
П А Р О Д О Н Т О Л О Г И Я 
 

 Конспект за писмен семестриален изпит 

1. Химическа инхибиция на плаката в превенцията на гингивита. Агенти. 
2. Антимикробна и противовъзпалителна терапия при плак-асоциирани гингивити. 

Агенти. 
3. Медикаментозно третиране при не-плак-асоциирани гингивити.  
4. Топикална терапия при некротично-улцеративен гингивит. Прилагани агенти. 
5. Системна терапия на некротично-улцеративен гингивит. 
6. Допълнителна системна терапия при пациенти с пародонтит и системни 

заболявания и състояния.  Агенти. 
7. Допълнителна топикална терапия при пациенти с пародонтит и  системни 

заболявания и състояния.  Агенти. 
8. Топикално медикаментозно третиране на пародонталния джоб. Агенти. 
9. Топикално медикаментозно третиране при некротичен пародонтит. Агенти. 
10. Системна антимикробна терапия при хроничен пародонтит. Агенти. 
11. Допълнителна системна терапия при хроничен пародонтит.  
12. Системна терапия при агресивен пародонтит.  
13. Системна терапия при рефрактерен пародонтит.  
14. Системна терапия при некротичен пародонтит.  
15. Системна терапия при гингивални, пародонтални и перикоронарни абсцеси.  
16. Топикална терапия при гингивални, пародонтални и перикоронарни абсцеси. 
17. Системна и топикална аналгетична терапия при орални лезии. 
18.  Медикаментозно третиране при пародонтити, асоциирани с ендодонтски 

лезии.  
19. Модулиране на отговора на организма при пародонтит – механизми, 

индикации, агенти.  
20.  Топикално третиране на травматични орални лезии. Агенти. 
21. Топикално третиране при специфични инфекции на оралната мукоза. Агенти. 
22. Топикално третиране при микотични инфекции на оралната мукоза. Агенти. 
23.  Системна терапия при микотични инфекции на оралната мукоза. Агенти. 
24.  Топикално третиране на заболявания на оралната мукоза с вирусен 

причинител. 
25. Системно третиране на заболявания на оралната мукоза с вирусен причинител.  
26. Топикално третиране на оралните лезии при везикулобулозни дерматомукози.  
27. Системна медикация във връзка с пародонтални хирургични процедури– 

антиинфекциозна, аналгетична, антиинфламаторна.  
28. Пародонтални превръзки и тъканни адхезиви. Индикации и агенти. 

 

 Конспект за устен теоретичен семестриален изпит 

1. Пародонтални структури – анатомо-топографска и функционална 
характеристика. 

2. Макроскопски и микроскопски строеж на гингивата. Гингиводентална връзка. 
3. Алвеоларен израстък на челюстната кост – морфология, кръвоснабдяване, 

инервация, функции. 
4. Коренов цeмент – структура и функции като част от пародонта. 
5. Периодонтален лигамент  – структура и функции.  
6. Етиология на заболяванията на пародонта – съвременна концепция. 
7. Дентален биофилм (дефиниране, формиране, бактериален състав, 

интербактерални взаимоотношения, матуриране). 
8. Естествени ретентивни фактори в патогенезата на заболяванията на пародонта. 
9. Ятрогенни ретентивни фактори в патогенезата на заболяванията на пародонта. 



10. Бактериална флора – патогенна и бенефициална, вирулентност и възможности 
на пародонталните микроорганизми за директно и индиректно увреждане. 

11.  Характеристика на зъбната плака при различните типове пародонтални 
заболявания. 

12.  Микробиология на пародонталните заболявания – суспектни 
пародонтопатогени, критерии за патогенност, микробни комплекси,  механизми 
на патогенно действие.  

13.  Супра- и субгингивален гингивален зъбен камък – генеза, топография, 
етиологична значимост. 

14.  Патогенеза на пародонталните заболявания – съвременна концепция за 
инициацията и прогресията на възпалително-деструктивните заболявания на 
гингивата и пародонта. 

15.  Патогенеза на пародонталните заболявания – ефективност на инфламаторната 
система – васкуларни и клетъчни аспекти. 

16.  Имунен отговор в патогенезата на пародонтита. Механизми и фактори на 
деструкцията на съединителната тъкан и алвеоларната кост.  

17. Рискови фактори в етиологията и патогенезата на пародонталните заболявания. 
18.  Патоморфология на гингивита и пародонтита.  
19.  Съвременна класификация на пародонталните заболявания и състояния – 

заболявания на гингивата. 
20.  Съвременна класификация на пародонталните заболявания и състояния – 

пародонтити.  
21.  Съвременна класификация на пародонталните заболявания и състояния – 

акутни заболявания на гингивата и пародонта. 
22. Съвременна класификация на пародонталните заболявания и състояния – 

ендодонтско-пародонтални лезии, мукогингивални състояния. 
23. Изследване на пародонта – методи, инструментариум, апаратура. 
24. Клинични характеристики на гингивалните тъкани при възпаление – цвят, 

контур, текстура,  обем и консистенция на венечния ръб и интерденталната 
папила – определяне и диагностично значение. 

25.  Клинично изследване на пародонталния джоб  – принципи, измервания, 
регистриране, инструментариум. 

26.  Методи на изследване на гингивата, базирани на симптома кървене. 
Диагностична значимост. 

27.  Методи на изследване на пародонталните джобове, базирани на симптома 
кървене. Диагностична значимост. 

28.  Дълбочина на сондиране - интерпретация на измерванията на гингивален и 
пародонтален джоб.  

29.  Загуба на аташман – измервания, регистриране, интерпретация на данните.  
30. Гингивална рецесия (ретракция), количество на аташирани гингивални тъкани – 

измервания, клинична значимост. Диагностична значимост. 
31.  Гингивална течност – произход, състав, функции. Биохимични изследвания на 

кревикуларната течност - методи на изследване, диагностична значимост.  
32.  Рентгенографска диагноза на пародонтита – методи, критерии за костна загуба, 
33.  Морфология на костните дефекти, измервания. Терапевтични решения в 

зависимост от морфологията на костните дефекти.  
34.  Микробиологична диагноза на пародонталните заболявания – методи, 

диагностична значимост.  
35.  Допълнителни изследвания в диагнозата на пародонтита при системни 

заболявания и състояния.  
36.  Епидемиология на заболяванията на пародонта – цели.  Разпространение и 

тежест на гингивитите и пародонтитите. 



37.  Рискови фактори, детерминанти и предиктори при пародонталните 
заболявания. Оценка на риска. 

38.  Оценка на орално-хигиенен статус.  Епидемиологични и клинични индекси -– 
критерии, стойности, приложение и значимост. 

39.  Епидемиологични и клинични индекси за гингивален и пародонтален статус – 
критерии, стойности, диагностична значимост. 

40.  Ситуационен анализ чрез CPITN (Обществен пародонтален индекс за нуждите от 
лечение) – клинична процедура, критерии, стойности, значимост. 

41.  Принципи на превенция на заболяванията на пародонта: грижи за изграждане 
на резистентни пародонтални структури, контрол на зъбната плака, скрининг. 

42.  Професионално почистване в превенцията на пародонталните заболявания – 
цел, инструментариум, етапи и срокове.  

43.  Персонален контрол на плаката. Значимост, ефективност, възможности за 
увреждане на твърдите зъбни тъкани, гингивата  и оралната мукоза. 

44.  Персонален механичен контрол на плаката при здрав пародонт пародонт / 
периимплантни структури и заболяване – методи и средства. 

45.  Персонален интердентален контрол на плаката при здрав пародонт / 
периимплантни структури и заболяване – средства и процедури. 

46.  Супра- и субгингивални иригации, ефективност в превенцията и третирането на 
гингивита и пародонтита.  

47.  Химически контрол на на бактериалните отлагания – обосновка, индикации и 
контраиндикации. 

48.  Средства за химически контрол на бактериалната плака – видове, приложение, 
ефективност, нежелани ефекти. 

49.  Гингивити, асоциирани само с бактериалната плака – етиология, клинична 
характеристика, диагноза, еволюция лечение, прогноза. 

50.  Гингивити, асоциирани с бактериалната плака и присъствие на локални фактори 
– етиология, клинична характеристика, еволюция, лечение, прогноза. 

51.  Некротично-улцеративни заболявания на гингивата  – етиология, клинична и 
патоморфологична картина, диагноза. 

52.  Некротично-улцеративни заболявания на гингивата  – еволюция, лечение, 
прогноза. 

53.  Гингивити, модулирани от полови хормони: gingivitis pubertalis – клинична 
характеристика, диагноза, лечение, прогноза. 

54.  Гингивити, асоциирани  с бактериалната плака и модулирани от полови 
хормони: gingivitis menstrualis, gingivitis climacterica, gingivitis ex gestagenibus (pill-
gingivitis) – клинична характеристика, диагноза, лечение. 

55.  Гингивити, асоциирани  с бактериалната плака и модулирани от полови 
хормони: свързани с бременността (gingivitis gravidarum) - клинична 
характеристика, диагноза, лечение, прогноза. Превенция.  

56. Гингивални лезии при дерматози – диагноза, еволюция, прогноза. 
57.  Gingivitis allergica - най-чести алергени, клиника, диагноза, лечение. 
58.  Гингивити при специфични бактериални и вирусни инфекции (луес, гонорея, 

Virus Herpes simplex, HIV-инфекция) – клинична картина, диагноза, лечение, 
прогноза. 

59.  Пародонтит - клинична картина, диагноза, еволюция, прогноза.  
60.  Пародонтит – лечебен план, съображения и етапи. 
61. Пародонтит - етиология, еволюция, прогноза. Лечение. 
62. Некротизиращ пародонтит – етиология, клинична характеристика, диагноза, еволюция, 

прогноза. Лечение. 

63.  Каузално-асоциирана пародонтална терапия – цел, подходи и техника на 
пародонталното инструментиране.    

64.  Системна антибиотична терапия на пародонталните заболявания – обосновка, 
индикации.  



65.  Топикална антимикробна терапия на пародонталния джоб - обосновка, 
индикации.  

66.  Модулиране на отговора на организма в терапията на пародонтита. 
67. Третиране на пародонталния джоб в инициалната терапия – scaling and root 

planing, кюретаж – цел, последователност в изпълненинето, ефективност. 
Индикации и контраиндикации. 

68. Ограничения в инструментиране на джоба. Решения за почистване с 
рефлектиране на ламба в терапията на пародонтита. 

69. Реоценка след каузално-асоциираната пародонтална терапия – цел, значимост, 
интерпретация на измерванията.  

70. Ефективност на нехирургичната пародонтална терапия. Оздравяване в 
пародонталния джоб. 

71. Корективна фаза от лечебния план при пародонтит – планиране на хирургичното 
пародонтално лечение.  

72. Индикации за гингивална резективна хирургия на пародонталния джоб –– 
външна и вътрешна коса гингивектомия, гингивопластика. Ограничения и 
контраиндикации. 

73.  Индикации за резективни техники на третиране на костните дефекти – костна 
резективна хирургия, одонтопластика.   

74.  Регенеративна пародонтална терапия – концепция, костно запълване, 
направлявана тъканна регенерация.  

75.  Шиниране на пародонтално компрометирани зъби в терапията на пародонтита. 
Индикации и техники. 

76.  Поддържаща пародонтална терапия – цел, диагностични критерии, срокове на 
поддържащи визити.  

77. Оценка и контрол на етиологичните и рискови фактори в поддържащата 
терапия.  

78. Диагноза, предикция и превенция на рецидива и прогресията на 
пародонталните заболявания.  

79. Прогноза на пародонталните заболявания – критерии за определяне, подходи 
на терапията в зависимост от прогнозата. 

80. Бързопрогресиращ пародонтит – етиология, клинична картина, диагностика, 
еволюция, прогноза. Третиране. 

81.  Рефрактерен пародонтит – етиологични и рискови фактори, клинични 
параметри, диагноза. Третиране. 

82.  Пародонтити, асоциирани със системни заболявания и състояния - диабет, 
кръвни заболявания и др.  

83. Пародонтити, модулирани от фактори на средата и поведението - медикация,  
пушене и др.   

84.  Пародонтити, асоциирани с генетични заболявания: синдром на Papillon-
Lefevre,  синдром на Down – патогенеза, клинична характеристика, диагноза, 
еволюция и прогноза. Третиране.  

85.  Некротичен пародонтит – етиология, клинична характеристика, прогноза, 
третиране.  

86.  Акутни пародонтални състояния – абсцеси. Етиология, клинична 
характеристика, диагноза, разрешаване.  

87. Пародонтити, свързани с ендодонтски лезии. Патогенеза, клинична експресия, 
диференциална диагноза, третиране. 

88. Травма от оклузия – дефиниране, концепция, клинични експресия, третиране.  
89. Имплантен интерфейс, структура на периимплантната мукоза и периимплантна 

кост. 
90. Периимплантен мукозит – дефиниране, етиология, диагноза, третиране и 

прогноза, превенция. 



91. Периимплантит -  дефиниране, етиология, диагноза, третиране и прогноза, 
превенция. 

92.  Структурна биология на оралната мукоза. 
93. Изследване на оралната мукоза – локален (обривни единици) и системен статус, 

клинични и допълнителни методи.  
94.  Лезии на оралната мукоза, свързани с травма  – диагноза, третиране.  
95.  Инфекциозни лезии на оралната мукоза: некротично-улцеративен стоматит – 

етиология, клинична характеристика, диагноза, еволюция, прогноза. Третиране. 
96.  Микотични стоматити -  клинична характеристика, диагноза, еволюция, 

прогноза. Третиране. 
97. Подпротезен стоматит – етиология, клинична характеристика, диагноза, 

еволюция, прогноза. Лечение. 
98.  Гонококов стоматит – клинична характеристика, диагноза, лечение. 
99.  Лезии на оралната мукоза, свързани с вирусна инфекция: Herpes simplex, Herpes 

zoster -  клинична характеристика, диагноза, лечение.  
100.  Афтозни орални лезии. Stomatitis aphthosa recidivans – клинична 

характеристика, диагноза, еволюция и прогноза. Третиране. 
101.  Лезии на оралната мукоза, свързани със системни заболявания - 

клинична характеристика, диагноза, еволюция и прогноза. Третиране.   
102.  Мукозни лезии при остри инфекциозни заболявания – клиника, 

диагноза, лечение. 
103.  Лезии на оралната мукоза с алергична етиология – клинична 

характеристика, диагноза, лечение. 
104.  Erythema multiforme – етиология, клинична характеристика, диагноза, 

еволюция и прогноза. Лечение. 
105.  Lichen  planus - етиология, клинична характеристика, диагноза, еволюция 

и прогноза. Лечение. 
106. Leuкoplakia - етиология, клинична характеристика, диагностика, еволюция 

и прогноза. Лечение. 
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