
Лекционна програма по клинична пародонтология ІV курс – VІІІ (летен) семестър 

2019/2020 г. – българско обучение 

 

ПОНЕДЕЛНИК: 11:30 – 13:00 ч. II седмица,  I Аудитория 

ЛЕКТОР: Проф. Хр. Попова 

ДАТА ТЕМА 

24.02.2020 Патоморфологична характеристика на гингивита и пародонтита: 

 Инициална, ранна, клинично изразена гингивална лезия 

 Прогресираща пародонтална лезия 

 Клинични характеристики на гингивалното възпаление в съответствие 

с патоморфологичните промени 

 Кофактори в етиологията и патогенезата на пародонталните 

заболявания  

09.03.2020 Основна (клинична) диагноза на пародонталните заболявания: 

 Клинично изследване при гингивит и пародонтит 

 Клинични параметри, измервания и интерпретация – дълбочина на 

сондиране при гингивит и пародонтит, загуба на аташман, гингивална 

рецесия, количество на аташираната и кератинизирана гингива, 

биологична ширина 

23.03.2020 Допълнителна диагноза на пародонталните заболявания: 

 Рентгенографска диагноза на пародонталните заболявания – критерии 

за рентгенографски манифестирана загуба на кост и прогресия на 

пародонтита. Ограничения. 

 Рентгенографски образ на хоризонталната и ангуларна загуба на кост и 

на фуркационните лезии  

 Микробиологични тестове за диагноза на пародонтита, за оценка на 

терапията и за детекция / предикция на прогресията 

 Биохимични диагностични маркери в кревикуларната течност 

06.04.2020 Гингивално здраве 

Плак-индуцирани заболявания на гингивата: 

 Гингивити, асоциирани само със зъбната плака и с други локални 

допълнителни фактори 

 Плак-индуцираният гингивит като прекурсор на хроничния 

пародонтит. 

 Плак-индуциран гингивит при редуциран пародонт. 

20.04.2020 Плак-индуцирани заболявания на гингивата, модифицирани от системни 

състояния: 

 Свързани с ендокринната система - гингивит, свързан с пубертета 

(gingivitis pubertalis), заболявания на гингивата, свързани с 

бременността (gingivitis gravidarum, пиогенен гранулом), гингивит, 

свързан с менопаузата (gingivitis climacterica). 

 Ефект на половите хормони върху микробната флора, васкуларни 

ефекти на хормоните, влияние върху имунния отговор, влияние на 

половите хормони върху клетките на гингивата. 

04.05.2020 Плак-индуцирани заболявания на гингивата, модифицирани от системни 

заболявания: 

 Гингивит, свързан с diabetes mellitus 



 Гингивити, свързани с кръвни разстройства.  

 Гингивални заболявания, модифицирани от медикация – лекарствено-

инфлуирана гингивална хиперплазия, лекарствено-индуциран 

гингивит  - гингивит, свързан с орални контрацептиви  

 Гингивални заболявания, модифицирани от дефектно хранене – 

гингивит, свързан с дефицит на аскорбинова киселина  

Гингивално разрастване 

18.05.2020 Пародонтит  

 Класификация 

 Стадии и рискови класове при пародонтит 

 Морфология на алвеоларната костна загуба.  

 Морфология на инфраосални дефекти 

Фуркационни увреждания при пародонтит.  

 Диагноза при максиларни и мандибуларни фуркационни лезии. 

 Прогноза на зъбите и заболяването при фуркационни лезии.  

 Техники на третиране на максиларните и мандибуларни фуркационни 

увреждания.  

 

 

ОТГОВОРНИК УЧ. ДЕЙНОСТ:   Р-Л КАТЕДРА: 

 /Д-р Д. Емилов/      /Проф. Хр. Попова/ 

 


