
П А Р О Д О Н Т О Л О Г И Я 

Конспект за семестриален изпит – писмени въпроси 

1. Класификация на пародонталните костни дефекти на Goldman&Cohen.  

2. Загуба на прикрепване по не-пародонтални причини – възможни 

ситуации. Минимални изисквания за поставяне на диагноза пародонтит.  

3. Основни етиологични фактори за развитие на гингивални рецесии. 

Предиспониращи  фактори за формиране на гингивални рецесии.  

4. Класификации на гингивални рецесии - Cairo 2011, Rotundo 2011.  

5. Основни правила за процедурите за пародонтална регенерация. 

Изисквания към бариерните материали (мембрани) за направлявана 

тъканна регенерация.  

6. Класификация на Забавената пасивна ерупция на - Costlet et al. Лечебни 

подходи в зависимост от вида на забавената пасивна ерупция. 

7. Фактори определящи избора на резективна хирургична процедура. 

Клиничен протокол за решения.  

8. Основни различия между здравите пародонтални и периимплантни 

тъкани. Хистологични топографски характеристики на перииимплантните 

меки тъкани.  

9. Класификация на периимплантните мекотъканни дехисценции.  

10. Характеристики на типовете кост спрямо класификацията на Lekholm и 

Zarb.  

11. Системна антимикробна терапия – обосновка, индикации. 

12. Топикална антимикробна терапия – предимства, недостатъци, 

индикации. 

13. Поддържаща пародонтална терапия – цели, подходи. 

14. Изследвания в поддържащата пародонтална тирапия – индикации, 

интерпретация. 

15. Лечение в поддържащата пародонтална терапия. 

16. Пародонтити, свързани с ендодонтски лезии – диагноза, клинични 

вариации. 

17. Ендодонтско-пародонтални лезии – лечение, прогноза. 

18. Пародонтално здраве – дефиниране, вариации. 

19. Пародонтална стабилност/ремисия - дефиниране, критерии. 

20. Периимплантен интерфейс – структура. 

21. Периимплантит – дефиниране, диагноза, разрешаване. 

22. Последователност на етапите в инициалната терапия. 

23. Схема на извършване на инициалната фаза – какво се  включва в  

отделните посещения. 

24. Видове подходи на инструментиране. 

25. Хистологична и клинична характеристика  на пародонтален джоб. 

26. Опишете фазите на оздравяване протичащи в пародонтален джоб след 

нехирургична терапия. 

27. Реоценка-кога се извършва и кои са изследваните параметри? Как се  

категоризират пациентите след проведена реоценка? 



28. Външна гингивектомия - индикации, контраиндикации, хирургичен 

протокол, предимства и недостатъци. 

29. Апикално–депласирано ламбо при наличие на кератинизирана гингива – 

индикации, контраиндикации, хирургичен протокол. 

30. Модифицирано ламбо по Widman-Ramfiord-индикации, контраиндикации  

хирургичен протокол. 

31. Сифилис -стадии, клинична картина, диференциална диагноза, диагноза. 

32. Херпетичен гингивостоматит-описание на лезиите, клинична картина, 

диференциална диагноза, диагноза и лечение. 

33. Еrhytema multiforme – етиология, патогенеза, клинична картина, форми, 

лечение. 

34. Орални лезии причинени от щамове на Candida - клинични форми, 

диференциална диагноза, диагноза, лечение. 

35. Lichen planus- хистологична картина, форми, диференциална диагноза, 

лечение. 

36. Видове пигментации на гингивата от екзогенен и ендогенен 

произход.Morbus Addison- клинични симптоми и изяви върху оралната 

мукоза. 

37. Хистологично описание на здрава гингива и супракрестални аташирани 

тъкани. 

38. Гингивално разрастване – етиологични и рискови фактори, клинична 

картина. 

39. Контрол на диабета, насоки за лечение на пациент с пародонтит с 

контролиран и неконтролиран диабет. 

40. Рентгенографски промени при пародонтит, обсъдени чрез термините на 

рентгенологията. 

41. Клинична картина на некротичен гингивит. (Принципи на лечение). 

42. Клинична картина на гингивит при бременни. (Принципи на лечение). 

43. Клинична картина на пародонтален абсцес. (Принципи на лечение). 

44. Клинични симптоми на травма от оклузия. 

45. Цели и задачи на системната фаза в лечението на пародонталните 

заболявания. 

46. Цел на шинирането на зъбите, индикации за шиниране. 

Забележка: Времето за работа върху писмения въпрос от изпита е 20 

минути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


