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	Розділ 1. Хвороби органів дихання
	Бронхіти – це запалення стінки бронхів
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	Постінфарктний кардіосклероз – це осередкове (вогнищеве) розростання сполучної тканини в міокраді, яке виникає через два і більше місяців від моменту виникнення ІМ і може характеризуватися хронічною аневризмою, дисфункцією папілярних м’язів, внутрішньосер
	Перикардит – захворювання, обумовлене запаленням серозної оболонки серця
	Інфекційний (бактеріальний) ендокаридит – поліпозно – виразкове ураження стулкового апарату серця або ендокарду стінки серця, що викликається різними патогенними неспецифічними мікроорганізмами і супроводжується системним втягненням в патологічний процес 
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	Вади серця – морфологічні зміни клапанного апарату серця, 
які призводять до порушення внутрішньосерцевого та загального кровообігу
	Мітральний стеноз – звуження отвору між лівим передсердям та лівим шлуночком (мітрального отвору), що перешкоджає руху крові з лівого передсердя у лівий шлуночок
	Мітральна недостатність (недостатність мітрального клапану) – вада серця, при якій ураженим мітральним клапаном неповністю закривається отвір між лівим передсердям та лівим шлуночком під час систоли шлуночків, внаслідок чого частина крові з лівого шлуночк
	Аортальний стеноз (стеноз гирла аорти) – звуження гирла аорти внаслідок зрощення стулок аортальних клапанів, їх потовщення та звапнення, що створює перешкоди току крові з лівого шлуночка в аорту
	Недостатність аортального клапану – захворювання при якому стулки аортального клапану не повністю закривають аортальний отвір, внаслідок чого в період діастоли через зворотній потік крові частина її повертається в лівий шлуночок
	Кардіоміопатія – хвороба міокарда невідомої етіології з розвитком кардіомегалії, складних порушень серцевого ритму і провідності, тяжкої застійної серцевої недостатності на кінцевій стадії
	Дилятаційна кардіоміопатія
	Гіпертрофічна кардіоміопатія
	Рестриктивна кардіоміопатія

	Порушення ритму та провідності серця – порушення частоти, ритмічності та послідовності збудження і скорочення серця
	Хронічна серцева недостатність – патологічний стан, при якому порушення функції серця призводить до нездатності постачати органи і тканини з кров’ю необхідну кількість кисню відповідно до їх метаболічних потреб

	Розділ 3. Хвороби травної системи
	Гострий гастрит – запальне пошкодження слизової оболонки шлунку, 
яке супроводжується порушенням моторики та секреції
	Хронічний гастрит – хронічне запальне і дегенеративне захворювання слизової оболонки шлунка, яке супроводжується перебудовою її структури та прогресуючою атрофією, порушенням його моторної, інкреторної та секреторної функцій
	Виразкова хвороба – хронічне рецидивуюче захворювання з утворенням виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, у більшості випадків спричинених Helicobacter pylori
	Рак шлунка – злоякісна пухлина шлунка, яка розвивається з епітеліальної тканини
	Хронічний ентерит – поліетіологічне захворювання тонкого кишківника, яке характеризується розвитком запально – дистрофічних процесів, дегенераторними змінами, атрофією слизової оболонки і порушенням всіх функцій тонкого кишківника, в першу чергу, – травно
	Хронічний коліт – неспецифічне поліетіологічне захворювання, яке характеризується запальними та дистрофічними змінами слизової оболонки товстої кишки
	Хронічний панкреатит – хронічне запально-дистрофічне захворювання підшлункової залози, яке характеризується розвитком дифузного або сегментарного фіброзу залози, а в періоди загострення її набряком та локальними некрозами з наступними розладами її екзо- т
	Хронічний гепатит – поліетіологічне хронічне дефузно запальне захворювання печінки, яке характеризується поліморфним фіброзом при певному збереженні часточкової структури печінки, що триває понад 6 місяців
	Цироз печінки – хронічне захворювання печінки, що характеризується дистрофією та некрозом печінкової паренхіми і дифузним розростанням сполучної тканини, дифузною перебудовою часточкової структури і судинної системи печінки з розвитком печінкової недостат
	Хронічний холецистит – хронічне поліетіологчіне запальне захворювання жовчного міхура, що поєднується з функціональними порушеннями (дискінезіями) і змінами фізико-хімічних та біохімічних властивостей жовчі (дисхолією)
	Жовчокам’яна хвороба – обмінне захворювання гепатобіліарної системи, яке характеризується утворенням каменів у жовчевому міхурі, рідше печінкових та жовчевих протоках

	Розділ 4. Хвороби нирок і сечових шляхів
	Гострий гломерулонефрит – гостре двобічне імунозапальне захворювання нирок з переважним ураженням ниркових клубочків і втягненням у патологічний процес ниркових канальців, інтерстиціальної тканини і судин
	Хронічний гломерулонефрит – хронічне імунозапальне двобічне захворювання нирок з переважним ураженням клубочків нирок, з наступним втягуванням у патологічний процес інших структур нирки, що має прогресуючий перебіг, внаслідок чого розвивається артеріальна
	Гострий пієлонефрит – гостре неспецифічне запалення ниркових мисок, чашечок та ниркових канальців інфекційного походження з переважним ураженням інтерстиціальної тканини і подальшим поширенням на кровоносні судини нирок і клубочки
	Хронічний пієлонефрит – хронічне неспецифічне інфекційно-запальне захворювання однієї або двох нирок з ураженням інтерстиціальної тканини, чашечок і мисок з наступним поширенням процесу на судини і ниркові клубочки
	Нирковокам’яна хвороба – хронічне захворювання нирок і сечовидільних шляхів, в основі якого лежить порушення водно-мінерального обміну та утворення каменів у чашках та нирковій мисці, сечовивідних шляхах
	Хронічна ниркова недостатність (ХНН) – патологічний синдром, який розвивається внаслідок прогресуючої загибелі нефронів та ниркової строми і характеризується поступовим і неухильним зниженням функціональної здатності нирок, що є кінцевою стадією різних пе

	Розділ 5. Хвороби ендокринної системи
	Цукровий діабет – ендокринне захворювання, яке характеризується синдромом хронічної гіперлікемії, є наслідком недостатньої продукції і/або дії інсуліну, що призводить до порушення всіх видів обміну речовин, перш за все вуглеводного, ураження судин (ангіоп
	Дифузний токсичний зоб (син.хвороба Грейвза-Базедова) – аутоімунне захворювання, яке характеризується тиреотоксикозом, дифузним збільшенням щитоподібної залози, інколи поєднується з аутоімунною офтальмо- та дерматопатією, що розвивається у генетично схиль
	Ендемічний зоб – захвоювання, провідним симптомом якого є збільшення розмірів щитоподібної залози, яке виникає у населення певних географічних регіонів (ендемія) внаслідок нестачі йоду в довкіллі (воді, грунті)
	Гіпотиреоз – захвоювання, яке внаслідок недостатньої функції щитоподібної залози і /або недостатньої дії тиреоїдних гормонів на периферичні тканини. Мікседема – термін для означення вкрай тяжкої клінічної форми гіпотиреозу
	Ожиріння – надлишкове відкладання жирової тканини у підшкірній основі та інших тканинах організму, зумовлене порушенням обміну речовин

	Розділ 6. Хвороби крові і кровотворних органів
	Анемії – група захворювань, для яких характерне зменшення концентрації гемоглобіну в одиниці об’єму крові, у більшості випадків у поєднанні зі зменшенням і кількості еритроцитів, що призводить до розвитку кисневвого голодування тканин
	Постгеморагічна анемія – розвивається внаслідок швидкої значної крововтрати або тривалих, постійних незначних крововтрат
	Залізодефіцитна анемія – захворювання, суть якого полягає у недостатності заліза в сироватці крові, кістковому мозку і депо, внаслідок чого порушується утворення гемоглобіну, а надалі й еритроцитів
	Мегалобластна (В12-дефіцитна) анемія (син.: перніціозна анемія, анемія Аддісона-Бірмера) – анемія, зумовлена порушенням процесів синтезу ДНК та РНК, що виникає у зв’язку з дефіцитом вітаміну В12 – облігатного фактору кровотворення (особливо еритропоезу)
	Гемолітичні анемії – велика група анемій, що різняться за етіологією та патогенезом, загальною ознакою яких є посилене руйнування внаслідок скорочення тривалості життя еритроцитів
	Гіпо- та апластична анемія – самостійне захворювання, для якого характерне глибоке пригнічення кісткового кровотворення з розвитком панцитопенії
	Гемобластози – пухлинні захворювання кровотворної та лімфоїдної тканини
	Гострий лейкоз – злоякісна пухлина, що первинно уражує кістковий мозок і морфологічним субстратом якої є бластні клітини (бласти) – недиференційовані або малодиференційовані
	Хронічний мієлолейкоз – злоякісна пухлина кровотворної тканини що виникає з клітин мієлопоезу, яка є загальною для гранулоцитних і мегакаріоцитаних ростків
	Хронічний лімфолейкоз – неопластичне лімфопроліферативне захворювання, яке характеризується проліферацією і збільшенням в периферичній крові кількості зрілих лімфоцитів, доброякісним перебігом та збільшенням лімфатичних вузлів, селезінки, печінки та інших
	Лімфогрануломатоз – злоякісне пухлинне захворювання лімфатичної системи, яке характеризується гранульоматозним розростанням у внутрішніх лімфоїдних органах (лімфатичні вузли, селезінка, печінка і лімфатична тканина в інших органах)
	Геморагічні захворювання (геморагічні діатези) – група різних за етіологією захворювань, які характеризуються підвищеною кровоточивістю
	Гемофілія – спадкове захворювання, зумовлене дефіцитом плазмових чинників активації зсідання крові
	Ідіопатичня тромбоцитопенічна пурпура (син. хвороба Верльгофа) – захворювання найчастіше імунного генезу, в основі якого, головним чином, лежить посилений розпад тромбоцитів із зниженням їх кількості їх у крові
	Геморагічний васкуліт (син. Хвороба Шенлейна–Геноха) – системне судинне захворювання, яке характеризується запальним ураженням мікросудин шкіри та внутрішніх органів (частіше кишок і нирок) і супроводжується їх тромбуванням, блокадою мікроциркуляції і гем

	Розділ 7. Системні хвороби сполучної тканини
	Системний червоний вовчак – системне аутоімунне захворювання, яке характеризується генералізованим ураженням сполучної тканини органів і судин з утворенням численних антитіл до власних клітин, їх компонентів і розвитком імунокомплексного запалення
	Системна склеродермія – системне захворювання сполучної тканини і дрібних судин з ураженням шкіри, опорно-рухового апарату, внутрішніх органів та судин, в основі якого лежать явища прогресуючого фіброзу сполучної тканини за типом облітеруючого ендартериїт
	Гостра ревматична лихоманка (ГРЛ) (син.: Ревматизм, хвороба Сокольського–Буйо) – системне запальне захворювання сполучної тканини з переважною локалізацією патологічного процесу в серцево-судинній системі, зумовлене гострою інфекцією β-гемолітичним стрепт
	Ревматоїдний артрит – хронічне системне захворювання сполучної тканини аутоімунного характеру з переважним ураженням суглобів, за типом ерозивно-декструктивного поліартриту

	Розділ 8. Алергійні захворювання
	Кропив’янка – алергічне захворювання, яке характеризується швидким розповсюдженням висипання на шкірі (папул, пустул) із сильним свербіжем,що являють собою набряк обмеженої ділянки шкіри
	Ангіоневротичний набряк (набряк Квінке) – одна з форм кропив’янки з поширенням процесу на глибокі ділянки шкіри та підшкірної клітковини
	Анафілактичний шок (анафілаксія) – гостра генералізована алергічна реакція негайного типу, яка виникає на повторне введення алергену в організм і супроводжується виділенням медіаторів, які викликають загрозливі для життя порушення діяльності життєво важли
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