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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Типові патологічні проце-
си” встановлює мінімальні вимоги до знань і умінь студента і ви-
значає зміст і види навчальних занять і звітності.

Цільовою установкою курсу “Типові патологічні процеси” є 
формування у студентів наукових знань про загальні закономір-
ності і конкретні механізми виникнення, розвитку та наслідків 
патологічних процесів, окремих хвороб і патологічних станів, 
принципи їх виявлення, терапії і профілактики; за допомогою 
цих знань навчити умінню проводити аналіз професійних за-
вдань медичного персоналу лікувально-профілактичного закла-
ду, а також сформувати методологічну і методичну основи клі-
нічного мислення і раціональної дії менеджера закладу охорони 
здоров’я.

Основні завдання дисципліни: в результаті вивчення дисци-
пліни студент повинен:

знати:
• основні поняття загальної нозології;
• роль причин, умов і реактивності організму у виникненні, 

розвитку та наслідків  хвороб;
• причини і механізми типових патологічних процесів і реак-

цій, їх прояви і значення для організму при розвитку різ-
них захворювань;

• причини, механізми та основні прояви типових порушень 
функцій органів і фізіологічних систем організму;

• етіологію, патогенез, прояви та прогноз найбільш частих 
захворювань органів і фізіологічних систем, принципи їх 
етіологічної і патогенетичної терапії;

вміти:
• проводити патофізіологічний аналіз  клініко-лабораторних 

та інших даних, формулювати на їх основі висновки про 
можливі причини і механізми розвитку патологічних про-
цесів (хвороб);

• застосовувати отримані знання при вивченні навчальних 
дисциплін з медичного та фармацевтичного менеджменту;

• аналізувати проблеми загальної патології і критично оці-
нювати сучасні теоретичні концепції, тенденції і напрями 
в розвитку медицини та фармації;
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• інтерпретувати результати найбільш поширених методів 
діагностики;

• обґрунтовувати та аналізувати доцільність використання в 
клінічній практиці принципи патогенетичної терапії най-
більш поширених захворювань.

Дисципліна “Типові патологічні процеси” тісно пов’язана з 
іншими дисциплінами курсу і спрямована на формування 
фахівця-управлінця в галузі охорони здоров’я, який має сучасні 
фундаментальні знання про загальні закономірності і конкретні 
механізми виникнення, розвитку та наслідків патологічних про-
цесів та застосовувати їх при управлінні та аналізі діяльності за-
кладу охорони здоров’я.

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
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ЗМІСТ
дисципліни

“ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ”

Змістовий модуль І. Загальна нозологія

Тема 1. Вчення про хворобу

Поняття “здоров’я”, “хвороба”, “патологічний процес”, “па-
тологічний стан”, “патологічна реакція”. Єдність руйнівного і 
захисного у хворобі. Принципи класифікації хвороб. Періоди 
хвороби, їх характеристика. Ремісія, рецидив, ускладнення. По-
няття про термінальні стани: преагонія, агонія, клінічна і біоло-
гічна смерть. Патофізіологічні основи реанімації. 

Література [1–3]

Тема 2. Загальна етіологія

Визначення поняття. Роль причин і умов у виникненні хворо-
би. Класифікація етіологічних чинників. Поняття про фактори 
ризику. “Хвороби цивілізації” та “ятрогенні хвороби”. Етіотроп-
ний принцип профілактики і лікування. 

Література [1–3]

Тема 3. Патогенна дія факторів зовнішнього середовища

Хімічні фактори. Поняття про хімічні патогенні чинники, їх 
токсичність, канцерогенність, тератогенність, алергенність. Па-
тогенетичні аспекти алкоголізму, наркоманії, токсикоманії. 
Роль вільних радикалів у розвитку патологічних процесів. По-
няття про систему антиоксидантного захисту. 

Фізичні фактори. Патогенна дія променистої енергії. Види 
іоні зуючого випромінювання. Радіочутливість тканин. Механіз-
ми прямого й непрямого пошкодження тканин. Патогенез про-
меневої хвороби і основних її синдромів. Віддалені наслідки ма-
лих доз опромінення. Природні механізми протирадіаційного за-
хисту. Патофізіологічні основи радіопротекції. Патогенна дія 
інфрачервоних та ультрафіолетових променів. Фотосенсибіліза-
ція. Патогенна дія пониженого і підвищеного атмосферного тис-
ку. Гірська, висотна та декомпресійна хвороби, їх етіологія і па-
тогенез. Патогенна дія термічних факторів. Гіпертермія: захис-
ні, компенсаторні реакції та патологічні зміни. Тепловий та со-
нячний удар, опіки, опікова хвороба. Гіпотермія: захисні, ком-
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пенсаторні реакції та патологічні зміни. Переохолодження та 
відмороження. Штучна гіпотермія, її використання в медицині. 

Біологічні фактори. Інфекційний процес: етіологія, стадії 
розвитку. Шляхи поширення інфекційних захворювань. Проя-
ви інфекційного процесу. Роль властивостей збудника і реактив-
ності організму в розвитку інфекційних захворювань.

Література [1–3]

Тема 4. Загальний патогенез

Визначення поняття. Руйнівні та пристосувальні явища в па-
тогенезі. Адаптація, компенсація. Основні положення патогене-
зу. Причино-наслідкові зв’язки в патогенезі. Головна ланка пато-
генезу. Єдність функціональних і структурних, специфічних і 
неспецифічних, місцевих і загальних порушень у розвитку хворо-
би. Локалізація і генералізація пошкодження. Шляхи генералі-
зації (поширення) патологічного процесу: гуморальний, тканин-
ний, нейрогенний. Патогенетичні принципи лікування хвороб.

Література [1–3]

Тема 5. Значення реактивності організму в патології

Поняття про реактивність організму, її види. Залежність ре-
активності від статі, віку, спадковості, стану імунної, нервової та 
ендокринної систем. Вплив факторів зовнішнього середовища на 
реактивність організму. Значення реактивності організму у ви-
никненні, розвитку, протіканні та закінченні хвороби. Патоло-
гічна реактивність: її форми та причини виникнення, можли-
вість формування патологічної реактивності внаслідок дії 
лікарських засобів. Резистентність, визначення, види, зв’язок з 
реактивністю. Механізми неспецифічної резистентності. Понят-
тя про стрес. Характеристика стадій стресової реакції. Стрес і за-
гальний адаптаційний синдром. Поняття про стресорні ушко-
дження та “хвороби адаптації”.

Література [1–3]

Тема 6. Роль спадковості і конституції в патології

Поняття про мутації. Спадковість як причина й умова розви-
тку хвороб. Спадкові і вроджені хвороби. Етіологія і патогенез 
спадкових хвороб. Методи профілактики і лікування спадкових 
хвороб. Шляхи корекції генетичних дефектів. Перспективи ген-

ної інженерії. Конституція, її роль в патології. Класифікація 
конституціональних типів: Гіппократа, Кречмера, Сіго, Чорно-
руцького, Павлова. Поняття про діатези.

Література [1–3]

Тема 7. Роль вікових факторів у патології

Патофізіологія внутріутробного розвитку. Поняття про анте-
натальну патологію. Тератогенні фактори. Старіння. Загальні 
риси і закономірності старіння. Теорії старіння. 

Література [1, 2, 3]

Змістовий модуль ІІ. Типові патологічні процеси

Тема 8. Вчення про хворобу

Пошкодження клітини. Поняття про пошкодження клітин. 
Екзо- та ендогенні причини пошкодження клітин. Пряма і опосе-
редкована дія пошкоджуючого агента на клітину. Основні меха-
нізми пошкодження клітини: ліпідні, кальцієві, електролітно-
осмотичні, ацидотичні, протеїнові, нуклеїнові. Прояви 
пошкодження клітини. Порушення структури і функції окре-
мих клітинних органел. Поняття “некроз” і “апоптоз”. Принци-
пи профілактики та патогенетичної терапії пошкодження клі-
тин.

Місцеві порушення кровообігу. Основні форми порушень пе-
риферійного кровообігу. Поняття про артеріальну і венозну гіпе-
ремію, ішемію, стаз, їх різновиди, причини і механізм розвитку, 
ознаки, наслідки. Тромбоз, причини і механізми тромбоутворен-
ня, різновиди тромбів. Емболія, причини і механізми утворення 
емболів, різновиди емболій. Принципи профілактики і фармако-
терапії тромбозу і тромбоемболічних станів.

Запалення. Визначення. Етіологія, патогенез, класифікація 
запалення. Стадії запалення, їх характеристика. Первинна і вто-
ринна альтерація. Біохімічні та фізико-хімічні порушення у вог-
нищі запалення. Медіатори запалення, їх класифікація. Роль 
медіаторів у розвитку запального процесу. Зміни кровообігу у 
вогнищі запалення. Ексудація та еміграція лейкоцитів, їх меха-
нізми. Види ексудатів. Проліферація. Механізми проліферації. 
Класифікація запалення. Кардинальні ознаки запального про-
цесу. Зв’язок місцевих і загальних порушень при запаленні. 
Принципи протизапальної терапії.
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Імунопатологія. Алергія. Поняття про імунологічну реактив-
ність. Імунологічна недостатність, визначення поняття, класи-
фікація. Імунодефіцитні стани. Синдром набутого імунодефіци-
ту (СНІД). Алергія: визначення поняття, етіологія. Класифікація 
алергенів. Принципи класифікації алергічних реакцій. Алергіч-
ні реакції негайного і сповільненого типів: механізми розвитку. 
Сенсибілізація (активна, пасивна). Медіатори алергічних реак-
цій негайного і сповільненого типів. Поняття про медикаментоз-
ну алергію, аутоімунні і псевдоалергічні реакції. Профілактика і 
лікування алергічних реакцій. Десенсибілізація (гіпосенсибілі-
зація), види.

Гарячка. Визначення поняття. Етіологія гарячки. Пірогени. 
Класифікація пірогенів. Стадії гарячки, їх характеристика. Кла-
сичні типи гарячкових реакцій. Захисне значення і негативні 
риси гарячки. Вплив гарячки на організм. Принципи призна-
чення жарознижувальної терапії. Відмінності між гарячкою і 
перегріванням (гіпертермією). Поняття про піротерапію.

Патологія тканинного росту. Пухлини. Загальна характерис-
тика основних видів порушень тканинного росту. Поняття про 
гіпо- та гіпербіотичні процеси: атрофію, гіпертрофію, гіперпла-
зію, регенерацію, пухлини. Визначення понять “пухлина” та 
“пухлинний процес”. Особливості пухлинного росту. Поняття 
про доброякісні та злоякісні пухлини. Сучасні погляди на етіо-
логію злоякісних пухлин. Хімічний канцерогенез. Хімічні кан-
церогени екзо- та ендогенного походження, прямої та непрямої 
дії. Фізичний канцерогенез. Роль іонізуючої радіації, ультрафіо-
летових променів та механічних факторів у канцерогенезі. Ві-
русний канцерогенез. Методи експериментального відтворення 
пухлин. Патофізіологічні основи профілактики і лікування пух-
лин. 

Гіпоксія. Визначення поняття. Класифікація гіпоксичних 
станів (гіпоксична, дихальна, циркуляторна, гемічна, тканинна 
(гістотоксична), змішана форма гіпоксії, гіпоксія навантажен-
ня). Етіологія і патогенез основних видів гіпоксій. Стійкість 
окремих органів і тканин до гіпоксії. Наслідки гіпоксії. Киснева 
терапія і токсична дія кисню. Компенсаторні реакції організму 
при гіпоксії.

Голодування. Зовнішні та внутрішні причини голодування. 
Фізіологічне та патологічне голодування. Повне, неповне та 

якісне голодування, абсолютне голодування. Періоди повного 
голодування. Наслідки голодування. Поняття про лікувальне го-
лодування.

Література [1–3]

Тема 9. Типові порушення обміну речовин

Порушення енергетичного обміну. Поняття про основний та 
енергетичний обмін. Порушення енергозабезпечення клітини. 
Порушення транспорту поживних речовин до клітини. Пору-
шення клітинного дихання. Причини цих порушень. 

Порушення вуглеводного обміну. Основні причини розладів 
вуглеводного обміну. Гіпоглікемія. Гіпоглікемічна кома. Гіпер-
глікемія. Поняття про цукровий діабет. Причини і механізм його 
розвитку. Фактори ризику діабету. Основні клінічні ознаки цу-
крового діабету. Ускладнення цукрового діабету. Діабетична 
кома. Експериментальні моделі цукрового діабету. Патогенетич-
ні принципи лікування цукрового діабету.

Порушення жирового обміну. Етіологія порушень жирового 
обміну. Набуті і спадкові порушення жирового обміну. Поняття 
про первинне і вторинне ожиріння. Принципи корекції.

Порушення білкового обміну. Порушення засвоєння харчо-
вих білків. Спадкові розлади обміну амінокислот. Порушення 
транспорту білків плазмою крові. Подагра — хвороба порушення 
обміну білків. Принципи корекції.

Порушення обміну вітамінів. Гіпер-, гіпо- та авітаміноз. При-
чини і механізми розвитку. Порушення обміну речовин і фізіоло-
гічних функцій при основних формах порушень обміну вітамінів.

Порушення водно-сольового обміну. Поняття про негативний 
і позитивний водний баланс. Зневоднення, причини, наслідки. 
Надмірне накопичення води в організмі. Гіпергідремія, причи-
ни, наслідки. Набряки. Гідростатичні та онкотичні механізми 
набряків. Роль порушень проникності судинної стінки в розви-
тку набряків. Набряки, зумовлені затримкою солей натрію в ор-
ганізмі. Порушення обміну мікроелементів: причини та механіз-
ми розвитку. Гіпер- та гіпонатріємія. Гіпер- та гіпокаліємія. 
Принципи корекції порушень водно-сольового обміну.

Порушення фосфорно-кальцієвого обміну. Гіпер- та гіпокаль-
ціємія. Гіпер- та гіпофосфатемія. Причини, механізм розвитку, 
основні прояви.
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Порушення кислотно-основної рівноваги. Поняття про аци-
доз і алкалоз. Види ацидозу і алкалозу: газовий, негазовий, ком-
пенсований і некомпенсований. Принципи корекції ацидозів і 
алкалозів.

Література [1–3]

Змістовий модуль ІІІ.  Патофізіологія органів і систем

Тема 10. Патофізіологія системи крові та серцево-
судинної системи

Зміни загального об’єму крові: гіпо- і гіперволемія, причини, 
види. Крововтрата. Причини. Механізми компенсації (захисні 
реакції організму) при гострій крововтраті. Геморагічний шок. 
Принципи корекції крововтрат. Порушення системи еритроци-
тів. Поняття про еритремії та еритроцитози (абсолютні і віднос-
ні). Анемії: визначення, класифікації, якісні зміни еритроцитів 
при анеміях. Гостра і хронічна постгеморагічна анемії, гемолі-
тичні анемії (набуті, вроджені, спадкові), В

12
-фолієводефіцитна 

анемія, залізодефіцитна анемія, гіпо- та апластичні анемії. За-
гальні принципи фармакокорекції анемій. 

Порушення системи лейкоцитів. Лейкоцитози і лейкопенії, 
їх класифікація і патогенез. Агранулоцитоз: етіологія, патоге-
нез. Лейкози: етіологія, патогенез, класифікація. Особливості 
гострих і хронічних лейкозів. Зміна картини крові при лейко-
зах. Загальні принципи фармакокорекції лейкозів. Зміни 
фізико-хімічних властивостей крові: осмотичного і онкотичного 
тиску, в’язкості крові, ШОЕ. 

Порушення системи гемостазу. Поняття про вазопатії, тром-
боцитопенії, тромбоцитопатії, коагулопатії: причини і механіз-
ми їх розвитку. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного 
згортання крові (ДВЗ-синдром), етіологія, патогенез. Загальні 
принципи терапії порушень гемостазу. Зміни фізико-хімічних 
властивостей крові: в’язкості, ШОЕ, осмотичного і онкотичного 
тиску, осмотичної резистентності еритроцитів.

Патофізіологія серцево-судинної системи. Фактори ризику 
розвитку захворювань серцево-судинної системи. Поняття про 
недостатність кровообігу. Серцева недостатність, її основні фор-
ми і прояви. Некоронарогенні і коронарогенні ураження міокар-
ду. Поняття про ішемічну хворобу серця: стенокардія, інфаркт 

міокарда, етіологія, патогенез, клінічні прояви. Загальні прин-
ципи профілактики і лікування ішемічних уражень серця. По-
рушення ритму серця: аритмії, визначення. Аритмії, пов’язані з 
порушенням автоматизму, збудливості і провідності, їх причини 
та механізми розвитку. Шляхи фармакокорекції порушень рит-
му серця. Поняття про судинну недостатність. Гострі і хронічні 
артеріальні гіпотензії, причини та механізми розвитку. Гостра 
судинна недостатність (непритомність, судинний колапс, шок). 
Принципи фармакокорекції. Артеріальна гіпертензія, визначен-
ня. Первинна і вторинна артеріальна гіпертензії, їх етіологія та 
патогенез. Поняття про гіпертонічну хворобу, прояви, усклад-
нення, загальні принципи лікування. Атеросклероз, етіологія, 
механізми розвитку. Ознаки недостатності кровообігу. Механіз-
ми компенсації при недостатності кровообігу. 

Література [1–3]

Тема 11. Патофізіологія внутрішніх систем організму

Патофізіологія системи зовнішнього дихання. Поняття про 
зовнішнє і внутрішнє дихання. Недостатність зовнішнього ди-
хання, її основні форми, причини та механізми розвитку. Ди-
хальна недостатність (гостра, хронічна, обструктивна, рестрик-
тивна, змішана), етіологія і патогенез. Асфіксія. Періодичне і 
термінальне дихання. Причини та механізми порушень дифузії 
газів у легенях і легеневої перфузії. Задишка, її види та механіз-
ми розвитку. Принципи фармакокорекції недостатності дихан-
ня. Порушення метаболічних функцій легень.

Патофізіологія системи травлення. Поняття про недостат-
ність травлення. Етіологія порушень травлення. Розлади апети-
ту. Порушення травлення в ротовій порожнині. Гіпер- і гіпосалі-
вація: причини, наслідки. Причини порушень резервуарної, 
моторної і секреторної функцій шлунку. Диспептичний, больо-
вий, гіпо- і гіперацидний, астеновегетативний синдроми. Причи-
ни і механізм відрижки, печії, нудоти, блювоти. Типи порушень 
шлункової секреції. Етіологія та патогенез виразкової хвороби 
шлунку і дванадцятипалої кишки, гастритів, основні прояви та 
ускладнення. Загальні принципи лікування виразкової хвороби. 
Причини та механізми розвитку порушень секреторної функції 
підшлункової залози. Поняття про панкреатити, їх етіологія, па-
тогенез, прояви. Патологія кишок: кишкові дискінезії, кишкова 
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аутоінтоксикація. Синдром мальадсорбції. Дисбактеріоз. По-
няття про динамічну та механічну непрохідність кишок. Понят-
тя “метеоризм”, “закреп”, “діарея”.

Патофізіологія печінки. Поняття про недостатність печінки, 
причини, класифікація за патогенезом. Порушення обміну речо-
вин при печінковій недостатності. Порушення антитоксичної 
функції печінки. Патогенез печінкової коми. Порушення екс-
креторної функції печінки. Жовтяниці, їх види, причини та ме-
ханізми розвитку. Холемія та ахолія. Порушення гемодинаміч-
ної функції печінки. Синдром портальної гіпертензії. 
Асцитичний синдром: етіологія, патогенез. Поняття про гепа-
тит, цироз печінки, жовчокам’яну хворобу. Принципи фармако-
корекції захворювань печінки.

Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність, класифікація, 
етіологія. Поняття про ренальні та екстраренальні фактори по-
рушення ниркових функцій. Причини та механізми розвитку 
порушень основних функцій нирок. Кількісні і якісні зміни сечі. 
Ниркова недостатність (гостра, хронічна), причини. Уремічна 
кома, її ознаки, наслідки. Поняття про основні захворювання 
нирок і сечових шляхів: гломерулонефрит, пієлонефрит, 
нирковокам’яна хвороба. Патогенез вторинної артеріальної гі-
пертонії, анемії, порушень гемостазу і набряків при захворюван-
нях нирок. Загальні принципи фармакокорекції ниркової недо-
статності.

Патофізіологія ендокринної системи. Етіологія ендокринних 
порушень. Механізми розвитку ендокринопатій. Поняття про 
основні патологічні синдроми ендокринної системи (гіпотала-
мічні синдроми, розлади функцій аденогіпофіза, нейрогіпофіза, 
щитовидної залози, прищитоподібних залоз, наднирників, ста-
тевих залоз, острівців підшлункової залози). Принципи фарма-
кокорекції ендокринопатій.

Література [1–3]

Тема 12. Патофізіологія нервової системи

Поняття порушень чутливої, рухової та трофічної функцій 
нервової системи. Біль як вид порушення чутливої функції. Еті-
ологія болю: роль механічних, хімічних, термічних больових 
стимулів. Механізми болю. Принципи протибольової терапії. 
Міастенія як порушення рухової функції нервової системи. По-

няття про парези і паралічі. Нейродистрофія як порушення тро-
фічної функції нервової системи. Розлади мозкового кровообігу. 
Струс, забій та набряк мозку. Інсульт, причини і механізм розви-
тку. Поняття про неврози і психози.

Екстремальні стани. Поняття про екстремальні стани орга-
нізму: шок, кома, їх види, патогенез, загальні принципи фарма-
кокорекції. 

Література [1–3]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують конт-
рольну роботу з дисципліни “Типові патологічні процеси”. Вико-
нання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 
складовою навчального процесу та активною формою самостій-
ної роботи студентів, воно сприятиме поглибленому вивченню 
основних тем курсу, формуванню практичних навичок аналізу 
стану здоров’я.

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр 
сучасних фундаментальних знань про загальні закономірності і 
конкретні механізми виникнення, розвитку та наслідків патоло-
гічних процесів і вмінь застосовувати їх при управлінні та аналі-
зі діяльності закладу охорони здоров’я; сформувати у студентів 
вміння самостійно працювати з навчальною спеціальною літера-
турою.

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за пер-
шою літерою свого прізвища (див. табл.).

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної 
роботи

А, Б, В 1

Г, Д, Е 2

Є, Ж, З 3

І, Й, К 4

Л, М, Н 5

О, П, Р 6

С, Т, У 7

Ф, Х, Ц 8

Ч, Ш, Щ 9

Ю, Я 10
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Послідовність виконання контрольної роботи:
 1. Вивчення та аналіз літератури з основних питань контроль-

ної роботи.
 2. Скласти список використаної літератури.

Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений 
навчальним планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, 
до заліку (іспиту) не допускаються. Контрольну роботу потрібно 
підписати і зазначити дату її виконання. При задовільному її ви-
конанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності заува-
жень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням за-
уважень і здає її до деканату.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Завдання: Висвітлити загальні закономірності та конкретні 
механізми виникнення, розвитку наслідків патологічних про-
цесів, окремих хвороб і патологічних станів, принципи їх ви-
явлення, терапії і профілактики за варіантом контрольної робо-
 -ти.

Варіант 1 
 1. Стрес і загальний адаптаційний синдром.
 2. Етіологія та види ожиріння.
 3. Профілактика алергічних реакцій.

Варіант 2 

 1. Шляхи генералізації патологічного процесу в організмі.
 2. Подагра.
 3. Алергія. Алергени, визначення, класифікація і шляхи про-

никнення в організм.

Варіант 3 

 1. Інфекційний процес: етіологія, стадії розвитку.
 2. Патологічні порушення в організмі при гіпоксії.
 3. Імунодефіцитні захворювання.

Варіант 4 

 1. Етіологія, визначення. Роль причин та умов у виникненні 
хвороби.

 2. Характеристика канцерогенних факторів.
 3. Поняття імунологічної реактивності.

Варіант 5 

 1. Періоди хвороби, їх характеристика.
 2. Доброякісні та злоякісні пухлини.
 3. Неврози та емоційні стреси, роль нервової системи в патоге-

незі соматичних захворювань.

Варіант 6 

 1. Патологічний процес, патологічний стан, патологічна реак-
ція.

 2. Патогенез пухлинного росту.
 3. Етіологія захворювань нервової системи.

Варіант 7 

 1. Типові патологічні процеси, їх перелік.
 2. Запалення: етіологія, зовнішні ознаки запалення і їх пояс-

нення.
 3. Серцева недостатність: визначення, типи, механізми розвитку.

Варіант 8 

 1. Класифікація етіологічних чинників.
 2. Тромбоз, визначення. Причини й умови тромбоутворення, 

патогенез. Наслідки тромбозу.
 3. Генні та хромосомні хвороби.

Варіант 9

 1. Ацидоз та алкалоз. Класифікація порушень кислотно-
основної рівноваги за патогенезом та ступенем компенсації.

 2. Ішемія: причини і механізми виникнення. Основні клінічні 
ознаки. Наслідки ішемії.

 3. Інфекційний процес: етіологія, стадії розвитку.

Варіант 10 

 1. Патогенез цукрового діабету.
 2. Артеріальна гіперемія: причини, механізм розвитку, основні 

клінічні і патофізіологічні ознаки.
 3. Патогенез променевої хвороби й основних її синдромів.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Класифікація хвороб. Періоди хвороби, їх характеристика.
 2. Патологічний процес, патологічний стан, патологічна реак-

ція. Типові патологічні процеси, їх перелік.
 3. Класифікація етіологічних чинників.
 4. Етіологія, визначення. Роль причин та умов у виникненні 

хвороби.
 5. Класифікація причин та умов виникнення захворювань. 

Фактори “ризику”.
 6. Патогенна дія променистої енергії. Види іонізуючого випро-

мінювання. Радіочутливість тканин. Механізми прямого і 
непрямого пошкодження тканин. 

 7. Патогенез променевої хвороби та основних її синдромів.
 8. Природні механізми протирадіаційного захисту. Патофізіо-

логічні основи радіопротекції. Патогенна дія інфрачервоних 
та ультрафіолетових променів. Фотосенсибілізація.

 9. Патогенна дія пониженого і підвищеного атмосферного тис-
ку. Гірська, висотна та декомпресійна хвороби, їх етіологія і 
патогенез.

 10. Патогенна дія термічних факторів. Гіпертермія: захисні, 
компенсаторні реакції та патологічні зміни. Тепловий та со-
нячний удар, опіки, опікова хвороба.

 11. Гіпотермія: захисні, компенсаторні реакції та патологічні 
зміни. Переохолодження та відмороження. Штучна гіпотер-
мія, її використання в медицині.

 12. Інфекційний процес: етіологія, стадії розвитку.
 13. Поняття патогенезу. Основні положення патогенезу. Шляхи 

генералізації патологічного процесу в організмі.
 14. Роль спадковості і конституції у розвитку хвороб. Поняття 

про спадкові і вродженні хвороби.
 15. Мутагенні фактори і їх класифікація. Види мутацій. Генні та 

хромосомні хвороби.
 16. Принципи профілактики і лікування спадкових хвороб. Кон-

ституція, її роль у патології. Класифікація конституціональ-
них типів.

 17. Поняття про реактивність та резистентність організму. Види 
реактивності та резистентності.

 18. Біологічні бар’єри, їх значення для організму. Фагоцитоз, 
види, стадії, механізми порушень фагоцитозу.

 19. Поняття про стрес. Характеристика стадій стресової реакції. 
Стрес і загальний адаптаційний синдром.

 20. Поняття імунологічної реактивності. Загальні закономірнос-
ті порушень імунної системи.

 21. Імунодефіцитні захворювання. Імунодепресивні стани.
 22. Алергія. Алергени, визначення, класифікація, шляхи про-

никнення в організм.
 23. Сенсибілізація. Види і механізми сенсибілізації.
 24. Типи алергічних реакцій. Стадії алергічних реакцій негайно-

го типу.
 25. Анафілаксія. Феномен Сахарова.
 26. Поняття про гіпосенсибілізацію. Специфічна і неспецифічна 

гіпосенсибілізація.
 27. Алергічні феномени: Овері, Шварцмана, Артюса.
 28. Принципи специфічної терапії алергії негайного типу.
 29. Профілактика алергічних реакцій.
 30. Структура клітини. Механізми пошкодження клітини.
 31. Перекисне окислення ліпідів у пошкодженні мембран та сис-

тема антиоксидантного захисту.
 32. Артеріальна гіперемія: причини, механізм розвитку, основні 

клінічні і патофізіологічні ознаки.
 33. Венозна гіперемія: причини, механізм розвитку, основні клі-

нічні і патофізіологічні ознаки.
 34. Ішемія: причини і механізми виникнення. Основні клінічні 

ознаки. Наслідки ішемії.
 35. Стаз: види, ознаки, механізми виникнення і розвитку.
 36. Тромбоз, визначення. Причини й умови тромбоутворення. 

Патогенез. Наслідки тромбозу.
 37. Емболія: причини, види. Наслідки емболії.
 38. Визначення запалення, етіологія. Зовнішні ознаки запален-

ня і їх пояснення. Значення лізосомальних ферментів та ме-
діаторів у розвитку запалення.

 39. Зміни метаболічних процесів у вогнищі запалення. Причини 
розвитку ацидозу у вогнищі запалення.

 40. Причини зміни осмотичного і онкотичного тиску у вогнищі 
запалення.

 41. Стадії судинної реакції при запаленні, механізми їх розви-
тку. Суть судинної теорії запалення Конгейма.

 42. Проліферація, механізми. 
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 43. Визначення гарячки. Пірогени: класифікація, механізм дії.
 44. Патогенез гарячки. Типи температурних кривих. 
 45. Зміни функцій органів і систем при гарячці. Гарячка і гіпер-

термія. Поняття про піротерапію.
 46. Визначення пухлинного процесу, етіологія. Патогенез пух-

линного росту.
 47. Доброякісні та злоякісні пухлини.
 48. Характеристика канцерогенних факторів. Хімічний канце-

рогенез.
 49. Голодування, етіологія. Фізіологічне і патологічне голоду-

вання. Види голодування та їх характеристика. Поняття про 
лікувальне голодування.

 50. Визначення гіпоксій. Причини і види гіпоксій. Захисно-
пристосувальні реакції організму при гіпоксії.

 51. Патологічні порушення в організмі при гіпоксії. Киснева те-
рапія. Токсична дія кисню.

 52. Подагра.
 53. Набуті і спадкові порушення жирового обміну. Етіологія та 

види ожиріння.
 54. Види гіпоглікемій і їх патогенез, гіпоглікемічна кома.
 55. Причини, механізм гіперглікемій. Значення спадкового фак-

тора у виникненні цукрового діабету.
 56. Патогенез цукрового діабету. Укладнення цукрового діабету.
 57. Види порушень водно-електролітного обміну. Поняття про 

негативний і позитивний водний баланс.
 58. Гіпергідрія, причини, наслідки.
 59. Набряки. Класифікація набряків за етіологією і патогенезом. 

Механізми розвитку набряку. Зневоднення організму, при-
чини, наслідки.

 60. Поняття про ацидоз та алкалоз. Класифікація порушень 
кислотно-основної рівноваги за патогенезом та ступенем ком-
пенсації.

 61. Етіологія і патогенез різних порушень кислотно-основної рів-
новаги.

 62. Принципи корекції порушень кислотно-основної рівноваги.
 63. Гіпо- і гіперволемія, визначення, різновиди, їх характерис-

тика. Крововтрата: етіологія, механізми компенсації гострої 
крововтрати. 

 64. Якісні та кількісні зміни еритроцитів. Анемія: визначення, 
класифікація. 

 65. Постгеморагічні анемії: види, етіологія, патогенез, картина 
крові, принципи лікування. 

 66. Лейкоцитоз, різновиди, характеристика. Етіологія і патоге-
нез лейкопеній. Агранулоцитози.

 67. Гострий і хронічний лейкоз: етіологія, патогенез, картина 
крові, принципи лікування. 

 68. Порушення згортання крові: поняття про коагулопатії, тром-
боцитопатії, вазопатії. ДВЗ-синдром: етіологія, механізм 
розвитку. 

 69. Порушення фізико-хімічних властивостей крові: осмотично-
го і онкотичного тиску, в’язкості крові та швидкості осідання 
еритроцитів.

 70. Недостатність системного кровообігу: визначення, форми і 
стадії розвитку. Серцева недостатність: визначення, типи, 
механізми розвитку. 

 71. Механізми компенсації при серцевій недостатності.
 72. Інфаркт міокарда: визначення, етіологія, патогенез, ознаки, 

принципи лікування. Порушення ритму серця: автоматизму, 
збудливості, провідності, причини їх розвитку, характерис-
тика. 

 73. Артеріальна гіпертензія, визначення, етіопатогенез первин-
них і вторинних артеріальних гіпертензій. Гіпертонічна хво-
роба: етіологія, стадії розвитку, принципи лікування. 

 74. Атеросклероз, визначення, етіологія, патогенез.
 75. Недостатність зовнішнього дихання, визначення поняття, 

форми, їх характеристика. 
 76. Загальна характеристика недостатності травлення, види не-

достатності. 
 77. Порушення травлення у порожнині рота: гіпо- і гіперсаліва-

ція, етіологія, наслідки. 
 78. Порушення моторики шлунка: гіпо- і гіперкінез, пілоро-

спазм і пілоростеноз, визначення. Порушення секреторної 
функції шлунку, різновиди і причини розвитку. Виразкова 
хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, етіологія, патоге-
нез, ускладнення, принципи фармакокорекції. 

 79. Гострий панкреатит, етіопатогенез, ознаки. 
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 80. Жовтяниця, визначення, різновиди, причини і механізми їх 
розвитку. 

 81. Поняття про холемічний і ахолічний синдроми. 
 82. Ниркова недостатність, визначення, різновиди, причини 

розвитку, ознаки. Уремія, поняття, ознаки. 
 83. Поняття про гломерулонефрит і пієлонефрит.
 84. Характеристика гіпо- і гіперфункції залоз внутрішньої се-

креції.
 85. Ендемічний зоб, етіологія, патогенез, ознаки, заходи щодо 

профілактики. 
 86. Етіологія захворювань нервової системи. 
 87. Поняття про неврози та емоційні стреси, роль нервової систе-

ми в патогенезі соматичних захворювань. 
 88. Біль, етіологія, форми патологічного болю, загальні реакції 

організму на біль. 
 89. Порушення моторної функції нервової системи. 
 90. Визначення понять: шок, кома. Їх класифікація. 
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