезната  повърхност  е  с  охрено - жълт  цвят  и 

заличена делчеста структура заради дифузното натрупване на липиди в хепатоцитите. 

По нея зеят eдрокалибрени венозни съдове. 

  

2. ”Глазурна” слезка 

Фиброзната капсула на слезката е покрита като с глазура от дебел неравен сиво-

белезникав стъкловиден слой – хиалиноза след периспленит. Съхранен рисунък на 

пулпата по срезната повърхност. 

 

3. Амилоидоза на бъбрека (голям бял бъбрек) 

Силно уголемен бъбрек (към 250g), с восъкоподобна консистенция (трапчинката, 

оставена при натиск с пръст не се изглажда) и сиво-белезникав цвят. Повърхността му е 

гладка. На срез кората е силно разширена, границата между нея и пирамидите е 

заличена. Пиело-каликсната система е без промени. При пробата с Луголов разтвор, 

след подкиселяване с 1% H2SO4 бъбречните телца ще изглеждат като сини точици.  

 

4. Амилоидоза на слезката (сагова слезка) 

Сагитално срязана слезка (хилусно устройство; размери 8-10 х 4 х 3 cm), с гладка и 

изпъната капс 

ула и възплътна консистенция. По срезната повърхност личат малки, с размери на 

просени (сагови) зрънца, поленца с белезникав цвят, сливащи се помежду им. Това е 

огнищно отлагане на амилоид в лимфните фоликули. Червена пулпа е хомогенна, 

сивокафява.  

 

5. Хипертрофия на простатата 

Силно уголемена простата и пикочен мехур. Двата странични лоба на жлезата 

притискат и стесняват уретрата, а средният изпъква към кухината на мехура и запушва 

входа на уретрата, възпрепятствайки изтичането на урината. Простатата е с 

едровъзловидна повърхност и твърдоеластична консистенция. Пикочният мехур е със 

задебелена стена и груб лигавичен релеф, поради патологичната работна хипертрофия 

на мускулатурата.  

 

6. Макроглосия при акромегалия  

Акромегалията  възниква у възрастни с аденом на хипофизата, който усилено 

продуцира растежен хормон. Освен с нарастване на “върховите” части на тялото, тя 

води и до висцеромегалия. Езикът се уголемява значително. Хипертрофират както 

мускулатурата, така и папилите на лигавицата му, което прави повърхността неравна и 

грапава. 

 

7. Емфизем и Антракоза на белия дроб 

Белият дроб е силно раздут, (гр. emphysao - раздувам). Той е с намалена еластичност 

(не колабира при отваряне на торакса!), на срез – подчертано порьозен. Под 

висцералната плевра е отложен сив до черен пигмент – въглищен прах (антракоза). Той 

се отлага на ивици по хода на междуребрията – там, където раздутият дроб не опира в 



  
 

ребра (като “моряшка фланелка”). Перибронхиалните лимфни възли в хилусите също 

са антракотични. 

 

8. Хидроцефалия 

Хоризонтален срез през двете голямомозъчни хемисфери. Двата странични вентрикула 

са силно дилатирани, с гладка вътрешна повърхност, а съседното бяло мозъчно 

вещество е с тежка атрофия. Коровата тъкан е запазена. Касае се за вътрешна 

хидроцефалия. Активните й форми - хиперсекреционна, циркулационна (вкл. 

обструктивна) и абсорционна, водят до атрофия от натиск, а пасивната хидроцефалия е 

компенсаторна, след атрофия поради друго заболяване на ЦНС. 

 

9. Мозъчен кръвоизлив 

Централно в бялото мозъчно вещество на дясната голямомозъчна хемисфера се намира 

добре отграничен, окръглен кафеникаво-червеникав хематом, който не проминира над 

оточната околна тъкан. Прогнозата е особено тежка при пробив във вентрикуларната 

система. Мозъчният оток може да доведе смъртта чрез вклиняване на малкомозъчните 

тонзили във foramen occipitale magnum. 

 

10. Анемичен инфаркт на слезката 

Резен от слезка при хронична миелогенна левкоза, с маса от няколко килограма. 

Основното заболяване често се усложнява с тромбози и анемични инфаркти. Капсулата е 

гладка и изпъната. Набелязан е трабекуларния строеж на паренхима. Субкапсулно се 

намира леко проминиращ светло-жълтеникав участък с триъгълна форма, заличена 

структура и с връх, насочен към хилуса. Той е отграничен от околната тъкан с кафяво- 

червена ивица (хиперемично-хеморагична зона).  

 

11. Анемичен инфаркт на бъбрека 

По повърхността на горния полюс на бъбрека и на срез се намират бледо-жълтеникави 

участъци на коагулационна некроза. Те леко проминират и са добре отграничени с 

кафяво-червена ивица (хиперемично-хеморагична зона) от околната непроменена 

тъкан. Неправилната им форма (като географска карта) предполага тромбозиране или 

емболия в интерлобарна или дъговидна артерия.  

 

12. Анемичен инфаркт на мозъка 

В бялото мозъчно вещество се намира участък на размекчение около 2 х 2 cm, в който 

тъканта е къслива, сивкава и “разръфана”, с дребнопорьозна структура. Лезията 

прелива плавно в околната тъкан. Мозъчните съдове, видими под лептоменингите, са 

хиперемирани. Разширените мозъчни гънки и стеснените бразди между тях са израз на 

мозъчен оток. 

 

13.Псевдокиста  след анемичен инфаркт на мозъка 

Голямомозъчните  хемисфери са  асиметрични:  лявата е  значително разширена,                                                     

със зееща  гладкостенна кухина, в която се е  съдържала  бистра светложълтени-кава 

течност.   Десният  страничен  вентрикул е стеснен. По  дефиниция  “киста” е  кухина,  

тапицирана с епител. В случая  кухината  има  глиална  тапицировка. Касае  се  за  

псевдокиста  след  резорбция  на  некротичната  тъкан при мозъчен инфаркт. 

 

14. Кафява индурация и хеморагични инфаркти на белия дроб 

При induratio fusca белите дробове са увеличени и силно уплътнени (остри срезни 

ръбове, фиброза на междуалвеоларните преградки); кафяво-ръждиви (разпад на Нв от 



  
 

диапедезни кръвоизливи до хемосидерин при хронична левостранна сърдечна слабост); 

На срез: триъгълни, леко изпъкващи, рязко отграничени тъмни червено-кафяви 

безвъздушни участъци - хеморагични инфаркти. Висцералната плевра над тях е 

помътнена     . 

 

15. Мускатов черен дроб 

Във втория стадий от хроничния венозен застой (след цианозата) делчестият строеж на 

черния дроб е подчертан. Пъстротата - червени центрове (зони на застой) и жълти 

пръстенчета около тях (хипоксична мастна дегенерация на хепатоцитите) – напомня 

мускатово орехче – hepar mushatum adiposum. В третия стадий оцеляват само 

перипорталните хепатоцити, но и те са в мастна дегенерация, като жълти петънца на 

червен фон - hepar mushatum typus inversus. Финално се развива кардиачна фиброза. 

 

16.Фибринозен перикардит  

Епикардът дифузно е покрит със сивово-белезникави панделковидни налепи и на места 

– остатъци от сраствания с париеталния перикард. Сърцето е със значително уголемени 

размери - ”биволско” сърце (cor bovinum), заради придобит сърдечен порок и хроничен 

общ венозен застой. В този случай фибринозният перикардит е компонент от 

ревматизмален панкардит. 

 

17. Гноен лептоменингит 

Главов мозък с изгладен релеф – гънките са широки, приплеснати, а браздите между 

тях -плитки. Кръвоносните съдове са дилатирани и хиперемирани. По конвекситета е 

налице обилен сивожълтеникав гноен ексудат, разположен субарахноидално, който 

изпълва браздите и се разпространява върху гънките. Меките мозъчни обвивки са 

задебелени и непрозрачни.  

 

18. Флегмонозен апендицит 

Сляпо завършващ тръбест чревен придатък - апендикс  със задебелена, оточна и 

къслива  стена. Серозата е неравна, покрита с мръсно сивкав налеп, на места – 

белезникава. Стената е дифузно имбибирана с гной. Лигавицата е сивокафеникава.  

 

19. Туберкулозен лимфаденит 

Силно уголемен лимфен възел с гладка капсула. Срезната повърхност е ангажирана от 

безструктурни белезникави полета с лек жълтеникав отенък. Те напомнят извара – 

казеозна некроза, която е характерна за туберкулозата.  

 

20. Назален полип 

Носните полипи са израз на хроничeн възпалителен реактивен процес с реактивна 

хиперплазия на назалната лигавица. Биват антрохоанални и етмоидални. Представят се 

като фрагментирана едролобулирана полипоидна сивобелезникава маса на широка 

основа, с общ размер около 6 x 5 cm. Тапициращата ги лигавица е гладка, а срезната им 

повърхност – еднородна. 

 

21. Ехинокок на черния дроб 

В левия чернодробен лоб се намира голяма кухина с неправилна форма и ригидни 

стени (фиброзна капсула с дебелина 0,5 cm и слоист строеж). В кухината се намира 

голяма киста с прозирна гладка стена (хитинова и герминативна мембрана), изпълнена 

с белезникави полупрозрачни дъщерни мехурчета. По капсулата на органа се намират 



  
 

остатъци от сраствания – свидетелство за вторичен възпалителен процес (фибринозен 

перихепатит). 

 

22. Лейомиом на матката 

Комплекс от влагалище, маточна шийка и маточно тяло. Матката е силно уголемена. 

Във фундуса се намира некапсулирана сивобелезникава туморна формация с размер 

над 10 cm. Тя  се отграничава рязко от околния миометриум с едроснопчестата си 

срезна повърхност. Маточната кухина е цепковидно стеснена. 

 

23. Зрял тератом  на яйчника 

Уголемен и деформиран яйчник с дебелостенна еднокамерна кистична формация. В нея 

има следи от кашевидно съдържимо (мазнина и косми). По вътрешната повърхност  на 

долния й полюс се намира надигнат участък около 1 cm (“хълмче на Wilms”) с 

кафеникав цвят, неравна повърхност и проминиращ зъб. Липсват прояви на 

инфилтративност: зрял кистичен тератом.  

 

24. Глиален тумор 

По срезната повърхност на дясната  голямомозъчна хемисфера проминира солидна 

туморна формация с размери 4,5-6 cm. Тя е сива, плътна, без инфилтрирация в околната 

запазена тъкан. Двете хемисфери са асиметрични. Туморът заличава десния страничен 

вентрикул. 

 

25. Менингиом 

Препарат, включващ главен мозък и твърда мозъчна обвивка. С dura mater е свързана 

възплътна кръгла, едрозърнеста, капсулирана туморна формация със сивожълтеникав 

цвят. По кората на мозъка, в зоната прилежаща към тумора, личи импресия - хлътнал 

участък (атрофия от натиск). 

 

26. Неврином на n. statoacusticus 

Представена е базалната повърхност на мозъка. В левия понто-церебеларен ъгъл се 

вижда добре отграничен туморен възел с големина на мандарина, с леко неравна 

повърхност, сиворозов на цвят. Туморът притиска и дислоциира малкомозъчната 

хемисфера и моста. 

 

27. Метастази от малигнен меланом в черния дроб 

По срезната повърхност  на черния дроб се намират многобройни неравномерно 

пръснати, окръглени формации с неравни контури (белег на инфилтративност), с 

тъмно-кафяв  до черен цвят. На места структурата им, която се отличава рязко от 

чернодробния паренхим, е “разръфана” заради разпад. Касае се за хематогенни 

разсейки от малигнения пигментен тумор. 

 

28. Атеросклероза на аортата с пристенна тромбоза 

Коремна аорта с бифуркация на илиачните артерии. Интимата е пъстра и грубо неравна 

поради наличие на жълтеникави (липидни) и изпъкващи плътни белезникави фиброзни 

плаки, които стесняват и деформират просвета. Втвърдената стена скрипти при рязане 

заради дегенеративна калциноза, а повърхността й е разязвена. Тъмната неравна 

кафяво-червеникава маса над бифуркацията е пристенна тромбоза, която дистално 

запушва илиачните артерии. Финално се е развила гангрена на долните крайници.  

 

 



  
 

29. Хипертонично сърце 

Отворена лява камера на уголемено сърце с интактна аортна клапа. Миокардът е 

хипертрофичен (дебелината му в основите на клапите е над 25 mm). Папиларните 

мускули са масивни, окръглени и заедно с трабекулите проминират в кухината. 

Изходящият тракт (разстоянието между сърдечния връх и аортната клапа) е удължен. 

Патологичната работна хипертрофия при артериална хипертония е довела до 

намаляване на кухината на лявата камера - концентрична хипертрофия.  

 

30. Пресен инфаркт на миокарда 

Срезна повърхност на миокарда на задната стена на лявата сърдечна камера. 

Трансмуралният инфаркт, който обхваща цялата дебелина на стената, има неправилна 

форма, заличена снопчеста структура и глинесто-жълт цвят (коагулационна некроза). 

Периферно некрозата е отграничена с тъмна ивица (хиперемично-хеморагична зона; 

нативно – червен цвят).  

 

31. Хронична слединфарктна аневризма на лявата сърдечна камера с пристенна 

тромбоза 

Експониран е износящият тракт на лявата сърдечна камера. Интактни ляво митрално и 

аортни клапни платна. Задно-върхово стената на камерата е силно изтънена и 

бомбирана. Кафеникавият снопчест миокард е заменен от бе-лезникава цикатрисиална 

тъкан. В кухината на разширение-то се намира тъмнокафе-никава трошлива маса – 

пристенна тромбоза. 

 

32. Ревматизмална митрална стеноза с кръгъл тромб в лявото предсърдие 

Платната на митралната  клапа са с неравна повърхност, деформирани, сиво-

белезникави. Те са скъсени и сраснали помежду им. Хордите им са скъсени и леко 

задебелени. Формиран е комбиниран сърдечен порок – преобладаваща стеноза и 

инсуфициенция. Лявото предсърдие е двойно разширено, с хипер-трофичен миокард и 

белезникав ендокард. В просвета му се намира свободно подвижна светло-кафява 

кълбовидна маса с гладка повърхност (3 cm). Лявата сърдечна камера е малка 

(инактивитетна атрофия) и изглежда като придатък на предсърдието. 

 

33. Улцеро-полипозен ендокардит  

Изходящ тракт на лява сърдечна камера. Едно от платната на аортната клапа е с 

разязвяване и с полипоидно тромботично наслояване. Лявата камера е със задебелена 

стена, а кухината й е разширена напречно (миогенна дилатация). Папиларните мускули 

са задебелени, с подчертан релеф.  

 

34. Абсцедираща бронхопневмония  

Бял дроб, покрит с гладка, леко помътнена напрегната висцерална плевра. По срезната 

повърхност личат многобройни уплътнени, но късливи, безвъздушни участъци със 

светъл център и сивобелезникава периферия - “кокардна пневмония” (като значка на 

фуражка). При натиск от тях е изтичал мътноват ексудат. Размерите им са от 

милиметри до няколко сантиметра – лобуларна пневмония. На много места съседни 

възпалителни огнища се сливат – конфлуираща пневмония.  

 

35. Белодробен карцином  

Бял дроб, в чийто хилус се вижда възловидна туморна формация с големина около 10 

cm, която прораства околната белодробна тъкан. Тъканта й е сивобелезникава, 



  
 

зърнeста, с жълтеникави зони на некроза. Туморът инфилтрира и надлежащата 

висцерална плевра. 

 

36. Хронична стомашна язва с перфорация 

По малката стомашна кривина се вижда язвен дефект с неправилна овална форма, 

надигнати, плътни, добре очертани ръбове. В дълбочина дефектът има фуниевидна 

форма и завършва с перфорационно отвърстие. От едната му страна лигавицата е 

надвесена, а от другата  стъпаловидно разположена.  

 

37. Карцином на  стомаха  

Част от стомах, чиято стена е ангажирана от екзофитно туморно образувание с 

окръглена форма, сиво-белезникав цвят и централно оформен язвен дефект (“рак с 

форма на паница”). Ръбовете му са заоблени, сочни, вълнообразно надигнати и неясно 

очертани. Околната лигавица е с изгладени гънки – атрофичен гастрит. 

 

38. Микронодуларна чернодробна цироза 

Фиброзната капсула на черния дроб е леко задебелена, матова, с намалена прозирност. 

Повърхността е неравна, осеяна с еднородни възелчета. Срезната повърхност е дифузно 

ангажирана от бледожълти възелчета с големина от лещено до грахово зърно. Те 

изпъкват над чернодробния паренхим, а между тях има хлътнатини от 

съединителнотъканни септи и повлекла. 

 

39. Остър некротичен панкреатит 

Силно  уголемен оточен  панкреас  с многобройни безструктурни белезникави  полета с  

неправилна форма  и  различна големина  (като „напръскано  с  вар”) – стеатонекрози. 

На  места  личат  и кафеникави  петна - кръвоизливи. 

 

40. Не-Ходжкинов малигнен лимфом 

Фрагмент от трахея и част от асцендентна аорта с излизащи от нея магистрални съдове. 

Двата органа са прораснати по  периферията от силно уголемени, сивобелезникави и 

сраснали в пакети лимфни възли с едноообразна структура. 

 

41. Порфирна слезка (болест на Hodgkin) 

Силно уголемена слезка с надлъжен размер около 15 cm, тъмнокафява на цвят. 

Субкапсуларно и по срезната повърхност се виждат сивобелезникави възловидни  

структури (туморни инфилтрати) с размери от лещени до бобени зърна, придаващи 

характерна пъстрота на органа.  

 

42. Склерозиращ гломерулонефрит 

Бъбреците са симетрично силно умалени. Капсулата е сраснала за подлежащата тъкан. 

Повърхността им е дребно-зърнеста, цветът – бледосив, а плътността им увеличена. На 

срез кората е атрофична. В хилусите вакатно е разраснала мастна тъкан. Този стадий е 

изход от различните видове гломерулонефрити. 

 

43. Хроничен калкулозен пиелонефрит 

Двата бъбрека са разрязани по латералния им ръб и са разтворени. Коровата им 

повърхност е неравна, с дребни ретенционни кисти и широки плитки хлътвания с 

сивокафеникаво дъно. Легенчетата и чашките са  разширени и деформирани. В тях се 

намират отливъчни” конкременти. На места атрофичния процес е особено силно 

изразен и е останала само тънка ивица паренхим – хидронефроза. 



  
 

44. Карцином на бъбрека 

В горния полюс на бъбрека се намира голям сферичен тумор, добре отграничен с 

псевдокапсула (микроскопски в нея се намира инфилтрация). Туморът видимо не 

прораства фиброзната капсула на бъбрека. Срезната му повърхност е пъстра – сиво-

жълтеникава, на места – кистична, прошарена с кръвоизливи.  

 

45.Туберкулозен  лептоменингит  

Базална повърхност на мозъка: Меките мозъчни обвивки по мозъчните крачета и моста 

са набъбнали, опалесцентни, пропити с жълтеникав ексудат.  
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КОНСПЕКТ  ПО ОБЩА  И  КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ 

за  студенти по дентална медицина -  ІІІ курс  -  МУ  - Пловдив, 

2021/2022 учебна година 

 

  1.  Предмет, задачи и методи на общата патология. 

  2.  Клетъчни увреждания: определение, етиологични фактори и механизми,    

       класификация. 

  3.  Абнормни натрупвания на въглехидрати и липиди в клетките. 

4.  Абнормни натрупвания на екзогенни пигменти и на желязосъдържащи    

      хемоглобиногенни пигменти.  

  5.  Абнормно натрупване на хемоглобиногенни пигменти, които не съдържат желязо.   

       Жълтеници. 

  6.  Увреждания на междуклетъчното вещество. Отлагания  на фибриноид и хиалин. 

  7.  Амилоидози: определение, класификация, методи на доказване, органни   

       поражения.  

  8.  Абнормно натрупване на калциеви соли и на соли на пикочната киселина. 

  9.  Некроза:  определение, етиология, обща морфологична характеристика.  Апоптоза. 

10.  Некроза: видове и клинико-анатомични форми. Изход. 

11.  Нарушения  на кръвообръщението – обща характеристика. Артериална хиперемия. 

12.  Венозно пълнокръвие. Остър общ венозен застой. Морфологични промени при    

       хронична левостранна сърдечна слабост. 

13.  Морфологични промени при хронична сърдечна десностранна слабост. Местно  

       венозно пълнокръвие. 

14.  Исхемия. 

15.  Кръвотечение и кръвоизливи. Плазморагия. Реологични нарушения. Стаза.  

16.  Тромбоза – определения и морфогенеза. Строеж на тромбите. Усложнения и   

        еволюция. Дисеминирана интраваскуларна коагулопатия / ДИК – синдром /. 

17.  Емболия – определение. Класификация. Ортоградна, ретроградна и парадоксална  

       тромбоемболия. 

18.  Емболия: белодробна тромбоемболия, въздушна, газова, мастна, амнионална,  

       бактериална, туморно-клетъчна. 

19.  Инфаркт. Определение. Видове. Анемичен инфаркт. 

20.  Инфаркт. Морфогенеза на хеморагичния инфаркт. Еволюция и изход на 

       инфарктите. 

21.  Шок. Определение. Етиология. Патогенеза. Видове.  

22.   Промени в количеството на тъканната течност – оток; дехидратация. 

23.  Възпаление: определение, етиология, основни белези, терминология. 

24.  Остро възпаление. Патогенеза и морфогенеза. Форми на острото възпаление. 

25.  Хронично възпаление. Продуктивно интерстициално възпаление – дифузно и  

       грануломатозно. 

26.  Патология на имунния отговор: неспецифични и специфични имунни  механизми.  

       Реакции  на свръхчувствителност от І и ІІ тип. 

27.  Реакции на свръхчувствителност  от ІІІ и IV тип.  

28.  Компенсаторно-приспособителни процеси: хипертрофия, атрофия, хипоплазия,   

       агенезия, метаплазия. Регенерация. 

29.  Тумори. Определение, произход, обща характеристика. Наименование и   

       класификация  на  туморите. 

30.  Етиология на туморите. Онкогенеза.  

 

 



  
 

31.  Строеж на туморите. Доброкачествени и злокачествени тумори – обща   

       характеристика.  Степен на диференциация и стадийност при туморите. 

32.  Тумори от епителен произход. Видове. 

33.  Тумори от мезенхимен произход. Видове. 

34.  Тумори и тумороподобни образувания на пигментната тъкан. Тератоми. 

35.  Тумори на централната нервна система. Обща характеристика. Глиални  тумори. 

   36.  Тумори произхождащи от менингите и нервните обвивки. 

37.  Левкоплакия, хейлит, глосит, стоматит. Ангини. Фарингит. 

38.  Тумори и псевдотумори в устната кухина. 

39.  Дегенеративни и възпалителни промени в зъбите и околозъбната тъкан: кариес;   

       пулпит;  апикален гранулом, пародонтоза. 

40.  Епителни кисти на челюстите – одонтогенни и неодонтогенни. 

41.  Одонтогенни тумори и псевдотумори на челюстта. 

42.  Дегенеративни и възпалителни заболявания на слюнните жлези. Тумори на   

       слюнните  жлези. 

43.  Гастрити,  язва на стомаха и на дванадесетопръстника. 

44.  Тумори на хранопровода и стомаха. 

   45.  Остър вирусен хепатит. 

46.  Хронични хепатити. 

47.  Чернодробна цироза. 

48.  Възпалителни заболявания и тумори на панкреаса. 

49.  Атеросклероза: определение, рискови фактори, патогенеза. 

50.  Морфология и клинико-анатомични форми на атеросклерозата. 

51.  Артериална хипертония. 

52.  Исхемична болест на сърцето: определение, морфогенеза, общ преглед на  

       клинико-анатомичните форми на ИБС. 

53.  Инфаркт на миокарда. Белодробно сърце.                                                                   

54.  Ревматизъм. Ревматична болест на сърцето.                                                    

55.  Ендокардити. Инфекциозен ендокардит.  

56.  Автоимунни заболявания на съединителната тъкан – системен лупус еритематодес.  

       Ревматоиден артрит.  

57.  Възпалителни заболявания и тумори на носа и околоносните кухини.  Заболявания   

        на ларинкса. 

58.  Остра лобарна и лобуларна пневмония. 

59.  Хронична  обструктивна белодробна болест: хроничен бронхит, бронхиектазии,   

       белодробен емфизем. 

60.  Абсцес на белия дроб. Ателектаза на белия дроб. Бронхиална астма. 

61.  Тумори на белия дроб и плеврата. 

62.  Гломерулопатии: определение, класификационен подход, основни симптоми  и  

       синдроми, методи за морфологична диагностика. 

63.  Гломерулонефрити: етиология и патогенеза. Обща морфологична характеристика.  

       Изходи. 

64.  Остър и хроничен пиелонефрит. Изход. 

65.  Остра тубулна некроза. Остра и хронична бъбречна недостатъчност. 

66.  Анемии: класификационен подход и обща морфологична характеристика. 

   67.  Пернициозна анемия. 

   68.  Левкози. Хронична миелолевкоза. Хронична лимфолевкоза. 

   69.  Остра левкоза. Миелом. 

    

 



  
 

   70.  Болест на Ходжкин. Неходжкинови лимфоми. 

   71.  Хиперпластични заболявания на щитовидната жлеза. 

   72.  Тиреодити. Тумори на щитовидната жлеза. 

   73.  Заболявания на паращитовидните жлези. 

   74.  Захарен диабет. 

   75.  Заболявания на шийката и тялото на матката. Преканцерози. Тумори. 

   76.  Тумори на млечната жлеза. 

   77.  Възпалителни и туморни заболявания на тестисите. Хиперпластични и туморни    

          заболявания на простатната жлеза. 

      78.  Възпалителни заболявания на меките мозъчни обвивки. Мозъчен абсцес.  

   79.  Първична,  хематогенна и вторична туберкулоза. 

   80.  Сепсис. 
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