
Официален дистрибутор на Еликсири Хлебаров: БИО Магазин „Столетникъ” – гр. Враца, 

ул. Любен Каравелов 12, тел. 0877538050, имейл: info@stoletnika.eu 

Поръчки онлайн до всяка точка на България: 

www.stoletnika.eu 

www.билки-тинктури-мехлеми.бг 

 

Пълен списък 

заболявания и препоръчвани еликсири на акад. инж. Никола 

Хлебаров 

включени всички 788 видове Еликсири 
 

 

А 

Автоимунни заболявания - Morbus auto immunitas - Представляват широка група 

паталогични състояния, при които имунната система образува антитела, насочени 

срещу собствени тъкани и органи - №278 

Автоимунни заболявания, засягащи хранопровода /спазми, рефлуkс/ - Spasmus, 

Refluxus - №590 

Автономна невропатия - Autoneuropathia - Функционално нарушение или паталогични 

изменения в периферната нервна система с дистрофичен, невъзпалителен характер - 

№228 

Аденовирусни заболявания - Morbus adenoviridae - Аденовирусите причиняват 

белодробни, чревни и очни заболявания - №492 

Аденом на хипофизата - Adenoma hypophysis – Аденомът е тумор на епителиалната 

тъкан, най-често доброкачествен, в този случай с локализация хипофизната жлеза в 

междинния мозък - №637 

Адисонова (бронзова) болест - Morbus Addesoni - Остра форма на наддбъбречна 

недостатъчност, характеризираща се със загуба на сол и вода, силно отслабване, 

хипотония, прогресираща слабост - №225 

Аднексит - Adnexitis - Възпаление на яйчниците и маточните тръби, причинено най-

често от бактериални инфекции - №719 

Адренолевкодистрофия на надбъбречната жлеза - Adreno-leucodystrophia glandula 

suprarenalis - Дефицит в производството на хормона катехоламин. - №524 

Акне по кожата на лицето - Acne - Възпаление на космените филикули и мастните 

жлези на кожата с образуване на папули и пустули (гнойни мехурчета). Предизвиква се 

от интестинални* нарушения, прием на някои медикаменти, хормонални нарушения и 

др. - №256 

Акне по кожата на лицето и на тялото - Acne - №179 

Акромегалия - Acromegalia - Хронично заболяване, причинено от прекомерна секреция 

на растежния хормон, което се проявава с прогресивно нарастване и удебеляване на 

периферните части на лицето и крайниците. - №393 

Алергичен ринит - Rhinitis allergica - Oстро възпаление от алергичен произход на 

носната и фарингеалната лигавица. - №239 
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Алергична кашлица - Tussis allergica – Проявява се най-често при алергичен ринит и 

бронхиална астма. - №169 

Алергия - Allergia – Състояние на организма, причинено от контакт с определен 

антиген, следствие от което се манифестират имунологични последствия. - №65 

Алергия, алкохолна - Allergia alcoholica - №541 

Алергия, медикаментозна - Allergia medicamentosa - №260 

Алергия, слънчева - Phota allergia - №293 

Алергия, студова - Allergia frigidus - №216 

Алергия, очна - Allergia bulbus oculi - №388; №369 

Алергия, хранителна - Allergia nutrimentum - №268 

Алергия към банкноти - Allergia coin - №494 

Алергия към изкуствени материи - Allergia material - №634 

Алергия към насекоми - Allergia insectae - №330 

Алергия към храни и медикаменти, съдържащи желязо - Allergia medicamentosa - №572 

Алергичен оток - Vasoneurosis - №562 

Алкохолизъм - Alcoholismus - №78 

Алопеция /косопад/ - Alopecia - Заболяването е вродено или придобито; причините за 

появата му са разнообразни: андрогенни, наследствени, психогенни, хормонални,  

дефицит на силиций, някои медикаментозни терапии и др. - №215, 489 

Амнезия - Amnesia - Частична или пълна загуба на паметта. Най-честата причина е 

черепно-мозъчна травма. - №435 

Ангиит - вж. Васкулит 

Ангина, остър тонзилит - Angina - Едно от най-разпространените остри инфекциозни 

заболявания, което засяга сливиците.- №3 

Ангина пекторис, гръдна жаба - Angina pectoris - Стабилна стенокардия - №110 

Ангионевроза, еритромегалия - Erythromegalia - Заболяване на крайниците, изразяващо 

се в силни болки, зачервяване и подуване.- №613 

Анемия, желязодефицитна - Anaemia ferripriva - Микроцитна, хипохромна анемия, 

която се дължи на дефицит на желязо в организма. Това е най-разпостраненият вид - 

80% от всички анемии. - №31 

Анемия, микросфероцитна - Anaemia microsphaerocytica, Minkowski-Chauffard - Вид 

наследствена хемолитична анемия, причинена от дефект на еритроцитната мембрана, 

протича с микросфероцитоза. - №676 

Анемия, пернициозна - Anaemia perniciosa - Дължи се на нарушение в обмяната на 

витамин В12 и в синтеза на нуклеиновите киселини - №693 

Анемия, средиземноморска; Болест на Кули - Anaemia Cooley, Thalassemia mayor - 

Вродена хемолитична анемия у деца. Протича с тежка хемолитична анемия, значителна 

спленомегалия, жълтеница, монголоидно лице, "куловиден череп" и др. - №579, №221 

Анемия, сърповидно-клетъчна, хамоглобиноза - S Anaemia - Вид анемия, дължаща се 

на нарушения в синтеза на глобиновите молекули.- №682 

Анорексия невроза - Anorexia nervosa – Хранително разстройство с психогенен 

произход, свързано с предумишлено намаляване на теглото, като този процес е 

предизвикан или поддържан от самия пациент. - №517 

Апетит - Appetitis - за повишаване – №31, №439 

Апетит - Appetitis - за понижаване – №414 

Аритмия - Arhythmia – Нарушение на ритмичната дейност на сърцето в резултат на 

дисфункция на синусовия възел. Основни видове: синусова, брадикардия, тахикардия, 

екстрасистоли, предсърдна аритмия. - №80 

Артерио-венозни шънтове - Arterio-venosis anastomosis - Артерио-венозна анастомоза. - 

№520 



Артрит - Arthritis – Възпалителни състояния на една или повече стави в резултат на 

външни фактори, инфекции или нарушения в обмяната на веществата. Протича с болка 

в засегната става, оток, зачервяване, повишаване на локалната температура. - №28 

Артрит ревматоиден - Arthritis infectiosa – Хронично възпалително заболяване, при 

което настъпва увреждане на съединителната тъкан на ставите. Най-честите 

първоначални оплаквания са от скованост и болки в ставите, по-често в малките стави 

на ръцете. Сред причините за появата му са: имунни и автоимунни процеси, 

бактериални и вирусни инфекции. - №286 

Артрит, ювенилен хроничен - Arthritis chronica - Симптомите при ювеналният артрит се 

проявяват преди 16-годишна възраст - №713 

Асептична некроза, остеохондропатия - Necrosis aseptica, Osteochondropathia - Група 

заболявания с една и съща етиология и патогенеза, но с различна локализация. 

Характеризират се с некроза на част от костната тъкан на дадена кост, вследствие 

нарушено кръвоснабдяване. - №754 

Асептична некроза на гръбначния стълб - Morbus Choerman-Mao - Заболяване на 

детската и юношеската възраст. Болестният процес протича асептично, без никакви 

признаци за инфекция. В хода на заболяването се развива некроза на костната тъкан и 

костния мозък в засегнатата област поради запушване на локалните изхранващи 

кръвоносни съдове. - №226 

Асептична некроза на хрущялната тъкан – вж. Болест на Валдемстрьом 

Астигматизъм (не вроден) - Astigmatismus - Аномалия на оптическа система на 

човешкото око, при която се получава неясен, разкривен образ поради липса на 

фокусиране. - №305 

Астма, бронхиална - Asthma bronhiale - Внезапен пристъпен задух, породен от спазъм 

на бронхите и повишна секреция на бронхиалните жлези. - №27 

Асцит (воднянка) - Ascites -Събиране на свободно подвижна течност в коремната 

кухина. Наблюдава се при чернодробна цироза, нефрозен синдром, сърдечна 

недостатъчност и др. - №417 

Атеросклероза - Аtherosclerosis – Дегенеративен процес, засягащ сърдечно-съдовата 

система, характеризиращ се с неравномерни липидни отлагания по артериалните стени, 

което води до тяхното фиброзиране и калцифициране. - №575 

Атипична пневмония - Pneumonia atypica - Остро или хронично възпалителение на 

белите дробове, при което са засегнати алвеолитe и/или интерстициума. - №774 

Атопична екзема - вж. Екзема, ендогенна 

Атрофия - Функционална недостатъчност и/или намаляване на размерите на един орган 

или тъкан поради различни нарушения или дефицит на клетъчното хранене: 

Атрофия и некроза на коренчетата на нервите - Atrophia et necrosis nervus abducense - 

№570 

Атрофия на зрителния нерв - Atrophia nervi optici - №332 

Атрофия на мозъчната кора - Atrophiua cortex cerebri - №291 

Атрофия на мускулите - Myatrophia - №116 

Атрофия на прешлените - Atrophia vertebra - №227 

Атрофия на тънките черва (начална) - Atrophia intestini - №387 

Атрофия на ядрата на централно-мозъчните нерви на главен мозък - Atrophia 

encephalon - №415 

Аутизъм - Syndromum Canner - Генерализирано разстройство на развитието от така 

наречения аутистичен спектър, което води до големи затруднения при усвояването на 

речеви и социални умения. - №246 

Афазия, акустико - гностична Aphasia - Състояние, свързано с нарушения в разбиране 

на чуждата реч при запазен тонален слух и нарушения на собствената реч. Причината е 



увреда в зоната на Вернике в главния мозък. - №523 

Афективни психични и поведенчески разстройства - Група разстройства, при които 

основното нарушение е свързано с промяна в афекта (настроението). - №214, №280, 

№337, №715 

Афти - Aphthae - №89 

Ацетон в урината (при диабет) - Acеtonuria - Образува се в организма при разграждане 

на мазнините в резултат на енергиен глад, когато има недостиг на инсулин. - №363 

 

Б 

Базедова болест, гуша - Morbus Basedowi - Автоимунен хипертиреоидизъм (голямото 

количество тиреоидни хормони), който се развива у генетично предразположени лица. 

Заболяването се дължи на наличието на антитела срещу рецепторите на щитовидната 

жлеза за хормона TSH и се характеризира с увеличена щитовидна жлеза. - №2, №771 

Бактериални инфекции - Bacteriosis - №140 

Бактериална инфекция клебсиела - Klebsiellа bacteria - Клебсиела – род бактерии, 

анаеробни, Грам-отрицателни, често предизвикващи белодробни и вътрешноболнични 

инфекции. - №724 

Бактериална инфекция в главния мозък - Bacteria encephalon - №62 

Бактериални инфекции, чийто причинител са бактерии, които се предават от кучета, 

котки, насекоми - Bacterium pyocyaneum - №506 

Балканска ендемична нефропатия - Nephropathia balkanica - Заболяването причинява 

тежки поражения на бъбречната тъкан. №450 

Бартолинова жлеза–възпаление - Bartholinitis - №242 

Безглутенова диета, глутенова ентеропатия - Tzeliakia – Хронично възпаление на 

тънкото черво, причинено от имунологичната му реакция към глутена. - №275 

Белодробен тромбоемболизъм - Thrombosa pulmonum - Емболизиране на белодробните 

артерии, което причинява промени в хемодинамиката и газовата обмяна. Най-често 

тромбите се откъсват от долните дълбоки вени на долните крайници и таза. - №701 

Белодробна чума - Yersinia pestis pulmonum - Заразна болест, причинена от бактерията 

Yersinia, която се развива в белодробните алвеоли - №645 

Безсъние - Insomnia - №139, №29 

Белтък в урината - Urobilinuria - №34 

Белтък увеличен в кръвта - Hyperproteinaemia - №411 

Бенки - Lentigo - Малко, плоско кафяво петно в областта на кожата, което се дължи на 

повишен брой меланоцити (клетки, натрупващи в себе си пигмента меланин) - №133 

Бета хемолитичен стрептокок - Streptococcus beta-haemolyticus - Група бактерии, някои 

от които причиняват скарлатина, гнойна ангина, червен вятър (еризипел), вагинални 

инфекции и др. - №748 

Биметализъм - Bimetallismus - №547 

Болест на Бехтерев, анкилозиращ спонгилит - Morbus Bechterevi, Spondyloarthritis 

ankylopoetica - Хронично възпалително заболяване, при което се засягат гръбначния 

стълб и кръстно-хълбочните стави, рядко периферните стави. Има тенденция към 

вкостяване и анкилозиране (срастване). Може да се увредят и други органи, като сърце, 

очи, бели дробове и др. - №56 

Болест на Бюргер, облитериращ тромбангиит - Morbus Buergeri - Прогресиращо 

засягане на периферните артериални и венозни съдове. Най-често се увреждат съдовете 

на долните крайници. Увреждането се дължи на автоимунен процес, в резултат на 

който се развива възпаление на средните и малките артерии и вени. Настъпва стеснение 

на съдовата пропускливост и се нарушава кръвоснабдяването на засегнатия крайник. - 

№90 



Болест Денга - Denga - Инфекциозна тропическа болест, характеризираща се с висока 

температура, болезнено подуване на ставите, кожни обриви. Причинява се от вирус 

Dengue и се предава чрез ухапване от комар. - №769 

Болест Ласа - Febris Lass, Febris haemorrhagica - Инфекциозна болест, характеризираща 

се с треска, неврологични нарушения и хеморагични прояви. - №625 

Болест "Луда крава" - Morbus contagiosus – Прионова* болест, поразяваща ЦНС. 

Болните имат изменения в поведението, които се изразяват в страхливост, липса на 

ориентация, изменения в походката, тремор на крайниците, изменение в 

чувствителността и др. №504 

Болест на Бение-Бьок-Шауман - Morbus Benier-Boeck- Schaumann – Системна 

грануломатозна ретикулоза с хроничен, прогресиращ ход, засягаща белите дробове, 

лимфните възли, кожата, черния дроб и др. органи, като образува характерни 

грануломи. - №599 

Болест на Бекер – вж. Мускулна дистрофия тип Бекер 

Болест на Бехчет - Morbus Behcet – Хронично, автоимунно, възпалително заболяване, 

засягащо малките кръвоносни съдове. - №584 

Болест на Гилен-Баре - вж. Полирадикулоневрит 

Болест на Гоше - Morbus Gaucher – Наследствена, болест, при която отпечатъкът за 

глюкоцереброзидазата /вид протеин/ е дефектен. Като резултат на това 

глюкоцереброзидазата продуцирана от дефектните гени е нестабилна и не може да има 

нормална функция. - №545 

Болест на Крон, улцерозно възпаление на дебелото черво - Crohn Morbus - Стенозиращ 

ентерит, генетично заболяване, тясно свързано с язвения колит. Точната причина за 

появата му не е известна. Предполага се, че в основата му е вирусна или бактериална 

инфекция, която води до нарушена функция на имунната система, продължаваща да 

съществува и след елиминиране на инфекциозния агент. - №671 

Болест на Кули - вж. Анемия, средиземноморска 

Болест на Лугериг - Morbus Lugerig - Нарушение на говора, изразяващо се в 

произнасяне на неразбираеми думи. - №734 

Болест на Минковски-Шофард - вж. Анемия, микросфероцитна 

Болест на Ормонд, възпалителна ретроперитонеална фиброза - Morbus Ormond - 

Анатомо-паталогично нарушение, характеризиращо се с пролиферация на 

съединителната тъкан, която прогресивно замества нормалната тъкан на засегната 

област или орган. Причините най-често са инфекциозни заболявания. - №723 

Болест на Пейджет - Morbus Pаget – Вид онкологично заболяване на млечната жлеза, 

характерно с кожни промени в областта на зърното и ареолата. - №460 

Болест на Реклингхаузен - вж. Неврофиброматоза 

Болест на Такаясу, безпулсова болест - Morbus Takajasu - Синдром на аортната дъга, 

вид артериит, изразяващ се в стесняване на аортата. - №654 

Болест на 17-та хромозома, болест на Шарко-Мари-Тут, перонеална мускулна атрофия 

- Morbus Charcot-Marie-Tooth - Невромускулно заболяване, изразяващо се в 

наследствена моторна и мускулна невропатия. - №566 

Болест на Уилсън-Коновалов - Morbus Wilson-Konovalov - Наследствено заболяване, 

при което е нарушена обмяната на мед в организма. Медта се натрупва в черния дроб и 

предизвиква хронично възпаление. - №561 

Болест на Ходжкин, лимфогрануломатоза - Lymphogranulomatosa -Злокачествено 

разрастване на лимфната тъкан, характеризиращо се с образуване на клетъчни 

струпвания (грануломи) в лимфните възли, а по-късно в цялото тяло, като се засягат и 

нелимфни органи. Причините за появата на заболяването не са изяснени. - №68 

Болест на Чандлър - Morbus Chandler - Вид асептичната некроза на бедрената глава, 



кистозна деструкция на костната тъкан в главата на бедрената кост или така наречения 

инфаркт на костта. - №543 

Болест на Шонлайн-Хенох – вж. капиляротоксикоза 

Болест "Нова" - Sarcoptes sive acarus scabili - Заболяване, протичащо с висока 

температура и втрисане. Основни причинители са гъбични инфекции и ухапване от 

кърлежи. - №507 

Болест, причинена от бактерия, която се предава от кучета, котки, насекоми. Вид 

зооноза*. - Bacterium pyocyaneum - №506 

Болест, причинена от нов вирус в кръвта - кръвна гъба, кръвно натрупване, кръвен 

съсирек - Virus fixum - №512 

Болести на съединитекната тъкан – вж. Колагенози 

Болест "Нилски вирус" - Vulnum morsum Culex – Зооноза*, причинява се от ухапване на 

комар. - №720 

Болки в костите - Doloris ossis - №761 

Борелиоза, лаймска болест - Borreliosis - Бактериално инфекциозно заболяване, което се 

причинява от един вид спирохета и се разпространява чрез ухапване от кърлеж. - №458 

Ботулизъм - Botulismus - Заболяването се причинява от грам-отрицателни ресничести 

бактерии Clostridium botulinum Особено силно се уврежда нервната система, като 

бактериалния токсин причинява нервно-мускулна парализа. - №499 

Брадавици - Verruca - Вроговени доброкачествени израствания на кожата, които могат 

да се появят на всички места по тялото, но най-вече по ръцете, стъпалата и лицето. 

Предизвикват се от голяма група вируси. - №484 

Брадикардии - Bradycardia - Забавяне на ритъма на сърдечната дейност. - №537 

Бронхопневмония - Bronchopneumonia - Остро възпаление на бронхите и белодробните 

алвеоли. Обикновено се развива като усложнение на острия и хроничен бронхит или 

други инфекциозни заболявания. - №762 

Бруцелоза, средиземноморска треска - Brucellosis - Инфекциозно заболяване, 

причинено от Brucella-род Грам-отрицателни бактерии. Основен източник на зараза са 

кози, овце, крави и свине. - №501 

Булимия - Bulimia nervosa – Хранително разстройство с психогенен произход, 

характеризиращо се с повтарящи се пристъпи на преяждане, при което мисълта на 

болния е изцяло ангажирана с контрола на телесното тегло. - №414 

Бурсит - Bursitis - Възпаление на околоставни торбички. Основни причини: травми, 

инфекции, отлагане на микрокристали. Симптомите са силна болка, намалена 

подвижност и отоци. - №455 

Бучки в млечните жлези - вж. Мастопатия 

Бучки по краката - Vena cutanea - №258 

Бучки по тялото - №177 

Бъбреци, възпаление – вж. нефрит 

Бълхи, при ухапване - Pulex irritans - №648 

Болест на Бюргер - Morbus Buergeri - Прогресиращо засягане на периферните 

артериални и венозни съдове. Най-често се увреждат съдовете на долните крайници. 

Увреждането се дължи на автоимунен процес, в резултат на който се развива 

възпаление на средните и малките артерии и вени. Настъпва стеснение на съдовия 

просвет и се нарушава кръвоснабдяването на засегнатия крайник. - №90 

Бюст–за уголемяване - Incrementum glandulae mammae - №699 

Бял дроб-заболявания - Morbus pulmonum - №11, №157, №645 

Бял дроб–увреждане - Congestio pulmonum - №161 

Бяло течение - Fluor albus - №3 

Бяс - Rabies - Причинява от вирус, който се размножава и разпространява в нервната 



система (в мозъчното вещество на главния и гръбначния мозък, периферните нерви) и 

се предава на човека чрез ухапване от заразени животни. - №582 

 

В 

Варикоцеле - Varicocele - Разширени вени на тестиса. - №446 

Васкулит, ангиит - Vasculitis - Група заболявания, характеризиращи се с възпаление и 

увреждане на стените на кръвоносните съдове. - №640 

Вегетативна нервна система, разстройство - Neurosis vegetativa - №172 

Вени разширенни (вътрешни, външни) - Varices №6, №391 

Венци, заболявания - Gingivitis - №3, №354 

Вибрационна болест - Phenomen Raynaud - Професионално заболяване с полиморфна 

симптоматика: вазоспазми на дигиталните артерии, цианоза, мускулно-скелетни 

нарушения, кардиомиопатии, хипертония и др. - №361 

Вирусни заболявания, инфекции - Morbus infectiosis - №9, №165 

Вирус Епщайн-Бар - Epstein-Barr viruses - Вирус от групата на херпесните вируси, 

водещ до инфекциозна мононуклеоза. - №553 

Вирус НИПА - Virus NIPPA - Инфекциозна болест, предавана от заразени животни, 

най-често от свине и прилепи. - №733 

Вирусно заболяване - Morbus infectiosis - При протичане с болки в стомаха и нервните 

окончания, изгубване на гласа висока температура. - №85 

Високо кръвно налягане - Hypertonia essentialis, Morbus hypertonicus - №30 

Витилиго - Vitiligo - Хронично, в почти всички случаи автоимунно заболяване, 

характерно с с депигментирани петна по кожата. - №17 

Влагалищни промивки - Irrigatio vaginаe - №3, №782 

Влагалищни промивки при полипи в матката - Irrigatio polyposis uteri - №58 

Вода в коляното - Aqua genus - №298 

Врастнал нокът в кожата - №380 

Втвърдяване на тъпанчева мембрана - Induratio membrane tympani - №457 

Възел на щитовидната жлеза, студен - Nodus frigidus - №71 

Възел на щитовидната жлеза, топъл - Nodus calidus - №72 

Възли щитовидна жлеза (лека форма) - Nodus lymphaticus - Солидни или изпълнени с 

течност бучки, които обикновено са доброкачествени и могат да причинят затруднения 

в гълтането и дишането. - №2 

Възпалена лигавица на стомах, черва - Gastritis et colitis - №24 

Възпаление на ахилесово сухожилие - Tendenitis calvaneus - №353 

Възпаление бъбреци - вж. Нефрит 

Възпаление на долна устна, венци, език - Gingivitis, Glossitis - №321 

Възпаление на лимфни възли, лимфаденит - Lymphadenitis - №12, №46, №169 

Възпаление на епифизата - Epiphysitis - №742 

Възпаление на клепачите, блефарит - Blepharitis - Възниква при външни алергени като 

дим, прах, слънце, вятър и др., при метаболитни болести като диабет и Базедова болест, 

при възпаления от бактериален произход. - №596 

Възпаление на лигавицата на носа - вж. Ринит 

Възпаление на окото, увеит, блефарит - Plegmasia oculi Uveitis, Blepharitis - Възниква 

при външни алергени като дим, прах, слънце, вятър и др., при метаболитни болести 

като диабет и Базедова болест, при възпаления от бактериален произход - № 685 

Възпаление на очния нерв - вж. Неврит на очния нерв 

Възпаление на плеврата - вж. Плеврит 

Възпаление на потните жлези - Glandulae sudoriferitis - №609 

Възпаление на ухото-външен отит - Otitis externa - №600 



Възпаление на яйчниците - вж. Аднекстит 

Възпаление на простата, простатит - Prostatitis - №7, №254 

Възпаление на ретина, ретинит - Retinitis - №153 

Възпаление на сухожилие, тендовагинит - Tendovaginitis - Възпаление на сухожилието 

в границите на сухожилната обвивка. - №93 

Възстановяване на хрущяла на колянната става - Articulatio genus - №351 

 

Г 

Газове, събиране в стомах и черва - вж. Метеоризъм 

Газова гангрена - Gangraena gazosa, Infectio gazosa - Паталогичен процес от полиморфен 

характер с образуване на оток, събиране на газ в тъканите и развитие на гангрена на 

съединителната тъкан. - №744 

Галактозурия - Galactosuria (при лека форма) - Екскретиране на галактоза (естествена 

съставка на лактозата и на други олигозахариди) с урината, например при някои 

ензимопатии. - №442 

Гангрена - Gangraena - Вид некроза, която засяга както повърхностните, така и 

дълбоките тъкани като води до разлагането им. Дължи се на прекратяване на 

артериалния кръвоток. Предизвиква се от инфекции, тромбози, травми, диабет и др. - 

№155 

Ганглион - Ganglion - Нервен възел, образуван от струпването на неврони извън ЦНС. 

Доброкачествен тумор в областта на ставна капсула или в сухожилие. - №673 

Гастрит - Gastritis - Възпаление на стомашната лигавица, обуславяно от различни 

фактори. - №24 

Главоболие - вж. Мигрена 

Глаукома - Glaucoma - Група очни заболявания, характерни с повишено вътреочно 

налягане, упражнявано от вътреочната течност. - №101 

Глисти - вж. Хелминти 

Гломерулонефрит - Glomerulonephritis - Развива се след инфекция, предизвикана от 

стрептококови бактерии. Образувалите се имунни комплекси-стрептокоови антигени и 

антитела се отлагат в бъбречните гломерули и ги увреждат. - №432 

Глутамат - Hyper glutamat - При натрупване на глутаминова киселина. - №403 

Гнойни пъпки - Pustula - №151 

Гнойни процеси - Suppuratio - №152 

Гонартроза - Gonarthrosa - Артроза на колянната става, която се характеризира с 

дегенеративни и продуктивни процеси - №210 

Гонорея - Gonorrhoea - Инфекциозно, полово-преносимо заболяване - №183, 

Грип, инфлуенца - Gripp - Група епидемични заболявания, тежка вирусна инфекция, 

причинена от три основни групи вируси: А(два подтипа), В и С. - №51, №168 

Грип летен, ентеровирусен - Gastroenteritis virales - №453 

Грип нови видове -  №495, №510, №650, №741, №757 

Гръбначен мозък - при разкъсване на обвивката - Ruptura conus medullaris - №412 

Гръдна жаба – вж. Ангина пекторис 

Гъбички в основата на езика и гърлото - Mycosis lingue - №401 

Гъбички по кожата - Dermatomycosis - №261 

Гъбички под ноктите - Mycosis - №25 

Гъбички в устата - Mycosis - №106 

Гъбички във влагалището - Mycosis vaginae - №672 

Гъбични заболявания - Mycosis - №3 

Гъбични инфекции по ноктите, остра форма - Mycosis acuta - №641 

Гърчове - Myotonia - №147 



Гъста кръв - Sanguis occultus - №156 

Губене течност от органи - Diarrhoea - №103 

Гуша - вж. Базедова болест 

 

Д 

Дакриоцистит - Dacryocystitis - Възпаление на слъзната торбичка, което се дължи на 

запушване на слъзните пътища при възпаление на носната лигавица или конюнктивата. 

- №578 

Далак-отстранен - Splenectomia - №430 

Далак-увеличен - Splenomegalia – Далакът се уголемява обикновено вследствие на 

заболявания на кръвта и портална хипертония. - №174 

Далтонизъм - Daltonismus - Нарушено цветоусещане. - №315 

Дебело черво-тумор –вж. Тумор на дебело черво 

Дебело черво-раничка - Vulnus intestinum crassum - №399 

Дебело черво-стеснение - Stenosa intestinum crassum - №420 

Деменция на Алцхаймер - Dementia Alzheimer - Прогресивно дегенеративно заболяване 

с неясна етиология. Изразява се в дифузна атрофия на кората на главния мозък и се 

характеризира с упадък на множество когнитивни функции. - №109 

Деменция, сенилна - Dementia senilis - Синдром с късно начало, който се характеризира 

с упадък на множество когнитивни функции, достатъчно значим, за да наруши 

ежедневните дейности на болните и появяващ се при нормална степен на съзнание. - 

№208 

Деменция от съдов произход - Dementia vasulorum - Наричана преди атеросклеротична 

деменция. Обикновено е резултат от мозъчни инфаркти, дължащи се на съдово 

заболяване, включително и на хипертонична мозъчносъдова болест. - №530 

Депресия - Depressio - Афективно психично разстройство, характеризиращо се в 

различна степен с понижено настроение, загуба на интереси и способността за 

изживяване на радост и удоволствие, повишена уморяемост, понижена самооценка, 

песимизъм и др. - №280 

Дерматит - Dermatitis - Възпаление на кожата, предизвикано от алерген. Протича със 

зачервяване, парене, подуване и сърбеж. Основни видове дерматит: контактен, екзема, 

фото-дерматит, себореен дерматит. - №54 

Дерматомиозит - Deramtomyositis - Остър, подостър или хроничен възпалителен 

процес, засягащ мускулите, лигавиците, понякога нервните окончания и кръвоносните 

съдове - №605 

Дермоиден фибром - Fibroma dermoides - Доброкачествен тумор в устната кухина - 

№459 

Дефицит на желязо - Deficiens Ferrum - №31 

Дехидратация - Dehydratatio - Отрицателен водно-солеви баланс на организма. - №42 

Диабет - Diabetes mellitus - Хронично метаболитно заболяване, което се характеризира 

с висока кръвна захар (глюкоза). Високите стойности на глюкозата в кръвта се 

получават вследствие на липсващо производство на хормона инсулин или липса на 

"отговор" от страна на клетките спрямо инсулина. Захарният диабет предизвиква 

увреждане на кръвоносните съдове и нервната система след по-дълъг период от време. 

Тези увреждания се изявяват като оплаквания от страна на различни органи и системи 

като сърце и кръвоносна система, очи, бъбреци, периферни нерви и др. Има три типа 

диабет: инсулинозависим, инсулинонезависим и гестационен. - №15 

Диабет безвкусов, инсипиден - Diabetes insipidus - Заболяване, характеризиращо се с 

често уриниране, силно чувство за жажда и обща слабост. Причината е недостатъчното 

количество на антидиуретичния хормон-вазопресин, който се отделя от хипофизата. 



Може да има и други причини, свързани с нарушаване на функциите на хипоталамични 

структури на мозъка, както и от страна на бъбречните каналчета. Нивата на кръвна 

захар при инсипидния диабет са в рамките на нормалните стойности. №631 

Диария - Dysenteria - №149 

Дивертикул на хранопровода - Diverticulum Rokitansky – Издатък или джоб на 

хронопровода, вследствие на сраствания при патологичен процес около органа. - №365 

Диенцефален синдром - Diencephalon syndromum - Нарушение функциите на 

междинния мозък поради възпалителни процеси. №213 

Дизентерия - Dysenteria – Oстро инфекциозно заболяване, протичащо с диария и обща 

интоксикация, причинео от ентеробактерии от род Shigella. - №149 

Дизлексия - Разстройство на развитието, което се проявява чрез нарушена способност 

предимно за четене в резултат на дефицит в перцептивната преработка на 

информацията и невъзможността за прехвърлянето и от една сензорна модалност към 

друга. - №422 

Дискинезия на жлъчката - Dyskinesia bilis - Разстройство на функциите на жлъчката. - 

№341 

Дискова херния - Hernia discalis - Хронично, невъзпалително заболяване на гръбначния 

стълб и неговия свързочен апарат. Болестният процес засяга най-вече 

междупрешлените дискове. - №171 

Дисоциативни двигателни разстройства - Neurosis motorius - Психични разстройства, 

изразяващи се в загуба на възможността за движение без данни за соматични 

разстройства. - №240 

Дисплазия на маточната шийка - Hysteroptosis - Разрастване на нетипични клетки на 

видимата част на маточната шийка с възпалителен произход. - №441 

Дистрофична миотония, синдром на Щайнер - Myatonia Steinert - Затруднено отпускане 

на мускулите след тяхното съкращение с уточнени морфологични увреждания на 

мускулното влакно. - №370 

Дистрофия на мускулите - Dystrophia musculorum - Атрофия на мускулите, без 

увреждане на централната и периферна НС. - №116, №573 

Дифузна струма - Struma diffusa - Дифузно увеличение на щитовидната жлеза. - №2 

Доброкачествена лимфоретикулоза - Lymphoretiсulosis - Заболяване, причинено от 

хламидийна инфекция с Chlamydia psittaci. - №474 

 

Е 

Език – туморни образувания - Tumor lingua - №89 

Екзема, водна - вж. Мокра екзема 

Екзема, ендогенна, атопична екзема, дифузен нвродермит - Eczema endogenica - 

Хронична екзема, генетично обусловена. Провокира се често от неврогенни фактори. - 

№677 

Екзема, себорейна - Eczema - Развива се в области, богати на мастни жлези. Кожата 

става мазна и се покрива с люспи, по косата се появява пърхот.- №698 

Екзема на ушната мида и външния слухов проход - Eczema auris externa - №661 

Емболия - мозъчна, белодробна, бъбречна - Запушване на кръвоносен съд Embolia - 

№107 

Емфизем - Emphysema pulmonum - Хронично заболяване на белите дробове. 

Характеризира се с разширяване на нормалните размери на алвеолите, атрофия на 

стените и загуба на еластичността им, както и увеличение на съдържанието на въздух в 

тях. - №91 

Ендокардит - Endocarditis - Заболяване, причинено от патогенни мокроорганизми 

(стрептококи, стафилококи, пневмококи и др.), което засяга вътрешния слой на сърцето 



(ендокард). - №705 

Ендометриоза - Endometriosis - Състояние, при което тъкани от матката се разрастват 

извън нея или в други органи на таза. Заболяването може да доведе до сериозни 

проблеми и стерилитет. Развива се основно при жени в репродуктивна възраст. - №92 

Ентерит - Enteritis - Възпаление на лигавицата на тънките черва. - №49 

Ентеровирусен летен грип - вж. Грип, ентеровирусен 

Ентерококус специес - Enterococcus species - Вид анаеробна бактерия №750 

Ентероколит - Enterocolitis - Възпаление на лигавицата на тънките и дебелите черва. - 

№340 

Енуреза, нощна - Enuresis nocturna - Нощно напикаване - №55 

Енуреза, сенилна - Enuresis senilis - Андрогенно напикаване - №289 

Енцефалит - Encephalitis - Възпаление на главния мозък. -  №118 

Епилепсия - Epilepsia minor sive mtior - Хронично заболяване на главния мозък, 

изразяващо се с повтарящи се пристъпи на двигателни и психични промени, които се 

дължат на едновременна възбуда на голям брой нервни клетки. Причини: 

наследственост, мозъчни увреди, тумори и възпаления, интоксикации и др. - №16 

Епилепсия Джаксънова - Jackson` epilepsia - Характеризира се с едностранни локални 

гърчове, започващи в група от мускули и разпространяващи се в съседни мускулни 

групи. - №712 

Епифизарна дисплазия - Epiphysis dysplasiае - Неправилно развитие на ставния край на 

дългите кости. - №557 

Ерекция - вж. Сексуална дисфункция 

Еризипел - вж. Червен вятър 

Еритема - Erythema - Ограничено или дифузно зачервяване на кожата, дължащо се най-

често на хемолитичен стрептокок или туберколоза - №608 

Еритроцитоза - Erythrocytosis - Увеличено количество на еритроцитите. - №696 

Ехинокок на черен дроб - Echinococcosis – Зооантропонозно* заболяване, изразяващо 

се в киста в черния дроб, изпълнена с течност и наситена с ехинококови зародиши. 

Причинител: лентовиден червей от род Echinococcus. - №433 

Ечемик, хордеолум - Hordeolum - Инфекция на мастните жлези на миглите. - №418 

Еширихия коли - Escherichia coli - Колибактерия, чиито патогени щамове могат да 

предизвикат инфекции, диария, абцеси. - №749 

 

Ж 

Жабешка кожа - вж. Ихтиоза 

Живак-интоксикация - Hydrargysmus - №120 

Жлези с вътрешна секреция, дисфункции - Glandulae sine ductibus - №4 

Жлъчка-заболявания - Bilitis - №37, №738 

Жлъчка-при наличие на камъни, пясък - Cholelithiasis - №189 

Жлъчка и жлъчни пътища - тумор - Carcinoma bilis - №419 

Жълта треска - Febris flava - Остро инфекциозно заболяване, причинено от флавивирус. 

№481 

 

З 

Заболявания на бял дроб - Morbus pulmonum - №3, №11, №157  

Заболявания на лимфни възли - Nodus lymphaticus - №12 

Заболяване на кръвта, хидремия - Hydraemia - Увеличено съдържание на вода в кръвта, 

например при силеномегалия, тежка кръвозагуба и др. - №192 

Заболявания на слюнчени жлези - Inflammatio glandula sublingualis - №37 



Заболявания на сърце - Cor pulmonale - №77, №157 

Заболяване, причинено от патогенни бактерии - Treponema pertenue - №785 

Заболяване, бактериално - причинено от бактерии, развиващи се при повишение на 

радиационния фон и употреба на изкуствени торове с поразяване на кръвоносна и 

костна система - Bacteriosis - №509 

Заболявания, вродени или придобити, водещи до изоставане в умственото развитие - 

№409 

Заболяване, характерно с уголемяване на лицето, отоци по тялото - Anasarcа - №488 

Заболяване, изразяващо се в срив на функциите на органи и системи - №486 

Заболяване, придружено с гнойни абсцеси в белите дробове, сърцето, бъбреците - 

Abscessus acutus - №491 

Заболяване, изразяващо се във венозен застой, мозъчен тумор, възпалени лимфни 

възли, парализа на долни крайници - Status venosa, Tumor cerebri, Lymphadenitis - №496 

Заболяване с множество кръвоизливи, кожни хематоми, мозъчен инфаркт - Extravatio 

sanguinis, Infarktus cerebri - №498 

Заболяване при сърдечен инфаркт с тромби в сърце, мозък, бели дробове - Infarctus 

myocardii - №497 

Заболявания, вирусни - вж. Вирусни заболявания 

Задържане в долна част на черва, констипация, лениви черва - Constipatio, Akinesia 

intestini - №1, №160, №348 

Задържане на плод на бременна - Suppresio abortus incipiens - №252 

Заекване - Balbuties - №75 

За обезводняване - Desiccatio - №42 

За повишаване на телесното тегло - №439 

Запушване канала на простатата - Prostatitis acuta - №257 

Запушване на каналчетата на семепровода, епидидим - Indoratio - Запушването 

обикновено е резултат на прекарана инфекция (хламидия, гонорея и др.). - №731 

Запушени вени и артерии, тромбофлебит - Thrombophlebitis - №760 

Засилване на кръвта - №169 

Защипване на нерв - Nervismus - №171 

Злоупотреба с психоактивни вещества - Наркомания - №78 

Злоупотреба с алкохол и тютюневи изделия - №10 

Зъбен кариес - Caries - №440 

Зъбобол - Odontalgia - №3 

 

И 

Излишък витамин D - Hypervitaminosis D - №283 

Излишък глутамат - №403 

Излишък желязо - №82 

Излишък йод - Jodismus - №148 

Излишък олово - Plumbismus - №166 

Изоставане в умственото развитие - №224 

Изпускане по голяма нужда, енкопреза - №366 

Имунна система - стимулиране - №3 

Инсулт, мозъчен удар - Insultus - Исхемичният мозъчен инсулт се дължи на намален 

приток на кръв в мозъка при стеснение на артериален съд, тромбоза, емболия, спазъм 

или нарушение в регулацията на съдовия тонус. Основна причина е атеросклерозата, 

често съчетана с хипертония. - №438 

Инфаркт на миокарда - Infarctus myocardii - Увреждане на функциите и загиване на 

клетки на сърдечния мускул поради недостиг на кислород. Основни причини: 



атеросклеротични промени, хипертония, дистрес, наднормено тегло, обездвижване, 

наследствена обремененост, тютюнопушене и др. - №176 

Инфекциозна мононуклеоза - вж. Вирус Епщайн-Бар 

Инфекция на кръвта, сепсис - Sepsis - №217 

Исхемична болест на сърцето - Ischaemia - Увреждане на сърдечния мускул в резултат 

на недостатъчно кръвооросяване, което причинява кислороден недостиг в миокарда. За 

болестта допринасят както генетични фактори, така и хипертония, диабет и др. - №236 

Ихтиоза, жабешка кожа - Ichthyosis - Група генетични кожни заболявания, свързани с 

увеличена кератинизация и с изразено фино лющене на роговия слой на епидермиса. - 

№482 

Ишиас, лумбосакрален радикулит - Ischias - Болков синдром, характеризиращ се с 

болка от гърба през седалището към долния крайник. Дължи се на костни шипчета и 

мостчета по прешлените, дискова херния, в по-редки случаи на заболявания като грип, 

ревматизъм, алкохолизъм и др. - №69 

 

Й 

Йерсиниози - Yersiniosis - Група заболявания, причинени от етиологичен агент 

Yersenia. - №765 

Йерсиния ентероколитика - Yersinia enterocolitica - Заболяване, причинено от бактерии 

Enterobacteriaceae. Води до гастроентерити и мезентриални лимфаденити. - №756 

 

К 

Камъни в бъбреци и жлъчен мехур - Nephrolithiasis, Calculus urinarius - №1, №175, 

№189 

Камъни и пясък в бъбреци - Nephrolithiasis - №37, №175 

Камъни и пясък в жлъчка - Cholelithiasis - №189 

Кандидоза - Candidamycosis - Заболяване, причинено от гъбичката Candida albicans. 

Проявява се вследствие на замърсяване, прием на антибиотици, слаба имунна система. - 

№40 

Капиляротоксикоза, хеморагичен васкулит, Болест на Шонлайн-Хенох - 

Capillarоtoxicosis Henoch-Scholein purpura - Възпалителен процес, засягащ капилярите - 

№548 

Кардиопатия - Cardiopathia - Група сърдечни заболявания със спорна етиология и липса 

на възпалителни поражения на миокарда. - №77 

Катар Catarrhus - Катарално възпаление на лигавиците с образуване на серозен 

ексудат*. Проявява се в различни органи - на респираторната система, половата, 

стомашно-чревната и др.; и като алергична реакция (алергичен катар). - №138 

Катар, хроничен - Catarrhus chronicus - №729 

Катаракта, перде на окото с вирусен произход - Cataracta Infectiosa - №102 

Кашлица - Tussis sicca - №136 

Кашлица алергична - Tussis allergica - №169 

Келоид - Keloidum - Хипертрофирал цикатрикс, плътно образувание на кожата, в 

резултат на абнормно разрастване на фиброзна съединителна тъкан, появява се след 

нараняване, изгаряне и др.- №546 

Кератоза - Keratosis - Група дерматози, характеризиращи се с увеличение на роговия 

слой на епидермиса. - №703 

Кератоконус Keratoconus - Конично изпъкнала роговица - Деформация на роговицата, 

която се проявява около пубертета, обикновено се засягат и двете очи. Започва като 

миопия (късогледство), която прогресира и се развива неправилен астигматизъм - №448 



Кератоконюнктивит - Keratoconjunctivitis - №452 

Киселини в стомаха - Acidosis gastricus - Състояние на реално или относително 

намаление на алкалния резерв в телесните течности, отнесено към киселинното им 

съдържание - №48 

Киста - Cysta - Кухина с мембранозна обвивка, изпълнена с течно съдържание - №137 

Киста на бъбреците - Cysta renis - №201 

Киста на бял дроб - Cysta pulmonum - №295 

Киста на гърдата - Cysta mammae - №202 

Киста на матката - Cysta uteri - №204 

Киста на шитовидната жлеза - Cysta glandula thyreoidea - №271 

Киста на яйчниците - Cysta ovarii - №203 

Кисти на жлезите с вътрешна секреция - Cysta ductless - №619 

Киста на хипофизната жлеза - Cysta hypophysis - №576 

Кистозен възел - Varix cystae - №272 

Коагулопатия - Cuagulopathia - Тежък процес на съсирване, който обикновено се 

развива вторично. - №722 

Кожен ревматизъм, еритема нодозум - Erythema nodosum - Заболяване с инфекциозен 

или алергичен произход, засягащо съединителната тъкан. - №608 

Кожа на лицето - вж. Подмладяване на кожата 

Кожа на лицето – суха - Cutis laxa - №467 

Коклюш, магарешка кашлица, пертусис - Pertussis - Силно заразно заболяване на 

дихателната система с причинител бактериата Bordetella pertussis. - №169, №465 

Кокоша слепота - Hemeralopia - Рязко намаляване на зрението при намалена светлина, 

дължащо се на нарушение на светлочувствителните функции на ретината. - №642 

Кокоши трън - Osseus processus - Кожни образувания по ръцете и стъпалата, за които се 

предполага, че са с вирусен произход. - №122 

Коксартроза, артроза на тазобедрената става - Coxarthrosis - Хронично дегенеративно 

заболяване, свързано с износване на ставния хрущял и деформация на ставната 

повърхност. - №21 

Колагенози - Collagenosis - Автоимунни заболявания на съединителната тъкан, които 

засягат най-често кожата и ставите. - №529 

Колит - Colitis - Възпаление или раздразнение на лигавицата на дебелото черво, което 

често засяга и тънкото черво. Има остра и хронична форма. - №178 

Колянна става-при дегенерация на хрущяла - Articulatio genus - №351 

Кома - Coma - Особено състояние на безсъзнание, предизвикано от заболявания на 

ЦНС, интоксикация, метаболитни аномалии, инсулт, хипоксия и др. - №437 

Кондиломи - Condyloma – Образувания, наподобяващи брадавици, които нарастват. 

Острите кондиломи се причиняват от човешкия папиломен вирус - Human papilloma 

virus (HPV) - типове 6 и 11, които се предават по полов път. - №709 

Констипация - вж. Задържане в долна част на черва 

Контрацепция - Contraceptio - №683 

Конюнктивит - Conjunctivitis - Възпаление на конюнктивата-прозрачната мембрана, 

която покрива бялата част на окото и обгръща вътрешната част на клепача. Причинява 

се от инфекции, алергии, механично дразнене. - №153 

Копривна треска - вж. Уртикария 

Косопад - вж. Алопеция 

Косопад силно изразен - Defluvium capillorum - №714 

Костно-ставна туберкулоза - Tuberculosis ossis - Вторично заболяване, следствие от 

разнасянето на туберколозни бактерии от първичното огнище в червата, лимфните 

възли, белите дробове. - №367 



Костни заболявания - №181 

Краста, скабиес - Scabies - Заразно кожно заболяване с причинител вид кърлежи, които 

се загнездват в епидермиса. Кожните изменения са по ръцете, стъпалата и половите 

органи. - №652 

Критическа възраст, климактериум при жени - Climacterium - №41 

Критическа възраст, климактериум при мъже - Climacterium - №264 

Кръвоизливи в краката - Haemorrhagia pes - №174 

Кръвоизливи в окото - Ophthalmorrhagia - №614 

Кръвоизливи, породени от хормонални смущения - Haemorrhagia hormonum - №36 

Kръвотечение - Haemorrhagia - №251 

Кръвно налягане-за бързо сваляне на високо налягане - Morbus hypertonicus - №83 

Кръвно налягане-високо, хипертония - Hypertonia - №30 

Кръвно налягане-ниско, хипотония - Hypotonia - №94 

Кръвоносни съдове - За подобряване състояние - Морbus vas sanguineum - №39 

Ку-треска - Febris Q - Вид фебрилно заболяване разпостранено сред хора и животни. 

Причинява се от микроба Coxiella burneti - №253 

Късогледство – Myopаthia - №153, №235 

 

Л 

Лаймска болест - вж. Борелиоза 

Ларингит, хроничен хипертрофичен - вж. Оток на Рейнке 

Латентна титания, хипопаратиреоидизъм - Hypoparathyreosis - Намалена функция на 

паратиреоидните жлези. - №456 

Латерална амиотрофична склероза /ЛАС/ - LAS - Прогресивно неврологично 

заболяване с неизяснен произход, което се характеризира с моторно-неврална 

дегенерация на мозъчната кора, мозъчния ствол и гръбначния стълб. - №521 

Левкемия - Leucaemia - Прогресивно злокачествено заболяване на кръвотворните 

органи. - №130, №267 

Левкоза - Leucosis - Група заболявания, дължащи се на разстроена костно-мозъчна 

функция. - №63 

Левкопения - Leucaemia - Намаление на левкоцитите в периферната кръв. - №269 

Левкоплакия - Leucoplakia - Трайни белезникави петна и плаки върху лигавиците на 

устата и половите органи. - №389 

Левкопластичен васкулит - Vasculitis - Възпаление на кръвоносни и/или лимфни 

съдове. - №533 

Левкоцитоза - Leucocytosis - Увеличение на левкоцитите в периферната кръв, дължащо 

се на кръвоизливи, инфекции, възпаления и др. - №206 

Легионелоза - Legionellosis - Бактериално заболяване, причинено от Legionella. - №470 

Лейoмиосарком - Leiomyosarcoma - Вид тумор, произхождащ от тъкани с мезенхимен 

произход - хрущяли, кости, мускули, съдове и др., с локализация в различни органи. - 

№617 

Лениви черва - вж. Задържане в долна част на червата 

Летаргичен енцефалит - Encephalitis lethargica - Атипична форма на енцефалит. 

Причинителят е все още неразпознат вирус. - №739 

Летаргия - Lethargia - Състояние, подобно на дълбок сън или безсъзнание, реакция на 

силно стресово събитие, интоксикация и др. - №689 

Лимфни възли - възпаление - вж. Възпаление на лимфни възли 

Лимфаденит - вж. Възпаление на лимфни възли 

Лимфогрануломатоза - вж. Болест на Ходжкин 

Лимфом неходжкинов, НХЛ - Non-Hodgkin Lymphoma - Злокачествено заболяване на 



белите кръвни клетки (лимфоцити). - №98 

Лимфоретикулоза - Lymphoreticulosis - Вид измение и възпаление на лимфните възли 

при бактериална инфекция. - №474 

Лимфостаза - Lymphostasis - Нарушение на нормалното протичане на лимфата. - №615 

Липса на вкусови възприятия - Gustus deprivatus - №282 

Липса на калий - Insufficientia K - №532 

Липса на обоняние - Anosmia - №279 

Липоми - Lipoma - Доброкачествено мастно образование. - №616 

Липосарком - Liposarcoma - Злокачествено туморно образование, съставен от мастна и 

съединителна тъкан. - №483 

Лицева пареза - Paresis facies - Частична загуба на съкратителната способност на един 

или повече лицеви мускули. № 382 

Лишеи по кожата - Lichen corpus - Група хронични дерматози с характерен папулозен 

обрив (възелчета) по кожата, сърбеж и промени по видимите лигавици. - №230 

Лош дъх на устата - №237 

Лумбаго - Lumbago - Заболяване на поясните прешлени на гръбначния стълб, което се 

характеризира с внезапна остра или продължителна тъпа болка в кръста, вследствие на 

дегенеративни промени на ставите и междупрешленните дискове. - №88 

Лупус - Lupus - Автоимунно заболяване, при което се нарушава съединителната тъкан. 

Увреждат се най-често бъбреци, сърце, бели дробове, кожа, нервна система и др. - №20 

Лъчева некроза - Necrosis radialis - Некроза на тъкан вследствие на лъчение. - №473 

 

M 

Макроглобулинемия - Macroglobulinaema - Форма на злокачествена моноклонална 

гамопатия, характеризираща се с повишени нива на макроглобулин в кръвта, 

остеопороза и тромбоза. - №222 

Макулна дегенерация - Arrosio macula cornea - Макулната (на жълтото тяло) 

дегенерация представлява патологично състояние, което включва в себе си различни 

заболявания на очите и което най-често се проявява с нарушение в централното зрение, 

а периферното остава запазено. - №241 

Малария - Malaria - Заразно инфекциозно заболяване, причинявано от четири вида 

маларийни плазмодии. Пренася се от комари. Протича с периодични температурни 

пристъпи, анемия и др. - №168 

Маниакално-депресивни разстройства - вж. Афективни разстройства 

Манган-излишък - Hyper Manganum - №421 

Марбургска треска - Febris haemorrhagica – Хеморагична треска, предавана по кръвен 

път. Вирусно заболяване, чиито симптоми са подобни на малария и дизентерия. - №636 

Марсилска треска, средиземноморска петниста треска - Febris mediterranea - Остро 

инфекциозно заболяване,възникващо при ухапване от заразени кърлежи. Протича с 

треска, летаргия, лимфаденомегалия. - №338 

Мастит - Mastitis - Възпаление на млечните жлези, което се демонстрира с болка, оток и 

зачервяване. - №190 

Мастопатия, фиброкистоза на млечните жлези - Mastopathia - Характеризира се с 

образуването на кисти в областта на млечната жлеза. - №14, №190 

Мегадуоденум - вж. Разширение на дванадесетопръстника 

Мегаколон - Dilatatio megacoloni - Вродено или придобито разширение на стената на 

цялото дебело черво или на част от него - №416 

Медикаментозна алергия - вж Алергия, медикаментозна 

Междуребрена невралгия - Neuralgia intercostalis - Тъпи или пристъпни болки в 

областта на сърцето, гърба, кръста. Предизвиква се от травми, заболявания на нервната 



система, инфекции, алергени и др. №400 

Мезотелиом - Mesothelioma - Вид тумор на тъкани с мезодормален произход - 

перитонеум, плевра, перикар. За причина на появата им се смятат азбестовите фибри. - 

№346 

Меланин - при липса на пигмента - №360 

Меланом на кожата - Melanoma cutis- Tумор, който произхожда от меланоцитите-

клетки, които произвеждат пигмента меланин. - №349 

Меланом на черния дроб - Melanoma hepar - №343 

Мениеров синдром - Menieri syndromum - Невъзпалително заболяване на вътрешното 

ухо, което нарушава функциите му. Засяга вестибуларния апарат; симптомите се 

изразяват в световъртеж, намаляване на слуха, загуба на равновесие и т.н. Може да 

засегне едното или и двете уши. - №76 

Менингит - Meningitis - Възпаление на обвивката на мозъка. Различават се гнойни 

менингити (менингококов, пневмококов и др.) и серозни менингити (причинени от 

вируси, лептоспири, рикетсии и др.). №115, №118, №146, №753 

Менструация, нередовна - Oligomenorrhea - №23 

Метастази, разсейки - Metastasis - №196 

Метеоризъм - Meteorismus - Събиране на газове в храносмилателния тракт. - №194 

Мехури по устната лигавица - №89 

Миастения гравис - Myasthenia gravis - Хронично протичащо заболяване, проявяващо 

се със слабост и бърза уморяемост на мускулите. След кратка почивка мускулната сила, 

по правило се възстановява в значителна степен. Заболяването се дължи на нарушение 

в предаването на нервните импулси до мускулните клетки. - №531 

Мигрена, главоболие - Hemicrania - №53 

Мигрена лявостранна - Hemicrania - №336 

Миелома - Myeloma - Злокачествен тумор на костите и костния мозък - №333 

Микроцефалия - Microcephalia - Състояние, при което главният мозък е недоразвит и 

обиколката на главата е по-малка от нормалната. - №281 

Микседем – Myxoedema - Хипотиреоиден оток (оток, следствие от намяване дейността 

на щитовидната жлеза) - №554 

Миксоиден липосарком - Liposarcoma myxoides - Вид злокачествен липосарком. - №535 

Миокардит - Myocarditis - Възпалително заболяване на миокарда. Причинява се от 

инфекции, медикаменти, някои химични елементи, радиация и др. - №706 

Миома - Myoma - Доброкачествен тумор, който се развива в мускулната тъкан на 

матката (миометриум). - №12 

Множествена екзостоза, шипове - Exostosis dysplasio - Шиповете (екзостози) са 

системна аномалия на скелета, появяват се по различни кости, най-често в областта на 

коленната и раменната стави. - №8, №181, №556 

Множествена склероза - Encephalomyelitis disseminata, Multiple sclerosis - Хронично 

възпалително автоимунно заболяване. Характеризира се с плаки на демиелинизация, 

пръснати в бялото вещество на главния и гръбначния мозък. Симптомите са много 

разнообразни и варират значително. Причините за появата й са недоизяснени. - №5 

Мозъчен инсулт - вж. Инсулт, мозъчен удар 

Мозъчен тумор - вж. Злокачествен тумор на главния мозък 

Мозъчни увреждания - Morbus еncephalon - №118 

Мононуклеоза, инфекциозна - Mononucleosis infectiosa - Инфекциозно заболяване с 

вирусна етиология, протичащо с фебрилитет, хиперплазия на лимфната тъкан и 

характерни промени в левкограмата. Причинява се от вируса на Epstein-Barr. - №233 

Мокра екзема - Eczema madidans - Възпалително заболяване на кожата, 

характеризиращо се със зачервявания, отоци, болка, парене, сърбеж и секрет. Засяга 



различни части на кожата, включително окосмените. - №426, №697 

Морбили, брустница, дребна шарка - Morbilli - Остро инфекциозно заболяване, 

причиняващо се от вирус, който засяга предимно дихателната система. Заболяването 

протича с треска, хрема, кашлица, типичен обрив и др. - №464 

Мускулна дистрофия тип Бекер - Myatrophia - Генетично заболяване, свързано с X-

хромозомата, което засяга мускулите. Изразява се в разрушаване на мускулни клетки в 

различна степен, което води до отслабване на мускулите и отпадане на функцията им. 

Има бавна прогресия и засяга само мъже - №573 

Муковисцидоза - Mucoviscidosis - Генетично обменно заболяване, което засяга 

екзокринните жлези. Проявите на болестта могат да се се наблюдават и в редица други 

органи и системи. Най-сериозни са пораженията в дихателната и храносмилателната 

система. - №423 

Муковисцидоза, белодробна форма - Mucoviscidosis pulmonum - №522 

Мързеливо око - Strabismus periodicus - Състояние, при което окото е анатомично 

здраво, но има намалено зрение. - №565 

 

Н 

Надбъбречни жлези - възпаление - Infectio glandulae suprarenalis - №583 

Надбъбречни жлези - повишена функция - Hyperfunctio glandulae suprarenalis - №432 

Надбъбречни жлези - феохромоцитом - Neoplasma glandulae suprarenalis - Туморно 

образувание, най-често доброкачествено. - №434 

Найсерия - Neisseria - Гонорея и менингит, причинени от бактерии гонококи и 

менингококи. - №753 

Налудни психични разстройства - №772 

Намалени левкоцити – Вж. Левкопения 

Напикаване - вж. Енуреза 

Наркомания - Вж. Злоупотреба с психоактивни вещества 

Нарушен сън - №684 

Нарушена липидна обмяна - Lipasa - №195 

Нарушена обмяна на веществата - Insufficientia metabolismus - №312 

Нарушения в растежа на опашната кост - Vulneratio os coccyges - №560 

Наследствена спастична параплегия - Strumpell-Lorrain syndromum - Прогресивна, често 

тежка спастичност на долните крайници. - №679 

Натрапливи, обсесивно-компулсивни психични разстройства – Най- характерното за 

тези разстройства са повтарящи се натрапливи стереотипни мисли и действия. - №372 

Натрупване на неорганичен прах в белодробната тъкан - Pneumoconiosis - №571 

Невралгия на лицето - Neuralgia oculi - №277 

Неврином, шваном - Neurinoma - Доброкачествен тумор, произхождащ от миелоидната 

обвивка на нервните влакна. - №659 

Неврит на веситбуларния апарат - Neuritis vestibularia - Възпалително заболяване на 

вестибуларния апарат. - №638 

Невродермит, невродерматоза, атопичен дерматит - Neurodermitis - 

Хроничнорецидивираща екземна болест, характеризираща се с обрив и сърбеж. 

Настъпва вследствие на някои смущения в дейността на дихателната, 

храносмилателната и централната нервна система. - №311, №396 

Невропатия - Neuropathia - Група заболявания, характеризиращи се с дисторфични 

увреждания на периферните нерви. - №197 

Невротични разстройства - Neurosis - Разстройства, свързани със стрес, напрегнатост и 

тревожност (вкл. страхова невроза), натрапливи разстройства и др. - №114, №396, 

№372, №337, №326, №306 



Невропатия - Neuropathia - Паталогични изменения в периферната нервна система с 

невъзпалителен, дистрофичен характер. - №294 

Неврофиброматоза, Болест на Реклингхаузен - Neurofibromatosis - Наследствено, 

автозомно-доминантно заболяване с бавна еволюция. Протича с развитие на малки 

тумори, разпостранени по цялото тяло и наличие на пигментни петна по кожата - №567 

Недостиг на силиций - Insufficientia Si - №220 

Незарастващи рани - Vulnus contusum - №763 

Некроза лъчева - Вж. Лъчева некроза 

Некроза тъканна - Necrosis cutis - Локална смърт на тъкани в живия организъм, при 

което техните функции се прекратяват напълно. - №449 

Некроза на черния дроб - Necrosis hepar - №667 

Некротичен фасциит - Fasciitis necrotica - Остра инфекциозна некроза на меките тъкани 

с травматичен и следхирургичен произход. Може да е следствие и от диабет и 

атеросклероза. - №664 

Неправилна обмяна на веществата - Insufficientia substantia - №177 

Непреработване храна от стомаха - Denutrio - №356 

Нефрит - Nephritis - Възпалително заболяване на бъбреците на бактериална основа. - 

№7 

Неходжкинов лимфом - Вж. Лимфом неходжкинов, НХЛ 

Ниска киселинност в стомаха - Hypoaciditas - №777 

Ниска, субфебрилна температура /37,1 – 37,2 ?С/ - №276 

Ниски стойности на рН в урината - Uranalysis pH - №539 

Ниски стойности на холестерола в кръвта - Hypocholesterinaemia - №580 

 

О 

Обезводняване - вж. Дехидратация - №103 

Обезболяване при плексит, радикулит, шипове, ишиас и др. - №3 

Обриви, дължащи се на неправилна обмяна на веществата - Eruptio - №177 

Обриване вътрешно - Eruptio interna - Обриви по кожата, причинени от медикаменти 

или вируси. - №179 

Общо прочистване на организма - Prophylaxis - №345 

Овулация при жените (за стимулиране) - Ovulatio stimulans - №307 

Олово излишък - Hyper Plumbum - №166 

Остеоартроза - Osteoarthrosis - Хронично, дегенеративно и дистрофично заболяване на 

ставния хрущял и костите. - №284 

Остеомиелит - Osteomyelitis - Остро гнойно възпаление на костния мозък, което се 

разпространява върху костното вещество и периоста, като по-късно може да обхване и 

съседните мускули и сухожилия. Основни причинители са стафилококи и стрептококи. 

- №405 

Остеомиелофиброза - Osteomyelofibrosis - Генерализирана фиброзна остеодистрофия. - 

№718 

Остеопороза - Osteoporosis - Заболяване, характеризиращо се със загуба на костна маса, 

нарушена структура на костта и повишена склонност към фрактури - №100 

Остеосарком - Osteosarcoma - Злокачествено образувание на костите, което се среща в 

млада възраст. Засягат се всички кости, но по-често бедрената и раменната. - №461 

Остеохондроза - Osteochondrosis - Дистрофичен процес в костната и хрушялната тъкан. 

- №413 

Остра вирусна инфекция, характеризираща се със срив във функциите на основните 

органи и системи - №486 

Остри стомашно-чревни разстройства от различен произход - №508 



Отит - Otitis - Възпалителен процес в областта на ухото. - №468 

Оток от всякакъв произход - Oedema soma - №188 

Оток на Квинке - Oedema Cuincke - Специфична форма на уртикария, характеризираща 

се с оток на лицето, някои лигавици и други части на тялото. В този случай няма 

сърбеж, а болка и парене - №562 

Оток на Рейнке, хроничен хипертрофичен ларингит - Oedema Renke - Възпаление и 

субепителиален оток на гласните връзки след продължително дразнение. Обикновено 

се предизвиква от тютюнопушене, прах и др. - №577 

Отолитов синдром, отолитиаза - Оtolithiasis - Образуване на калциеви конкременти във 

външния слухов канал, най-често около чуждо тяло. - №347 

Отомикоза - Otomycosis - Pазвитие на гъбички от рода на Аспергилус във външния 

слухов проход - №436 

Отосклероза - Otosclerosis - Невъзпалително, дистрофично заболяване на костната 

лабиринтна капсула, което обикновено води до загуба на слуха. Причините за 

заболяването не са изяснени - №270 

Отравяне с морски продукти, сигуатера - №674 

Отслабване - Attenuatio – №776, №786 

Очи, преумора на очите - Предизвиква се от прекарването на дълги часове на 

изкуствена или лоша светлина, продължителното четене или работа на компютър, 

ежедневен стрес, неправилно подбрани очила, замърсяване. Преумората на очите е 

последвана често пъти от чувство на напрегнатост, дискомфорт, трудности при 

фокусиране, главоболие - №778 

Очна алергия - вж. Алергия, очна 

 

П 

Памет - за усилване на мнетичните функции Hypomnesia - №6, №435 

Панкреас - дисфункция - №4 

Панкреатит - Pancreatitis - Възпалителен процес на жлезата с различно ангажиране на 

регионалните тъкани и отдалечени органи - №395 

Папилом - Papilloma - Доброкачествен тумор, произхождащ от покривния епител на 

кожата и лигавиците на органите - №180 

Пародонтоза - Parodontosis - №354 

Парализа - Paralysis - Пълна загуба на мускулни функции в дадена мускулна група. 

Често включва загуба на чувствителност в парализираната част от тялото - №115, №485 

Парализа вследствие на инсулт - №147 

Парализа - на глътката, на езика, на вътрешните органи - Paralysis vasomotoris - №736 

Парализа на долните крайници - Paralysis progressiva - №735 

Парализа на лицевия нерв, ръцете, краката, половината тяло - Paralysis progressiva - 

№743 

Парализа на Тод - Todd paralysis - Постепилептична парализа. - №447 

Параноидна шизофрения - вж. Шизофрения параноидна 

Пареза - Paresis - №35 

Пареза, лицева – вж. Лицева пареза 

Пареза на мозъчната обвивка - Meningitis, Paresis cerebralis - При менингит, паралич и 

детска церебрална пареза - №745 

Паркинсонова болест - Parkinsoni morbus - Прогресивно невродегенеративно 

заболяване, което се дължи на увреда на клетките, които синтезират допамин в 

човешкия мозък. Причината за възникване не е известна, но се предполага участието на 

различни фактори (наследствени, на околната среда и др.) - №32 

Педикулоза, въшливост - Pediculosis - №649 



Перикарден и плеврален излив - Effusio exudatum - №444 

Петна по кожата - Macula caerulea - №174 

Петна по кожата, сенилни - Macula senilis - №231 

Пигментна дегенерация на ретината - Retinitis pigmentosa - Наследствената болест, 

която предизвиква постепенно влошаване на клетките, чувствителни към светлината. - 

№639 

Пикочна киселина, увеличена (хиперурикемия) - Hyperuricemia - Увеличена 

киселинност в урината. Дължи се обикновено на първична подагра, лечение на левкози, 

лимфоми, миелом, бъбречни и ендокринни заболявания и др. - №410 

Пилор-стеснение - Pylorospasmus - №178 

Плака в мозъчните кръвоносни съдове - Encephalon lamella - Наличие на мастни 

депозити (плаки) в еластичните кръвоносни съдове на главния мозък. - №364 

Плеврит - Pleuritis - Различни видове възпаления на плеврата, причинени от 

бактериална или вирусна инфекция - №113, №594 

Плексит - Plexitis - Възпаление на нервен сплит-плексус, характеризира се с 

двигателни, трофични и сетивни нарушения - №134 

Плоско-клетъчен карцином на пикочния мехур - Carcinoma vesica urinaria - №358 

Пневмония – вж. Бронхопневмония 

Пневмония, атипична – вж. Атипична пневмония 

Пневмокок - Pneumococus –Заболявания, причинени от бактерията Streptococcus 

pneumoniae. - №758 

Пневмоторакс - Pneumothorax - Състояние на наличие на въздух в плевралната 

празнина. Съществуват 3 вида пневмоторакс: изкуствен (лечебен), травматичен и 

спонтанен. - №526 

Повръщане - Nausea -№154, №178 

Подагра - Podagra - Форма на артрита, причинена от натрупването на кристали на 

пикочната киселина в ставите, което се дължи на хиперурицемията. Болезнена болест, 

която в повечето случаи засяга само една става и най-вече палеца на крака - №117 

Подмладяване на кожата на лицето, деколтето, гърдите при жени - №50 

Подостър грануломатозен тиреоидит - Thyreoiditis subacuta granulomatosa-De Quervain - 

Възпалителен процес в щитовидната жлеза, който продължава от седмици до месеци. 

Възможно е обостряне, но най-често оздравява без последствия. - №686 

Поликистозни яйчници, Синдром на Щайн-Левентал - Cystae ovarii, Stein - Leventhal 

syndromum - Синдром, който се предизвиква от хормонален дисбаланс - повишени 

стойности на мъжките хормони. В резултат по повърхността на яйчника се образуват 

кисти и овулация не се осъществява - №379 

Полипи в гърлото - Polypus fauces - №721 

Полипи в матката - Polyposis uteri - №57 

Полипи в матката - за промивки - Irrigatio polyposis uteri - №58 

Полипи в стомашно-чревния тракт - Polyposis ventriculi et intestini - №299M 

Полипи с друга локализация - Polyposis uteri, Polyposis ventriculi et intestine - №57 

Полирадикулоневрит, Болест на Гилен-Баре - Polyradiculloneuritis - Заболяването засяга 

периферните нерви и гръбначно-мозъчните коренчета. Предполага се, че се причинява 

от вирус, който не е открит досега. Често болестта се предшества от простуда - №588 

Полицетамия вера – вж. Увеличени еритроцити в кръвта 

Полова дисфункция, за увеличение количеството на сперматогенезата и на 

активноподвижните сперматозоиди - Hypofunctio testosteronum - №45 

Понижаване на вътреочното налягане - Deminutio tension intraocularis - №519 

Понижена функция на щитовидната жлеза - вж. Микседем 

Порок на сърцето - вж. Кардиопатия 



Портална хипертония - Hypertonia abdominalis - №657 

Порфирия - Haematoporphyria - Наследствено автозомно доминантно заболяване, при 

което организмът не произвежда достатъчно хемоглобин. Симптомите на болестта се 

проявяват като фотодермоза, хемолитични кризи, стомашно-чревни и психични 

разстройства. - №618 

Потъмняване на роговица, леща, стъкловидно тяло на окото - Corpus vitreum - №296 

Преждевременно остаряване - Praesenilis - №597 

Припадък - малък и голям - Epilepsia minor et major - Състояние, при което организмът 

изпада във внезапно временно изключване функцията на кората на главния мозък. 

Малък епилептичен припадък-краткотрайна, секундна загуба на съзнание, без гърчове, 

понякога с леко побледняване, потрепване на погледа. Големият епилептичен се 

изразява с внезапна загуба на съзнание, придружена често с вик, спиране на дишането, 

изпъване на тялото и крайниците, последвано след няколко секунди от ритмични 

потрепвания /гърчове/ - №396 

Припадъци Джаксънови - Epilepsia partialis - Огнищен епилептичен припадък - една 

половина на тялото, или само крак, или само ръка внезапно получават ритмични 

потрепвания, траещи половин до една минута. Болният не губи съзнание; той съзнава 

припадъка си. - №550 

Притискане кръвоносни съдове и нерви в областта на китките - Morbus carpus - №443 

Проказа, лепра - Lepra - Заразна кожна и неврологична болест. Причинителят на 

заболяването е бактерията Mycobacterium leprae. Симптоми на кожната лепра са 

лепроми (възелчета), на неврологичната лепра-мехурчета и червени петна по кожата, 

дегенерация на стави и др. - №480 

Промивки - вж. Влагалищни промивки 

Промивки при полипи в матката - вж. Влагалищни промивки при полипи в матката 

Простата - заболявания - Prostatitis - №37, №175 

Простата - възпаление - Prostatitis - №7 

Простата - хипертрофия - Hypertrophia prostatae - №394 

Простатит - вж. Възпаление на простата 

Протеус вулгарис - Proteus vulgaris - При инфекции с причинител бактерията Протеус 

вулгарис - №752 

Протеус вулгарис вследствие на ухапване от кърлеж - Morbus Proteus vulgaris - При 

инфекция, възникнала вследствие на ухапване от кърлеж. с причинител бактерията 

Протеус вулгарис - №730 

Простуда, хрема - Refrigeratio - №663 

Прочистване на вени и капиляри - Prophylaxis vena pulmonalis - №127 

Прочистване на кръвта - Prophylaxis sanguis - №10, №177 

Псевдомонас - Pseudomonas aeruginosa - При заболявания, предизвикани от бактерията 

Псевдомонас аеругиноза - №725 

Пситакоза - Psittacosis, ornithosis – Инфекциозна зоонозна* болест (предава се от 

птици), която се проявява с поражения на конюнктивите, дихателните пътища и 

серозите (перикардит, перитонит), уголемяване на далака и некрози в черния дроб. 

Причинителят е Chlamydia psittaci - №767 

Психични разстройства - вж. Афективни психични и поведенчески разстройства, 

Депресия, Шизофрения, Анорексия, Булимия, Невротични разстройства, Хипомания, 

Дисоциативни двигателни разстройства, Налудни психични разстройства , Натрапливи 

и обсесивно-компулсивни психични разстройства. 

Псориазис - Psoriasis - Хронично кожно заболяване, при което кожните клетки 

нарастват много бързо, като се получават плътни, бели, блестящи или червени кожни 

плаки с различни размери. Обикновено се появяват по коленете, лактите, скалпа и 



ръцете. Причините за появата му са комплексни - наследственост, психогенни фактори, 

инфекции и др. - №13 

Псориазис червен, плаков - Psoriasis rubor - Вид псориазис, който се характеризира с 

поява на червени люспести участъци по кожата - №152 

Пъпки младежки – вж. Акне 

Пърхут - Pityriasis simplex capitis - №3, №644 

Пясък в бъбреците - №175 

 

Р 

Рабдомиом - Rhabdomyoma - Доброкачествен тумор на напречно-набраздената 

мускулна тъкан - №680 

Радикулит, радикулопатия - Radiculitis - Засягане на коренчетата на нервите от 

различни болестни процеси - №129, №171 

Разкъсване на обвивката на гръбначен мозък - Ruptura conus medullaris - №412 

Разсейки - вж. Метастази 

Разстройство на вегетативна нервна система - Neurosis vegetativa - №172 

Разстройство на дефекацията, диария - Diarrhoea - №325 

Разтегнати мускули - Myotrophia - №398 

Разширена коремна артерия - Dilatatio aortae abdominalis - №329 

Разширени вени - Varices - №6, №156 

Разширени вени, вътрешни и външни - Varices interna et externa - №391 

Разширение на дванадесетопръстника, мегадуоденум - Dilatatio duodeni - №569 

Разширение на уретерите - Dilatatio urethralis - №159 

Раничка на дебелото черво - Vulnus intestinum crassum - №399 

Раничка на шийката на матката - Hysteroptosis - №441 

Ранички на влагалището - Vulnus vaginalis - №3 

Рахит - Rachitis - Нарушение на развитието и на минерализирането на растежните 

пластини на костта. Основните причини са недостиг на витамин D, калций и фосфор - 

№135, №181 

Ревматизъм - Rheumatismus - Група болестни състояния на съединителната тъкан, 

отличаващи се с възпалителния си характер. Често се засягат ставите и мускулите, като 

част от оплакванията се изразяват в схващане и ограничение в движенията. - №73, №81 

Peвматоиден артрит - вж. Артрит, ревматоиден 

Ретинит - вж.Възпаление на ретина 

Ретинопатия - Retinopathia - Заболявания на ретината, напр. диабетна ретинопатия, 

централна серозна ретинопатия и др. - №632 

Ретроперитонеален тумор - Carcinoma retroperitoneal - Вид тумор, развиващ се 

предимно в коремните органи и диафрагмата - №362 

Ринит - Rhinitis - Възпаление на лигавицата на носа - №574 

Розацея - Rosacea - Заболяване на кожата, характеризиращо се с образуване на 

повърхностни гнойни мехурчета и червени петна по кожата - №386 

 

С 

Салмонелоза - Salmonellosis - Инфекциозно заболяване, при което инфекцията се 

предава директно или индиректно от животни на хора, или от заразени хранителни 

продукти. Причинител е бактерията Salmonella. Най-често се манифестира с прояви на 

хранително отравяне - №128 

Сакрализация на поясните прешлени - Sacralisatio - Частично или пьлно сливане на 

петия лумбален (поясен) прешлен с кръстцовата кост. - №655 



Саркоидоза - Sarcoidosis - Хронично заболяване, което засяга белите дробове, 

лимфните възли, кожата, далака и черния дроб, като в тези органи се образуват 

типични грануломи - №538 

Сарком на Капоши - Sarcoma Kaposi - Варицелиформен обрив с вирусен произход - 

№475 

Сарком на Юинг - Sarcoma Ewing - Злокачествено заболяване на костта, развиващо се в 

детска и юношеска възраст - № 463 

Свежа кожа на лицето - Cutis facies - №692 

Свинска тения, тениоза - Taenia solium - Причинява се от червея Taenia saginata. 

Същесвува риск от развитие на цистицеркоза - №392 

Свързани болести - Morbus contagiosus - Бъбреци–сърце, кръвно; черен дроб–бъбреци, 

сърце; стомах–дебели и тънки черва; жлъчка–черен дроб - №185 

Себорея - Seborrhoea - Общо състояние на организма, което се проявява с нарушено 

отделяне на мастната секреция (нарушена мастна обмяна) от кожата. Мастният секрет е 

с променен химичен състав и количество - №644 

Сенна хрема - Rhinitis allergica - Сезонен алергичен ринит, реакция на имунната 

система към вещества като тревния и дървесния полен, спори от плесен и др. 

Симптомите са запушен или течащ нос, сълзящи очи, главоболие, замаяност, дразнене 

в гърлото, кихане, астматичен пристъп - №86 

Сексуална дисфункция - за подобрение на ерекцията - Erectiо - №318 

Сепсис - Sepsis - Тежко инфекциозно заболяване на кръвта, което е следствие от 

заразяване с патогенни микроорганизми - №217 

Силикоза - Silicosis - Професионално заболяване на белите дробове, причинено от 

продължително вдишване на прах от камък, пясък, изградени на базата на кварцов 

прах, богат на силиций - №212 

Синдром на Валденс-Щом - Syndromum Valdens-Chom – Леки форми на 

макроглобулинемия - №373 

Синдром на Даун - Down syndromum - Автозомна аномалия, децата с този синдром 

вместо 2 имат 3 хромозоми 21. Характеризира се с тежко умствено изоставане, малка 

обиколка на главата, косо разположени очни цепки и др. В около 50% от случаите има 

вроден сърдечен порок - №95 

Синдром на Дюринг - Duhring syndromum - Полиморфен дерматит - №620 

Синдром на Жилбер - Pseudoicterus - Хронично заболяване на черния дроб, дължащо се 

на нарушено пренасяне на билирубин от кръвта в чернодробните клетки в резултат на 

ензимно нарушение - №559 

Синдром на Кулман - Culman syndromum - Заболяване на малкия мозък - №702 

Синдром на карпалния канал - Syndromum canalis carpalis - Състояние, което причинява 

подуване или промяна в структурите, минаващи през карпалния канал и води до 

притискане на медианния нерв. Налице е отслабване на "възглавничката" под основата 

на палеца - №527 

Синдром на котешко одраскване - вж. Фелиноза 

Синдром на Кройцфелд-Якоб - Creutzfeld–Jacob syndromum - Трансмисивнa 

спонгиформнa енцефалопатия - рядко, тежко заболяване, причиняващo неврологични 

дисфункции при животни и хора. Предполага се, че причинителят са вид приони* - 

№662 

Синдром на Кушинг - Kushing syndromum - Хиперфункция на надбъбречната жлеза - 

№583 

Синдром на Ларсен, патешко ходене - Larsen Syndromum - Наследствена абнормност, 

проявяваща от ранно детство, свързана със скелетна дисплазия, повишена мобилност 

на ставите и др. - №371 



Синдром на Ла Рош - La Roch syndromum - Ограничена липоматоза с единични или 

множествени липоми - №780 

Синдром на Марион - Marion syndromum - Стеснение на шийката на пикочния мехур. - 

№587 

Синдром на Mаршанд - Marchand-Waterhouse-Friderichsen syndrome, Friderichsen-

Waterhouse-Bamatter syndrome - Остра надбъбречна недостатъчност, дължаща се на 

масивен приток на кръв в надбъбречната жлеза, вследствие на менингит, който е 

предизвикан от бактериални инфекции, най-често от meningococcus - №658 

Синдром на Мегс - Meigs Syndromum – Развитие на фиброматозен тумор на яйчниците, 

придружен от асцит и плеврален излив - №764 

Синдром на Мюнхаузен - Munchausen syndromum - Психично разстройство, изразяващо 

се в умишлено предизвикване или имитиране на телесни или психологични симптоми 

или недъзи- №704 

Синдром на Нунан - Nunan syndromum - Дисморфичен синдром, който се 

характеризира с нисък ръст, къс врат, хипертелоризъм, антимонголоидно разположени 

очни цепки, ниско разположени и ротирани назад ушни миди, сърдечни аномалии, 

глухота, изоставане в развитието и хеморагична диатеза (лесно кървене) - №585 

Синдром на Пикуик - Pickwick syndromum - Нощна апнея, изразяваща се в периоди по 

време на сън в които спира дишането. Причините за тези паузи са основно две - 

нарушения в центъра на дишане - централна нощна апнея, и поради запушване на 

горните дихателни пътища от тъканите на фаринкса и мекото небце - обструктивна 

нощна апнея - №687 

Синдром на Райтер - Reiter syndromum – Заболяването се характеризира от симптоми на 

артрит, конюнктивит, уретрит. Съществуват 2 етиологични форми: венерическа и 

дизентерийна. Причинители: бактериите Yersinia, Shigella, Salmonella - №263 

Синдром на Рейно - Raynaud syndromum – Вид прогресивна системна склероза, съдово 

нарушение, изразяващо се в исхемия на пръстите на ръцете и краката - №245 

Синдром на Суид - Suid syndromum - Вид автоимунно заболяване - №563 

Синдром на Сьогрен - Sjogren Syndromum - Хронично възпалително автоимунно 

заболяване, при което се засягат екзокринните жлези (главно слъзните и слюнчените 

жлези). Протича с два главни симптома - сухота в очите и в устата - №564 

Синдром на Търнър - Turner syndromum - Характеризира се с наличие само на една Х-

хромозома без наличие на Y-хромозома (засяга само момичета). Болните обикновено са 

стерилни, вторичните полови белези са ограничено развити и често се наблюдава 

умствена изостаналост - №591 

Синдром "уста-ръка-крак" - Протича с поява на афти в устата и мехурчета по дланите и 

ходилата, причинява се от вируси, принадлежащи към групата на ентеревирусите - 

№691 

Синузит - Sinusitis - Възпаление на околоносните кухини - №3 

Син език - Lingua plicata - Катарална инфекциозна треска при животните, с причинител 

вируси от род Orbivirus. - №515 

Синовиален сарком - Sarcoma synovialis - Мезенхимен неопластичен тумор, изхождащ 

от меките тъкани. Локализира се най-често в крайниците. - №558 

Синя пъпка - Anthrax - Заразно заболяване, засягащо всички видове домашни животни, 

както и човека; проявява се ензоотично и протича остро в септицемична форма, която 

се характеризира с увеличение на далака и със серозно-хеморагични инфилтрации в 

подкожната и подсерозната съединителна тъкан; причинява се от Bacillus anthracis - 

№653 

Сирингомиелия - Syringomyelia - Формиране на кухини, обикновено в шийната област 

на гръбначния мозък. Различават се вродена и придобита сирингомиелия, в резултат от 



травми, възпалителни процеси и др. Протича със загуба на усета за болка и 

температура, парестезии, парези и др. - №323 

Сифилис - Syphilis - Инфекциозно заболяване с хронично циклично, активно проявено 

или скрито протичане. Причинител на болестта е спирохета (трепонема). Заразяването 

става предимно по полов път, но може да се предава и извънполово, директно, 

индиректно и конгенитално* - №167 

Склеродермия, прогресивна системна склероза - Sclerodermia - Хронично прогресиращо 

заболяване на съединителната тъкан и малките съдове, което се характеризира с 

фиброзиране на кожата и вътрешните органи. Причината за появата му е неудоточнена. 

- №218 

Склероза - Sclerosis - Патологичен процес, при който настъпва уплътняване и 

втвърдяване на тъканите поради повишено разрастване на зряла съединителна тъкан. - 

№6 

Склероза - Sclerosis - Склероза на мозък, сърце, бъбреци, белодробни тъкани - №119 

Склероза на каротидните артерии - Atherosclerosis carotica - Атеросклероза на големите 

мозъчни артерии - №445 

Склероза на кръвоносните съдове на ретината - Sclerosis retina - №646 

Слепота вирусна, синдром на Бочели - Syndromum Bocheli - Вирусни инфекции, които 

водят до загуба на зрението - №451 

Слонска кожа - Специфично нарушение на структурата и функцията на епидермиса - 

№22 

Слух увреден - Auditis hypacusis - №186 

Слънчасване - Heliosis - №265 

Слюнчени жлези – възпаления - Inflammatio gl. sublingualis - №37 

Спадане на клепач, птоза - Ptosis - №324 

Спазъм на глътката - Spasmus fauces - №350 

Спазъм на хранопровода, рефлукс – вж. Автоимунни заболявания, засягащи 

хранопровода 

Сперматогенеза - вж. Полова дисфункция 

СПИН - AIDS - Синдром, характеризиращ се с прогресивно разрушаване на имунната 

система, като резултат от инфектиране с ретровируса HIV (Human Immunodeficiency 

Virus). - .№9 

Спина бифида - Spina bifida - Вродена аномалия на гръбначния стълб, изразяваща се в 

разцепване на един или на няколко съседни прешленни пръстени. - №555 

Спинална мускулна атрофия - Atrophia spinalis - Група наследствени заболявания, при 

които се наблюдава дегенерация на клетките в предните рога на гръбначния мозък, в 

резултат, на което се развива мускулна слабост, обикновено симетрична - №290 

Спленектомия - Splenectomia - Oтстранен далак - №430 

Спорт - За подобрение на издържливостта и тонуса, мускулната сила и регенерацията. - 

№783 

Сраствания - Fibrosis - Фиброзни изменения в органи и тъкани - №171 

Стави - при халтавост и деформация /дизартроза/ - Dysarthrosis - №469 

Стафилококус ауреус - Staphylococcus aureus - Грам положителен , аеробен 

микроорганизъм, наричан също Златист стафилокок - причинява многообразие от 

супуративни (свързани с образуване на гной) инфекции и токсични състояния - №746 

Стафилококус епидермис - Staphylococcus epidermidis - Грам положителен , аеробен 

микроорганизъм, който причинява многообразие от супуративни (свързани с 

образуване на гной) инфекции и токсични състояния - №747 

Стеатоза на черния дроб - Steatosis hepar - Oбменно нарушение, свързано с мастна 

дегенерация, която води до увеличение на черния дроб. Най-честите причини за 



развитието му са: хроничен алкохолизъм; захарен диабет, честа употреба на 

животински мазнини, сол, и др. - №383 

Стенозиращ тендовагинит - Tendovaginitis stenosis - Вид възпаление на сухожилието в 

границите на сухожилната обвивка - №404 

Стеснени вени - Thrombangitis obliterans - №313 

Стеснение (стеноза) на дебело черво - Stenosa intestinum crassum - №420 

Стеснение или запушване на артериите от атеросклеротични плаки - Atherosclerosis - 

№575 

Стеснение на канал на гръбначния стълб - Stenosis canalis spinalis - №476 

Стеснение на кардията (вход на стомаха) - Stenosis сardiа - №718 

Стеснение на кръвоносните съдове - Stagnatio circulatorius - №611 

Стимулиране на жлези с вътрешна секреция - Stimulatio gl. sine ductibus - №4 

Страхова невроза - вж. Невротични разстройства 

Стрептококус пиогенес - Streptococcus pyogenes - Група А бета-хемолитични 

стрептококи, които причиняват кожни инфекции (небулозно импетиго, червен вятър), 

респираторни заболявания (ангини, пневмонии), миокардит, ревматизъм, 

гломерулонефрит и др. - №751 

Стрии по кожата - Stria cutanea - Деформации на кожата свързани с бременност, 

кортикостероидно лечение, резки промени на теглото и др. - №427 

Струма дифузна - вж. Дифузна струма 

Суха кожа - Dero derma - №467 

Сънливост - Somnolentia - №297 

Стомашна ахилия - Achilia gastrica - Хипохлорхидрия - №708 

Стомашно-чревни разстройства (остри) - Grippus diarrhoea epidemica - №514 

Стомашно-чревни разстройства от различен произход - Grippus diarrhoea epidemica - 

включително нови бактериални и вирусни инфекции. - №508 

Стомашно-чревни функции – подобряване - №24, №787 

Сърдечна невроза - Neurosis cardiaca – Състояние, при което не се откриват увреждания 

на сърцето, но са налице оплаквания. Причините са всички фактори, които 

предизвикват невротични психични разстройства - №623 

Сърдечно-съдова система, заболявания - №157 

Сърце, порок - Cardiopathia - Забавена сърдечна дейност или непълно затваряне на 

сърдечните клапи. - №77 

Състояния, свързани с неволеви движения (тикове) на врата и главата от различен 

произход - №549 

Състояния, свързани с повишено отделяне на калций от организма - Hypersecretio 

Calcium - №544 

 

Т 

Таласемия - вж. Анемия, средиземноморска 

Тендовагинит - вж. Възпаление на сухожилие 

Тендовагинит, стенозиращ - вж. Стенозиращ тендовагинит 

Тениози, тении - Taeniosis hominis - Различни видове зооантропонози*, които се 

причиняват от цестодите (лентовидни червеи) - №66 

Температура, висока - за сваляне - №79 

Тетания - Tetania - Патологично състояние, дължащо се на хипокалциемия. 

Характеризира се с пристъпи на болезнени гърчове и др. Наблюдава се при 

хипопаратиреоидизъм, дефицит на витамин D и др. - №781 

Тиреоид-асоциирана офталмопатия - Ophthalmopathia thyreoidea - Болезнено 

увеличение на тиреоидната жлеза, придружено с треска и очни аномалии - №660 



Тиреоидектомия - Thyreoidectomia - Отстранена щитовидна жлеза - №431 

Тиреоидит, хроничнен лимфоцитен на Хашимото - Thyreoiditis lymphomatosa chronica - 

Автоимунно заболяване, което възниква у генетично предразположени лица (носители 

на HLA-DR5 антиген). Най-често боледуват жени на възраст между 30 и 50 години. 

Това е най-често срещаната форма на тиреоидит. Нарастването на честотата му се 

свързва с повишената честота на вирусните инфекции, повишената консумация на йод, 

а вероятно и на повишения радиационен фон - №121 

Тиф, коремен - Typhus abdominalis - Причинява се от грам-отрицателни бактерии, 

разновидност на салмонелните бактерии. Заразяването става при контакт с 

бактерионосител, от заразена вода или храна. Протича с повишаване на телесната 

температура, коремни обриви, съставени от розеоли, с увеличение на черния дроб и 

далака - №477 

Токсоплазмоза - Toxoplasmosis - Протозойно заболяване, което най-често протича 

безсимптомно. Причинява се от Toxoplasma gondii – вътреклетъчен протозой. Източник 

за заразяване са различни животни, но главно котките - №378 

Тревожни и параноидни психични разстройства - №326 

Тревожни и свързани със стрес психични разстройства - №396, №306 

Тремор - Tremor - Треперене, неволеви, бързо сменящи се свивания и отпускания на 

група мускули - №244 

Тремор, есенциален (фамилен) - Tremor essentialis - За разлика от паркинсоновия 

тремор при този вид на болният му треперят ръцете когато не е в състояние на покой, а 

на движение. Най-често има наследствен характер и двете може да се появи на всяка 

възраст, но най-често възниква при възрастни хора - №285 

Треска, западнонилска - Febris malaria - Вид маларийна треска. Заразяването е 

следствие от ухапване на комар или кръвопреливане - №707 

Трихинелоза - Trichinellosis – Зооантропоноза*, която възниква при консумиране на 

сурово или недобре термично обработено месо, заразено с Trichinella spiralis. 

Основните симптоми са висока температура, оток на клепачите и лицето, мускулни 

болки и др. - №390 

Трихомониаза - Trichomoniasis - Полово преносимо заболяване, което протича при 

мъжете предимно като хроничен уретрит, а при жените като подостър или хроничен 

вагинит. Причинителят е Trichomonas vaginalis. Трихомониазата е една от най-честите 

причини за вагинално течение. Провеждат се проучвания относно нейната роля при 

множество заболявания-например онкологични, автоимунни, костни и др. - №759 

Тромбофлебит - Thrombophlebitis - Възпаление на на една или няколко вени, 

обикновено на краката, причинено от съсирек (тромб). №6, №156, №760 

Тромбоцитопения - Thrmbocytopenia - Намаление на броя на тромбоцитите в кръвта, 

което може да повиши склонността към кървене- №424 

Тропическа спастична параплегия - Paraplegia tropica spastica - Форма на частична 

спастична парализа, причинява се от вирусна инфекция, характерна за тропическите 

райони. - №773 

Туберкулоза - Tubeculosis - Инфекциозна болест, която се причинява от туберкулозна 

бактерия на Кох. Може да се развие във всички органи и системи на човешкия 

организъм. Най - често се локализира в дихателната система. Заразяването е следствие 

от контакт с болен и при консумиране на прясно мляко и негови продукти - №11, №168 

Туберкулоза на костите - Tuberculosis ossis - №732 

Туберкулоза, скоротечна - Tuberculosis pulmonum phthisis - №775 

Туларемия - Tularaemia - Остро протичащо заболяване при хора и животински видове. 

Заболяването е познато също като "Заешка Треска". Причинява се от грам-отрицателна 

бактерия, наречена Francisella tularensis която се среща в два варианата - A и B - №593 



Tумор - Neoplasma - №141 

Тумор на артериите - Cancer arterialis - №317 

Тумор на белия дроб - Cacinoma pulmonum - №52 

Тумор на бъбреците - Cancer renis - №355 

Тумор на гръбначния стълб - Carcinoma spinalis - №375 

Тумор на гърлото - Cancer fauces - №74 

Тумор на дебело черво - Carcinoma uteri - №131 

Тумор на езика - Carcinoma lingua - №288 

Тумор на жлъчка, жлъчни пътища - Carcinoma bilis - №419 

Тумор на кожата - Carcinoma cutis - №81 

Тумор на костен хрущял - Chondrosarcoma - №462 

Тумор на костите - Carcinoma ossis ,оsteoma - №67 

Тумор на костите (метастазен) - Carcinoma ossis metastasis - №374 

Тумор на лимфните възли - Cancer nodus lymphaticus - №316 

Тумор на матката - Carcinoma uteri - №273 

Тумор на млечната жлеза - Carcinoma mammae - №190 

Тумор на мозък (главнeн мозък) - Neoplasma encephalon - №18 

Тумор на мозъка, с бързо протичане - Cancer encephalon malignus - №500 

Тумор на надбъбречна жлеза - вж. Феохромоцитом 

Тумор на очите - Carcinoma bulbus oculi - №471 

Тумор на панкреас - Cancer pancreaticus - №125 

Тумор пениса - Carcinoma penis - №621 

Тумор на пикочния мехур - Carcinoma vesicae urinaria - №334 

Тумор на стомаха - Carcinoma ventriculi - №287 

Тумор на стомаха в напреднал стадий - Cancer ventriculi - №624 

Тумор на тестисите - Carcinoma testis - №408 

Тумор на тимусната жлеза - Cancer gl. thymus - №602 

Тумор на трахеята - Carcinoma trachea - №335 

Тумор на устната кухина - Cancer labium oris - № 89 

Тумор на хранопровода - Tumor oesophagus - №89 

Тумор на челюстта - Carcinoma maxillaris et mandibullaris - №472 

Тумор на черния дроб - Carcinoma hepatis primarium - №123 

Тумор на щитовидната жлеза - Adenocarcinoma - №124 

Тумор на ябълките (на краката) - Carcinoma extremitas - №376 

Тумор на яйчниците - Cancer ovarii - №425 

Туморни образувания на език, устни, хранопровод - Tumor labium oris, Tumor lingua, 

Tumor oesophagus - №89 

Туморни образувания на кожата, доброкачествени - (Neoplasma cutis) - №151 

Туморно образование на млечната жлеза, доброкачествено – вж. Фиброаденом 

Туморни заболявания - Neoplasma - №3 

Тъканна некроза - вж. Некроза, тъканна 

Тъмни петна по кожата - Macula senilis - Пигментни нарушения на кожата - лунички, 

хлоазма, мелазма, лентиго соларис, лентиго сенилис и др - №231 

 

У 

Увеличен белтък от костния мозък - Albuminum hyper - №223 

Увеличен хемоглобин - Hyper haemoglobinum - Повишена концентрация на хемоглобин 

има при полицитемия вера, вродени сърдечни пороци, хронична обструктивна 

белодробна болест и др. - №402 

Увеличена пикочна киселина, увеличена (хиперурикемия) - вж. Пикочна киселина 



Увеличени стойности на тромбоцитите в кръвта, тромбоцитоза - Thrombocytosis - №581 

Увеличено вътреочно налягане - Deminutio tension intraocularis - №519 

Увеличен белтък в кръвта - вж. Хиперпротеинемия 

Увеличени еритроцити в кръвта и при полицетамия вера - Polycythaemia vera - 

Полицетамия вера е хронично миелопролиферативно заболяване, причинено от 

автономна пролиферация на трите миелоидни реда, с превалиране на еритропоезата. 

Характеризира се с повишаване на еритроцитите, хемоглобина и общия обем на кръвта 

- №384 

Увеличен креатинин - Hyper creatinin - №300 

Увеличена захар (глюкоза) в кръвта - не в случаи на захарен диабет - Hyperglucosis - 

Нарушен глюкозен толеранс - №255 

Увеличени левкоцити - вж. Левкоцитоза 

Увреждания и нарушения дължащи се на радиация, слънце, отрови, изкуствени торове - 

№397 

Увреждане на бял и черен дроб - Congestio pulmonum, Congestio hepar - №161 

Удар, мозъчен инсулт - Insultus - №147 

Ужилване от оси, пчели, комари - №466 

Укрепване на гласните струни - Rhinolallia - №274 

Умствена изостаналост - №84 

Уремия - Uraemia - Състояние, възникващо при отпадане на над 90 % от нефронната 

маса на бъбреците. В кръвта се повишават значително креатинина, уреята, пикочната 

киселина; има хиперкалиемия, хипонатриемия. Развива се уремична кардиомиопатия, 

която води до сърдечна недостатъчност, уремичен гастроентероколит, гърчове, 

уремична кома - №187 

Уртикария, копривна треска - Urticaria - Множество форми на кожен обрив, придружен 

от сърбеж. Причинява се от инфекции, алергени и др. - №229 

Усилване на зрението - Amblyopia - №153 

Усилване на паметта и при амнезия - Hypomnesia Amnesia - №435 

Успокоение на нервна система - Sedativus neurosis - №29, №396 

Успокояване на нервна система и при високо кръвно налягане - Sedativus neurosis, 

Hypertonia - №770 

Ухапване от змия - Morbus Vipera - №670 

Ухапване от паяк - Arachnoidosis - №665 

Учестен пулс (тахикардия) - Tachycardia - Ускоряване на сърдечната дейност над 100 

удара в минута, с правилен ритъм от синусовия възел, например при тиреотоксикоза, 

шок, фебрилитет, стрес и др. - №191 

 

Ф 

Фарингит - Pharingitis - Остро възпаление на лигавицата на гълтача, което най-често се 

съчетава с възпаление на носа, околоносните кухини, трахеята и гръкляна. За 

развитието на фарингит допринасят: простуда, остри инфекциозни заболявания 

(стафилококова, стрептококова, вирусна инфекция), имащи за входна врата горните 

дихателни пътища; пиенето на студени или много горещи течности и др. - №26 

Фелиноза, котешко одраскване - Felinosis – Инфекциозно заболяване на лимфните 

възли с причинител Bartonella henseliae, характеризиращо се с подостър и болезнен 

лимфаденит. - №768 

Феохромоцитом - Neoplasma glandulae suprarenalis - Тумор на надбъбречна жлеза - 

№434 

Фиброаденом - Fibroadenoma - Туморно образование на гърдата, доброкачествено - 

№193 



Фистула, перианална фистула - Fistula ani - Новообразуван проход между аналния 

канал, ректума и тъканите около ануса - №266 

Фистула, перианална, съчетана с кръвотечение и хемороиди - Fistula ani, Haemorrhoides 

- №322 

Флебит - Phlebitis - Възпаление на вена - №132 

Фобия - Тревожни и свързани със стрес психични разстройства - №306 

 

Х 

Халтавост на ставите, дизартроза - Dysarthrosis - Деформация или малформация на 

става - №469 

Хашитоксикоза - Chachitoxicosis - Форма на хипертиреоидизъм - повишени нива на 

тиреидните хормони - №710 

Хемангиом - Haemangioma - Доброкачествен тумор, който се разраства от кръвоносни 

съдове. Различават се капилярен, кавернозен и смесен хемангиом - №428 

Хемоглобин, повишен - Hyper haemoglobinum - Повишава се успоредно с броя на 

еритроцитите при заболяване от еритремия. Като вторично състояние може да се 

повиши при "белодробно" сърце, вследствие хронични белодробни заболявания, 

вродени сърдечни пороци, сърдечна декомпенсация и други - №402 

Хемодиализа - Haemodialysis - Налага се при някои форми на остра хронична бъбречна 

недостатъчност. Представлява пречистване на кръвта на болния от отпадните 

азотсъдържащи вещества, ненужната вода и соли чрез машина – диализатор - №111 

Хемороиди - Haemorrhoides - Варикозни вени на ануса и ректума, които са разположени 

отвътре или отвън на ануса. Различават се външни, вътрешни, пролапсни и прищипани. 

Причините за появата им включват генетична предразположеност, твърде голямо 

напрягане върху ректума поради неправилна стойка, нарушен мускулен тонус, запек, 

хронична диария, както и неправилни тоалетни навици, бедна на баластни вещества 

храна, обездвижване и др. - №108, №178 

Хемофилия - Haemophilia - Най-често срещаната наследствена коагулопатия. Протича с 

кръвоизливи поради нарушение на плазмената фаза на кръвосъсирването. Боледуват 

основно мъжете, а жените са хетерозиготни носители на рецесивния ген. - №60 

Хемохроматоза - Haemochromatosis - Нарушение на обмяната на желязо, при което се 

отлага пигмент в различни органи и тъкани. - №681 

Хепатит - Hepatitis - Неспецифично възпаление на черния дроб. Причинителите на 

хепатит са много: вирусна инфекция, паразитоза, наркомания, алкохолизъм или 

неспецифични причини. Първите клинични проявления на острата фаза на хепатита 

варират от асимптоматични до силна умора, жълтеница, гадене, повръщане, виене на 

свят или диария. Хроничен хепатит се асоциира най-вече с хепатит B, хепатит С, 

хепатит нито А - нито B, с носителство на HBS антиген и др. - №59 

Хепатит, автоимунен - Auto immunis hepatic - №622 

Херпес - всички видове и локализации - Herpesr - №164 

Херпес в очите и ечемици - Herpes oculi et hordeolum - №726 

Херпес зостер - Herpes zoster - Възниква вследствие реактивиране на вируса, който след 

прекарването на първичната инфекция на варицела остава в латентна форма. Появява 

се обикновено при по-възрастни хора и при пациенти с имунна недостатъчност. 

Излагането на слънчева светлина и стресът могат да благоприятстват появата му. 

Характерният обрив при херпес зостер се разполага като широка лента по кожата на 

тялото, отговаряща на определен дерматом (частта от кожата и подлежащите тъкани, 

инервирани от един сетивен периферен нерв) - №38 

Херпес на шийката на матката - Herpes uteri - №331 

Херпес симплекс - Herpes simplex - Инфекциозно заболяване, което засяга всички 



възрасти и двата пола. Херпесният вирус съществува в две разновидности: тип 1-

лабиален (засяга устните) и тип 2-генитален (засяга половите органи) Инфекцията се 

активира при определени обстоятелства, когато имунитетът рязко се понижава - №96 

Хидронефроза - Hydronephrosis - Трайно разширение на бъбречните легенче и чашки 

вследствие на механично препятствие в отичането на урината - №540 

Хидроцефалия - Hydrocephalia - Значително увеличаване на гръбначномозъчната 

течност, най-вече в мозъчните стомахчета, което води до притискане и изтъняване на 

мозъчното вещество. Най-честата причина за появата е блокиране на ликворните 

пътища от малформации, тумори, абсцеси и др. По-рядко се дължи на нарушена 

абсорбция или хиперпродукция на ликвор и др. Различават се некомуницираща 

(обтурационна) и комуницираща хидроцефалия - №97 

Хиперимуноглобулин Е - Hyper IgE - Хипоимуноглобин Е е реагенно антитяло. 

Повишените му нива може да са индикатор за алергични заболявания, паразитози, 

обширни изгаряния, екземи, и др. - №303 

Хиперкалциемия - Hyper Calcium - Повишени нива на на калций. Най-често се дължи 

на хиперпаратиреоидизъм, злокачествени или грануломатозни заболявания. - №604 

Хиперкератоза - Hyper keratosis - Прекомерно вроговяване на епидермиса, при което 

той задебелява. Вследствие се образува по-голямо количество рогово вещество в 

отделни части на тялото, напр. длани, ходила и др. - №703 

Хиперкинетични разстройства - Група разстройства на развитието с начало типично за 

детството и юношеството, която се характеризира с поведенчески проблеми и дефицит 

на вниманието - №633 

Хиперпаратиреоидизъм - Hyperparathyreoidismus - Трайно повишена секреция от 

oколощитовидните жлези на паратхормона - хормон, който регулира задържането на 

калция в костите, всмуквнето му от стомашно-чревния тракт и обратната му резорбция 

в бъбреците - №598 

Хиперпротеинемия - Hyperproteinemia - Повишени стойности на белтък в кръвта. 

Дължат се на различни фактори и болестни процеси като нефрит, ентеропатия, отоци, 

изгаряния, кръвозагуба и др. - №411 

Хипертония - вж. Кръвно налягане-високо 

Хипертриглицеридемия - Hypertriglyceridemia - Повишени стойности на триглицериди. 

Дължат се на различни фактори и болестни процеси като бременност, медикаментозна 

контрацепция, захарен диабет, затлъстяване, алкохолизъм, панкреатит и др - №542 

Хипертрофия на простатата - вж. Простата - хипертрофия 

Хиперфункция на хипофизата - Hyperfunctio hypophysis - Свръхпроизводство на 

растежен хормон. Води до акромегалия и хипофизарен гигантизъм. - №238 

Хиперхидроза - Hyperhidrosis - Повишено потоотделяне. - №292 

Хиперхидроза на ходилата - Hyperhidrosis calcaneus - №207 

Хипогликемия - Hypoglycaemia - Ниска кръвна захар. Причините могат да бъдат: 

инжектиране на по-висока инсулинова доза, извънредна физическа активност, 

пропускане или закъснение на приема на храна, консумация на алкохол на гладно или 

недостатъчен прием на въглехидрати - №211 

Хипоимуноглобулин Е - Hypo IgE - Хипоимуноглобин Е е реагенно антитяло. 

Понижени нива се наблюдават при хипогамаглобулинемия, автоимунни заболявания, 

язвен колит, туморни заболявания и др. - №304 

Хипомания - Hypomania - Афективно психично разстройство, характеризиращо се със 

симптомите на мания в по-лека форма. - №715 

Хипопаратиреоидизъм, латентна и манифестна тетания - Hypoparathyreoidismus - 

Болестно състояние, което се дължи на частично до пълно отпадане на функцията на 

паращитовидните жлези - №456 



Хипоплазия на очните ябълки - Hypoplasia bulbus oculi - Непълно развитие на очните 

ябълки - №586 

Хипоплазия на яйчниците - Hypoplasia ovarii - Непълно развитие на яйчниците - №568 

Хипотермия - Hypothermia - Понижена телесна температура (под 35 ?С). - №454 

Хипотония - вж. Кръвно налягане-ниско 

Хипофиза-нарушени функции - Glandula hypophysis dysfunctio - №406 

Хипофизарен нанизъм - Nanismus hypophysarius - Изоставане в растежа, дължащо се на 

намалена продукция на хипофизния соматотропен хормон (СТХ) - №592 

Хламидии, хламидиаза - Chlamydiosis - Група болести, предавани по полов и 

конгенитален* път. Хламидиите са широко разпостранени вътреклетъчни 

микроорганизми , познати са четири вида: Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci , 

Chlamydia pneumoniae и Chlamydia pecorum. Могат да причинят множество 

заболявания: конюнктивит, пневмония, придобита слепота, стерилитет, хронична 

тазововъзпалителна болест, негонококов уретрит, увреждания на костите и сърдечно-

съдовата система и др. - №44 

Холера - Cholera epidemica - Остро инфекциозно заболяване, причинено от холерен 

варион, който отделя ендотоксин и екзотоксин. Варионът попада в организма чрез 

поглъщане на заразена вода или храна. Има няколко форми като общи симптоми са 

висока температура и повръщане, които водят до дехидратация - №479 

Холестeатом - Cholesteatoma - Новообразувание в средното ухо, най-често киста. В 

повечето случаи се причинява от инфекции. - №678 

Холестерол - повишени нива на холестерола в кръвта - Cholesterinaemia - №112 

Холецистектомия - Cholecystectomia - Отстранен жлъчен мехур - №429 

Хондросарком - Chondrosarcoma - Злокачествен тумор с хрущялен произход, който 

засяга най-често костите на таза и раменния пояс у мъже на възраст от 30 до 50 години 

- №462 

Хордеолум - вж. Ечемик 

Хорея - Chorea - Синдром, характерен с некоординирани, неволеви, хаотични движения 

на крайниците или на мускулите на лицето - №200 

Хориоретинит - Choreoretinitis - Възпаление на зрителния апарат, причинено от 

токсиплазмоза, туберколоза, сифилис, менингит, травми на очите и др. - №635 

Хормонална недостатъчност - Hormonotherapia - №43 

Хранителна алергия - вж. Алергия, хранителна 

Хромозомни аномалии – Група, най-често наследяеми абнормности, на някоя от 

хромозомите - №61 

Хроничен улцерозен колит, хеморагичен ректоколит - Colitis ulcero-haemorrhagica - 

Хронично автоимунно възпалително заболяване на дебелото черво и ректума, с 

предимно хроничнорецидивиращ ход. Характеризира се с повърхностни кървящи 

разязвявания и кървене от лигавицата на червото - №232 

Хълцане - Singultus - №75 

Хъркане - Stertor - №150 

 

Ц 

Целулит - Panniculopathia - Различно изразени нарушения на повърхността на кожата по 

седалището, бедрата и др., описвани най-често като "портокалова кожа". Дължи се на 

нарушено разпределение на мастната тъкан в дълбоките слоеве на кожата и 

паралелните промени в структурата на съединителната тъкан, която разделя мастната 

тъкан на делчета. Основни причини за появата му са затлъстяване, обездвижване, 

неправилно хранене, нарушения на кръвообръщението и др. - №385 

Циреи - Furunculus - Болезнени образувания, съдържащи гной. Обикновено се 



причиняват от бактериална инфекция. - №177 

Цироза, билиарна - Cirrhosis hepatis biliaris - Смята се че заболяването е последица от 

вродено недоразвитие на вътрешночернодробните жлъчни пътища. Приема се, че е 

автоимунен процес, тъй като у болните са открити специфични автоимунни антитела 

срещу клетките на жлъчните каналчета в черния дроб. Заболяването е по често при 

жени. Различават се първична и вторична форма на болестта - №627 

Цироза на черния дроб - Cirrhosis hepatis - Промяна на нормалната структура на черния 

дроб и нарушение на неговите функции, което води до заместване на нормалната 

чернодробна тъкан със нефункционална съединителна тъкан. Развива се при първично 

или вторично увреждане на черния дроб. Съществуват няколко форми на заболяването, 

основните причини са: хронични вирусни хепатити, алкохолна злоупотреба, хроничен 

автоимунен хепатит, хронични заболявания на жлъчните пътища - №262 

Цистит - Cystitis -–Възпалително заболяване на пикочния мехур. Най-честата причина 

за възникването му е наличие на бактериална инфекция; други фактори са простуда, 

преумора, задържане на урина в пикочния канал, бременност - №33 

Цитомегалия – общо - Cytomegalia - Вирусни инфекции, причинени от 

цитомегаловирус, който е широко разпостранен и се предава по въздушно-капков път, 

чрез секрети и телесен контакт, по родов път и кърмене. Може да порази отделни 

органи: черен дроб, бели дробове, главен мозък, пикочни канали и т.н. Основна 

причина за развитието на инфекцията е имунна недостатъчност - №755 

Цитомегалия на бял и черен дроб - Cytomegalia heapr, pulmonum - №552 

Цитомегаловирусни инфекции на главен мозък - Cytomegalia encephalon - №534 

 

Ч 

Червен вятър, еризипел - Erysipelas – Остро инфекциозно заболяване на кожата, което 

се причинява от бета-хемолитичен стрептокок. Нарушенията се локализират по кожата 

на долните крайници и лицето - №151, №205 

Червен плосък лишей - Lichen rubber planus - Сърбяща папулозна дерматоза, при която 

на места по кожата може да се появят червени пъпки, които после се обединяват - 

№628 

Черен дроб – ехинокок – вж. Ехинокок на черен дроб 

Черен дроб – заболявания - №4 

Черен дроб – увреждане - Hepatitis, Hepatomegalia - №161 

Чистене на диоксин – №344 

Чистене на излишък витамин D - №283 

Чистене на кадмий - №247 

Чистене на калий - №368 

Чистене на литий - №377 

Чистене на манган - №421 

Чистене на нитрати - №342 

Чистене на петролни продукти - №309 

Чистене на плутоний - №339 

Чистене на полиакрил и пан - №357 

Чистене на радиация - №319 

Чистене на стронций 90 - №249 

Чистене на сяра - №219 

Чистене на уран - №320 

Чистене на фосфати в кръвта - №302 

Чистене на фреон - №327 

Чистене на цезий 137 - №250 



Чревни разстройства – вж. Ентерит 

Чума - Pestis - Заразна епидемична болест, причинявана от бактерията Yersinia pestis 

(преди наричана Pasteurella pestis). Заразата се пренася по дихателен, хранителен и 

трансмисивен (чрез ухапване от заразено насекомо) път. Болестта има следните форми: 

кожна, бубонна, чревна, белодробна и септична. - №478, №612 

Чупливост на кръвоносните съдове - Fragilitas vas sanguineum - №695 

 

Ш 

Шарка, едра – вж. Едра шарка, Вариола 

Шарка, дребна – вж. Морбили 

Шваном – вж. Неврином 

Шизофрения - Schizophrenia paranoia –№29, №118, №740 

Шизофрения, параноидна - Schizophrenia - №145 

Шипове - вж. Множествена екзостоза 

Шум в ушите, тинитус - Tinitus - Възприятие на шум в ушите или главата, без да 

съществува външен източник на звука - №607 

 

Щ 

Щитовидна жлеза – възли лека форма - вж. Базедова болест 

Щитовидна жлеза – гуша, струма - вж. Базедова болест 

Щитовидна жлеза - студен възел - вж. Възел на щитовидната жлеза, студен 

Щитовидна жлеза – топъл възел – вж. Възел на щитовидната жлеза, топъл 

Щитовидна жлеза - киста – вж. Киста на шитовидната жлеза 

 

Я 

Язва, улкус - Ulcus ventriculi, Ulcus mixtem - Хронично и циклично заболяване, за 

развитието на което най-голямо значение имат психичните, ендокринно-хормонални, 

наследствени и локални фактори. Изразява се с ограничена лезия на кожата или на 

лигавиците в различни органи. - №47, №175, №178 

Язвена болест с Хеликобактер пилори - Ulcus ventriculi (Helicobacter pylori) - №630 
 


