
 
  КОНСПЕКТ  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА 
 

      КАРИЕСОЛОГИЯ 
1. Структура и функция на твърдите зъбни тъкани.  
2. Зъбен кариес – същност на процеса. Основни и съпътстващи етиологични 

фактори – роля, взаимодействие, значение. 
3. Зъбен кариес. Патогенетични механизми. Еволюция в разбиранията за 

патогенезата на зъбния кариес и съвременни схващания. 
4. Класификации на зъбния кариес. Клинична картина. Диференциална диагноза. 
5. Етапи на диагностика на зъбния кариес – конвенционални и съвременни методи. 

Значение. 
6.  Неоперативно и минимално инвазивно лечение на зъбния кариес. Обосновка.  

Показания, насоки на лечение, методи. 
7. Кариес на дентина – степени и зони на засягане. Защитни реакции на дентина и 

пулпата. Методи на лечение според степента на засягане на дентина. Размазан 
пласт – същност, значение. Фармакодинамика на средствата за отстраняването му. 

8. Кариес на кореновата повърхност. Структура на цемента. Рискови фактори за 
развитието на кореновия кариес. Методи за диагностика. Клиника.  
Диференциална диагностика. Неоперативно лечение (профилактични програми). 
Оперативно лечение – материали  (показания), кавитетни форми, техники на 
възстановяване.  

9. Вторичен кариес – определение, етиология, диагностика. Методи за лечение 
според показанията. 

10. Множествен кариес – определение, етиологични фактори. Мениджмънт на 
множествения кариес. 

11. Дентална амалгама. Химичен състав и основни реакции при сплавяването на 
дентална амалгама. Класификация и качества на различните видове дентална 
амалгама. Методи и инструменти за разбъркване, нанасяне, кондензиране, 
оформяне на обтурации от амалгама.  

12. Дентална амалгама – сфери на приложение при възстановяване дефекти на ТЗТ. 
Основни изисквания към кавитетните препарации за амалгама. Биомиметични и 
биомеханични съображения при възстановяване с амалгама – допълнителни 
ретенционни елементи. 

13. Структура на денталните композиционни материали. Класификации. Качества. 
Средства за  изграждане на възстановявания и окончателно завършване на 
обтурации от композиционен материал.  

14. Директни възстановявания с дентални композиционни материали.  
 

15. Дентални адхезиви – същност на адхезията, видове адхезиви. Промени в ТЗТ при 
адхезивната обработка. Показания. Начин на приложение. 

16. Дентални цементи – основни изисквания, състав, класификация, качества на 
отделните цементи, приложение 

17. Стъклено-йономерни цементи – качества, видове, начин на приготвяне, реакции 
при смесване, сфери на приложение. 
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18. Индиректно възстановяване на дефекти на зъбната коронка – методи, предимства 
и недостатъци. 

19. Грешки и усложнения при диагностиката и лечението на зъбния кариес. 
Превенция. 

20. Профилактика на зъбния кариес – основни фактори, свързани с развитието на 
кариеса, нива на превенция. Първична профилактика: цел, основни насоки, 
начини и средства за постигане на целта. Вторична и третична профилактика: цел, 
основни насоки, начини и средства за постигане на целта. 

21. Оценка на риска за развитие на зъбен кариес – обосновка. Основни елементи при 
метода за оценка на риска от развитие на кариес. Допълнителни фактори.  
Интерпретация на отделните елементи. Групиране на пациентите. Насоки за 
поведение при различните рискови групи.  

22. Некариесни увреждания на ТЗТ. Етиологични фактори. Класификация. 
Клинично представяне. Начини на възстановяване според вида на увреждането и 
групите зъби.  

23. Избелване на витални и невитални зъби с променен цвят – причини за промяна 
на цвета. Методи – обосновка, техника, усложнения. 

24. Обезболяване при лечение на ТЗТ. Определение за болка, физиология на болката, 
път на болката. Теоретични обосновки за зъбната болка. Нива, методи и средства 
за повлияване на зъбната болка. 

25. Инфекциозен контрол в денталната практика – обосновка, път на инфекцията, 
основни елементи на инфекциозния контрол. Контрол на обкръжаващата среда. 
Стандартни предпазни мерки за персонала и пациентите – средства и механизъм 
на действие. Лични предпазни средства. Методи, средства и етапи свързани с 
подготовката, използването и съхраняването на инструментите. 

 
ЕНДОДОНТИЯ 
26. Зъбна пулпа – анатомия, структурна организация, кръвоснабдяване, инервация, 

възрастови промени, клинично значение. 
27. Периодонциум – анатомия, структурна организация, кръвоснабдяване, 

инервация, клинично значение. 
28. Ендодонтско лечение – цели, биологични и механични принципи. Основни 

фактори за увреждане на ендодонта – инфекция, травма, медикаменти. Етапи на 
ендодонтското лечение.  

29. Предоперативна подготовка за ендодонтско лечение – диагностични процедури. 
Обезболяване на оперативното поле – методи. Изолиране на оперативното поле – 
цел, средства, методи.  

30. Осъществяване на ендодонтски достъп при различните групи зъби – цел, 
инструментариум, анатомични особености на пулпната камера. 

 
31. Методи за определяне на работната дължина на кореновите канали – цели, 

обосновка и клинично значение.  
32. Ръчни инструменти за обработка на кореновия канал – цел, видове, 

предназначение. Класификация. Методи за инструментиране. Предимства и 
недостатъци. 

33. Машинно инструментиране на кореновите канали – основни характеристики на 
инструментите. Системи за машинна обработка на каналите. Система Pro Taper – 
начин на работа. 

34. Химична обработка на кореновите канали – цел. Групи медикаменти според 
основното им предназначение. Фармакодинамика на основните средства за 
химическа обработка на кореновите канали. Методи на приложение. 



35. Обтуриране на кореновите канали – цели. Условия за запълване на кореновите 
канали. Класификация на използваните средства. Изисквания към 
каналопълнежните средства. Състав, фармакодинамика, индикации. Методи за 
обтуриране на кореновите канали. Инструментариум. 

36. Гутаперка – състав, предимства и недостатъци. Видове щифтове. Методи за 
обтуриране с гутаперка. Предимства и недостатъци. 

37. Заболявания на зъбната пулпа. Патогенетични механизми на развитие на 
пулпните заболявания. Патохистологични промени в зъбната пулпа при 
възпалителни и невъзпалителни заболявания.  

38. Клинична класификация на заболяванията на зъбната пулпа. Клинична картина. 
Клинични и диагностични различия. Диагностика на заболяванията на зъбната 
пулпа – основни принципи. Интерпретация на резултатите от изследванията. 
Насоки за лечение. 

39. „Биологично” лечение на зъбната пулпа. Критерии за успех, показания, методи, 
етапи на изпълнение. Фармакодинамика на използваните средства. Оценка на 
методите. 

40. Радикално лечение на зъбната пулпа. Определение. Цел. Индикации и 
контраиндикации. Етапи на изпълнение. Оценка на методите. 

41. Фрактури при ендодонтски лекувани зъби – причини. Възстановителни 
процедури и материали. 

42. Травматична коренова фрактура. Клинично изследване. Лечебни процедури. 
Усложнения – вътрешна и външна коренова резорбция. 

43. Комбинирани ендо-периодонтални заболявания – анатомични предпоставки за 
възникването им. Класификация. Клинични симптоми от страна на пулпата и 
периодонциума. Насоки за лечение. 

44. Остри периодонтити – етиология, патогенетични механизми. Субективни 
оплаквания, обективна находка, диференциална диагноза. Лечение – основни 
цели, начини за постигането им. Медикаменти – фармакодинамика.  Съпътстващи 
лечебни мероприятия. Прогноза. 

45. Хронични периапикални периодонтити – видове, етиология, клиника, лечение. 
Фармакодинамика на използваните средства за лечение. Диференциална 
диагноза. Прогноза. 

46. Възстановяване на ендодонтски лекувани зъби. Методи, материали. Предимства 
и недостатъци. 

 
47. Грешки и усложнения при ендодонтско лечение – диагностика, корекция, 

превенция. 
48. Спешно ендодонтско лечение – обосновка. Изследване, интерпретация на 

болката. Нозологични единици, насоки на лечение. 
49. Планирана ендодонтска хирургия – индикации, контраиндикации. 

Инструментариум. Материали – фармакодинамика. Етапи на изпълнение. 
Постоперативни инструкции. Възможни усложнения. Прогноза. 
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