
1 

 

Дентална клинична алергология 

ІV курс, VII семестър (зимен) 

 
 

Лекционна програма 
 

 

ЛЕКЦИЯ 

№ 
ТЕМА 

І 

Дентална клинична алергология – предмет. Органи на имунната система, 

алергични реакции. Класификация на Gell и Coombs. Фокалният проблем в 

денталната медицина, класификация на полетата на смущение. 

 

ІІ 

Алергени, алергични болести. Диагностичен процес в денталната 

алергология. Алергенни екстракти/ хаптени за диагностика в денталната 

медицина. In- vivo диагностични кожни тестове. Техника на Prick-test и 

Epicutaneus test. Интерпретация на кожните тестове. Условия, на които 

трябва да отговарят тестуваните пациенти. Кожни и лигавични усложнения 

при тестуването. Контраиндикации за кожно и лигавично тестуване. 

 

ІІІ 

Комплексна огнищна диагностика – алгоритъм. Тест на Гелен. ЕОД. 

Патогалванизъм. Стоматологичен симптомокомплекс при деца.Термовизия – 

основен метод в комплексната огнищна диагностика. 

 

ІV 

Алергични заболявания в лицево-челюстната област. Хранителна алергия. 

Имунни заболявания с изява в лицево-челюстната област. Специфични 

орални алергични заболявания. Синдром на парещата уста. 

 

V 

Лекарства в денталната алергология: антихистамини, кортикостероиди, 

антилевкотриени, стабилизатори на мастните клетки (Кромони и бета-2 

агонисти). Орални деконгестанти. Локална анестезия – протоколи за 

премедикация. Спешни състояния в денталната медицина. Анафилактичен 

шок. Превенция и мениджмънт. 

 

VІ 
Имунотерапия. Реакции от бърз и забавен тип в денталната медицина. 

 

VІІ 

Превенция и лечение на полетата на смущение в лицево-челюстната област. 

Санационен план. 

 

VІІІ 

Комплексна огнищна санация  на пациенти с предстояща и извършена 

органна трансплантация. 
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Упражнения 
 

 

упр. № ТЕМА 

І 

Теоретична част – Комплексна огнищна диагностика. Система на обща 

реактивност по Пишингер. Алергологична диагностика. Изисквания за 

осъществяване на дейността в първичната извънболнична медицинска 

помощ. 

Практическа работа – Епикутанен тест. Стоматологичен 

симптомокомплекс при деца. 

 

ІІ 

Теоретична част – Алергени в денталната практика. Алергенни 

субстанции за кожно тестуване. Латекс алергия. 

Практическа работа – Скарификационни и прик-проби  

 

ІІІ 

Теоретична част – Фактори затрудняващи кожното тестуване. 

Усложнения. Контраиндикации за алергологично тестуване.  

Практическа работа – Електрокожен тест на Гелен. ЕОД  

 

ІV 

Теоретична част –Параклинични изследвания в денталната алрегология 

при алергични пациенти 

Практическа работа – Термовизия и локално-термометричен тест.  

 

V 

Теоретична част – Синдром на парещата уста 

Практическа работа – Патогалванизъм – измерване на корозионен 

потенциал 

 

VІ 
Теоретична част – Лекарствени средства в денталната алергология.  

Практическа работа – Спешен шкаф и приложение на медикаменти 

 

VІІ 

Теоретична част – Анафилактичен шок. Белези и симптоми. 

Диференциална диагноза. Превенция и мениджмънт. 

Практическа работа – Протоколи за премедикация в денталната 

алергология 

 

 

 

 


