
П А Р О Д О Н Т О Л О Г И Я 
 
Конспект за държавен изпит 

 
1. Пародонтални структури – анатомо-топографска характеристика и функции. Макроскопси и 

микроскопски строеж на гингивата. Гингиводентална връзка. 

2. Алвеоларна кост - морфология, кръвоснабдяване   инервация, функции. Цемент – структура 
и функции. Периодонтален лигамент – структура и функции. 

3. Етиология на заболяванията на пародонта – дентален биофилм /дефиниране  и формиране, 
микробен състав и последователност/. 

4. Локални фактори в ретенцията на зъбната плака – значението им в етиологията на плак-

асоциираните заболявания на пародонта. 
5. Микробиология на пародонталните заболявания. Известни пародонтопатогени. 

Вирулентност на пародонтопатогените. Механизми на директно и индиректно увреждане на 
пародонта. Характеристика на зъбната плака при различните типове пародонтални 

заболявания. 
6. Супрагингивален и субгингивален зъбен камък – генеза, топография, значимост. 

7. Патогенеза на възпалително-деструктивните заболявания на пародонта. Съвременна 

концепция, рискови фактори в развитието и прогресията на пародонталните заболявания. 
8. Патоморфология на гингивита и пародонтита. Клинични изяви съответно на 

патоморфологичните процеси при гингивит и пародонтит. 
9. Класификация на пародонталните заболявания и състояния (1999). Концепция, обосновка 

за съвременното класифициране на пародонталните заболявания. 

10.  Методи в диагнозата на пародонталните заболявания – анамнеза, медицински и локален 
статус, инструментариум, апаратура. 

11.  Сондиране – инструментариум и методика на изследването. 
12.  Клинични параметри на пародонтита, измервани при сондиране.  

13.  Гингивална течност – произход, състав, функции. Методи на  изследване. Диагностично 

значение. 
14.  Микробиологична диагноза на пародонтита. Принципи и индикации за микробиологична 

диагноза. Идентификация и количествено определяне на оралната микробиота. 
15.  Клинично и допълнително изследване в диагнозата на пародонтити при системни 

заболявания. 
16.  Епидемиология на заболяванията на пародонта – разпространение и тежест на 

пародонталните заболявания, рискови фактори и детерминанти.  

17.  Индекси за орално хигиенен статус (ОНI-s на Greene и Vermillion, PII на Silness и Loe, HI - % 
на свободните от плака повърхности) -   критерии, стойности, приложение и значимост в 

диагнозата на пародонталните заболявания. 
18.  Индекси за гингивален  и пародонтален статус (GI на Loe и Silness, PMA на Schour и Massler, 

PBI) - критерии , стойности , приложение, интерпретация на данните. CPITN. 

19. Принципи на профилактиката на заболяванията на пародонта: грижи за изграждане на 
резистентни пародонтални структури, контрол на зъбната плака и периодичен  ситуационен 

анализ чрез CPITN. 
20.  Професионална профилактика – цел, задачи, инструментариум, интервали. 

21.  Каузално-асоциирана пародонтална терапия – персонален контрол на плаката – методи и 
средства за механично  отстраняване на зъбната плака. Индикации при здрав пародонт и 

заболяване. Ефективност, възможности за увреждане на твърдите зъбни тъкани и оралната 

лигавица. 
22.  Химически супра- и субгингивален контрол на бактериалната плака – обосновка, индикации 

и контраиндикациии. Средства за химическа инхибиция на зъбната плака – видове, 
ефективност, странични ефекти. 

23.  Гингивити, асоциирани само с бактериалната плака – етиология, клинична картина, 

диагностика. 
24.  Гингивити, асоциирани само с бактериалната плака -  еволюция, лечение, прогноза, 

профилактика . 
25.  Некротично-улцеративни заболявания на гингивата  – етиология, клинична картина, 

диагноза, лечение, прогноза. 



26.  Гингивити, модулирани от полови хормони: Gingivitis pubertalis, Gingivitis menstrualis, 

Gingivitis climacterica, Gingivitis ex gestagenibus /pill-gingivitis/, Gingivitis gravidarum  -  
клиника, диагноза, лечение, прогноза, профилактика. 

27.  Гингивални лезии при дерматози – диагноза, еволюция, прогноза. Gingivitis allergica - най-
чести алергени, клиника, диагноза, лечение. 

28.  Гингивити при специфични бактериални и вирусни инфекции (луес, гонорея, Virus Herpes 

simplex, HIV-инфекция) – клинична картина, диагноза, лечение, прогноза. 
29.  Каузално-асоциирана пародонтална терапия – цел, подходи и техника на пародонталното 

инструментиране.    
30.  Реоценка – критерии. Ефективност на нехирургичната пародонтална терапия. 

31. Третиране на пародонталния джоб с кюретаж – цел, последователност в изпълненинето, 
ефективност. Индикации и контраиндикации. 

32.  Третиране на пародонталния джоб с резективни гингивални и костни процедури – 

хирургични техники /гингивектомия, гингивопластика, ламба за достъп и костна хирургия/. 
33.  Регенеративна пародонтална терапия – концепция, дефиниции, техники. Направлявана 

тъканна / костна регенерация. 
34.  Стабилизиране на зъби  с увреден пародонт - временно, полупостоянно, постоянно 

шиниране. Индикации и техники. 

35.  Поддържаща пародонтална терапия – цел, диагностични критерии, процедури, срокове, 
контрол на орално–хигиенния и гингивалния статус. 

36.  Диагноза на рецидива и прогресията на пародонталното заболяване, фактори и подходи на 
третиране. Рефрактерност – диагноза, третиране. 

37. Пародонтити, асоциирани със системни заболявания и фактори /диабет, кръвни 
заболявания, пушене и медикация/.Ефект на пародонтита върфу системните заболявания. 

38.  Пародонтити, асоциирани с генетични заболявания: синдром на Papillon – Lefevre, Down 

Syndrome – клинична характеристика, диагноза, еволюция и прогноза. Лечение. 
39. Пародонтит - клинична картина, диагноза, еволюция, прогноза. Морфология на 

алвеоларните костни дефекти.  
40.  Пародонтит – лечебен план, съображения и етапи. 

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

42.  Системна антибиотична терапия на пародонталните заболявания.  
43.  Топикална антимикробна терапия на пародонталния джоб. Модулиране на отговора на 

организма в терапията на пародонтита. 
44. Травма от оклузия - видове. Връзка с пародонталната костна загуба. Третиране. 

45. Ендодонтско – пародонтални  лезиии. Диагноза и лечение. 

46. Спешни пародонтални състояния – абсцеси, фрактури, коренова резорбция, херпетични и 
некротични лезии на оралната мукоза - диагноза и разрешаване. 

47. Перимукозити и периимплантити – дефиниране, етиология, клинична характеритика, 
диагноза, лечение и контрол. 

48.  Структурна биология  и физиология  на оралната лигавица. 
49.  Етиологични фактори, патогенетични механизми и основни патологични процеси при 

заболяванията на оралната лигавица. Обривни единици. 

50.  Методи на изследване при заболявания на оралната лигавица – клинични и параклинични. 
51.  Травматични лезии на оралната мукоза.  Лечение. Превенция. 

52.  Инфекциозни орални лезии: некротично – улцеративен стоматит – етиология, клинична 
картина, диагностика, еволюция, прогноза. Лечение. Гонококов стоматит – клинична 

картина, диагностика, лечение. 

53.  Микотични стоматити. Подпротезен стоматит – клинична картина, диагностика, еволюция, 
прогноза. Лечение. 

54.  Херпетични лезии на оралната мукоза – Herpes simplex, Herpes zoster – клинична картина, 
диагностика, лечение. 

55.  Афтозни орални лезии: Stomatitis aphthosa recidivans - клиника, диагностика, еволюция и 
прогноза. Лечение. 

56.  Стоматити при остри  инфекциозни заболявания – клиника, диагностика, лечение. Орални  

изяви при специфични инфекции: туберкулоза и луес, СПИН – клиника, диагностика, 
локално лечение. 

57.  Изяви на алергия на оралната мукоза – клиника, диагностика, лечение. Erythema 
exudativum multiforme – клиника, диагностика, еволюция и прогноза. Лечение. 



58.  Lichen ruber planus  - клиника, диагностика, еволюция и прогноза. Лечение. Leucoplakia – 

клиника, диагностика, еволюция и прогноза. Лечение. 
59.  Везикуло – булозни дерматостоматити: Pemphigus, Pemphigoid – клинична характеристика, 

диагноза, еволюция и прогноза. Лечение. 
60.  Cheilitiеs: Cheilitis actinica /meteorologica/ – клинична картина, лечение, профилактика; 

Cheilitis exfoliativa – клинична картина, лечение. Абразивен преканцерозен хеилит на 

Manganotti. 
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