
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ОРАЛНА ПАТОЛОГИЯ 





Пациент без зъби 

Нуждае ли се той от зъболекар? 



Преди и след лечение  

Vit. B12 хиповитаминоза 

(пернициозна анемия) 

Кой диагностицира 
и кой лекува? 



Какво е това? 

████████████ 

████████████ 

 



4 месеца по-късно…  
 

████████████ 

████████████ 

 



Методи на изследване при 
заболявания и синдроми на 

устната кухина 



Обсег на отговорностите 

• Заболявания на устните, езика, 
слюнчените жлези, орална мукоза, лицево 
челюстни кости, ТЗТ и пародонтален 
комплекс, лицеви мускули и черепно-
мозъчни нерви, синуси, ТМС 

• Заболявания на прилежащите меки и 
твърди тъкани на главата и шията 

• Заболявания на оралните тъкани, които са 
компонент на системни заболявания 



ЕТИЧНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА 

ДЕНТАЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ 

 

Преди да пристъпим към снемане на 

подробна история на заболяването, 

анамнеза на живота и щателен интра- и 

екстра- орален преглед, е необходимо да 

спечелим доверието на пациента. 

 

Проява на емпатия към пациента, 

избягване на конфронтации, както и 

гарантиране на поверителност на 

получената информация. 

 

Декларация за информирано съгласие 

за лечение, в случаите когато пациента не 

е под запрещение. При наличие на такова 

съгласието се взема от лицето попечител. 



„Не ми обяснявай, докторе! Бил съм пациент по-
дълго отколкото ти лекар“. 

Изследване на болния 
1. Паспортна част  
2. Анамнеза 
3. Клинично изследване 
А) Екстраорално 
Б) Интраорално 
4. Параклинични изследвания 



Паспортна част. Защо?  
(нпр. кога е роден и къде живял като дете) 
 
 
БУРГАС, роден 1965г 

„Бургаска усмивка“ – флуороза 4-та степен 



ОРАЛНОХИГИЕННИ НАВИЦИ 





МОТИВАЦИЯ, АКО Е НУЖНО 



ВРЕДНИ ПРИВИЧКИ 



Екстраорално изследване 
 

• Дъх. Значение 



Нетипичният дъх от устата 
може да означава: 
 

• инфекция:  кариес, 
пародонтопатии 

• Инфекции на горни 
дихателни пътища 

• Смущения в ГИТ 
• Диабетна кетоацидоза 
• Уремия и бъбречна 

недостатъчност 
• Чернодробна 

недостатъчност 
• Употреба на алкохол или 

наркотици 
 

Бактерии по повърхността на езика 

език 



Екстраорално изследване 
 
• Лице…симетрия, отоци, белези, мускулен тонус, движение на 

долната челюст, лицево изражение, потрепвания, парализа, 
знаци за зависимост или злоупотреба с ПАВ, пигментации 
 

• Кожа…цвят, влажност, тонус, обриви, лезии, новообразувания 



Какво е това? 



Остро протичащ хепатит В 

ОЧИ – КЛЕПАЧИ, СКЛЕРИ, ЗЕНИЧНИ РЕАКЦИИ 



Тиреотоксикоза – налице е екзофталм 



Екстраорално изследване 
 
• Окосмяване по капилициума и кожата: разреждане, 

обезцветяване, загуба 

Alopecia areata 



Хирзутизъм 



Парализа на лицевия нерв 

Екстраорално изследване 
 
Черепно-мозъчни нерви 
 
I Olfactorius мирис 
II Opticus зрение 
III Occulomotorius, IV Trochlearis, VI 
Abducens  движения на окото 
V Trigeminus  дъвкане, сетивност на 
лицето и устата, симетрично мигане 
VII Facialis  саливация, лакримация, 
мимически мускули, вкус (предни 2/3) 
VIII Acusticus слух, равновесие 
IX Glossopharingeus  вкус (задна 1/3) 
X Vagus  вкус, съдов тонус, сърдечна 
дейност, моторика и секреция на 
стомаха 
XI N. Accessorius преглъщане (m. 
trapezius, m. sternocleidomastoideus) 
XII Hypoglossus  движения на езика 



Изследвания на черепно-мозъчните нерви. 
Палпация в точки на Vallét за изследване на 
N. trigeminus 

Фронтален синус 

Максиларен 
синус 

Екстраорално изследване 
Черепно-мозъчни нерви 

 



Екстраорално изследване 
 
• Големи слюнчени жлези 
- Разположение 
- Промени в големината  



Екстраорално изследване: Изследване на шията 
 
• Симетрия 
• Подуване: 
Включва хетерогенна група патологични изменения, които могат да бъдат 
флуктуиращи, меки или твърди при палпация подутини, разположени симетрично 
или едностранно. Измененията могат да са асимптомни, чувствителни до болезнени, 
подвижни и фиксирани, единични и множествени. 
Кисти, инфекциозни заболявания, автоимунни и системни заболявания, както и 
неопластични процеси се включват в тази група , което е свързано с диагностични 
проблеми. Прави се ДД с: 
• Бранхиални кисти 
• Киста на Ductus Thyroglossus 
• Дермидна киста 
• Лимфанфиоми 
• Неспецифични лимфаденити 
• Сиалоаденит на подчелюстните слюнчени жлези 
• Туберкулоза 
• Синдром на Heerfordt (Саркоидоза) 
• Синдром на Sjögren  
• Болест на Hodgkin  
• Метастатични процеси в лимфните възли 



Бранхиална киста 
Определение: Бранхиалните кисти или още цервикални лимфоепителиални кисти са 
сравнително редки, локализирани по горната латерална шийна повърхност по 
протежение на предния ръб на м. sternocleidomastoideus. 
Етиология: Нарушение в развитието (лимфоепителни клетки от хрилните дъги). 
Клиника: Появява се като асимптоматична, мека, флуктуираща подутина (1–10 cm), 
локализирана странично, обикновено става видима между 20 и 40 години . 
Параклинични изследвания: хистопатологична експертиза, КТ 
ДД: дермоидна киста, лимфаденит, сиалоаденит, тумори. 
Лечение: хирургично отстраняване. 



Абсцедирала латерална шийна киста 

Изследване на шията 



Киста на необлитерирал ductus thyroglossus 
 



Киста на необлитерирал ductus thyroglossus 
 
Определение: Нарушение в развитието, при което епителни повлекла от необлитерирал ductus 
thyroglossus пролиферират и формират кистозна формация. 
Етиология: Киста на необлитерирал ductus thyroglossus (епителни клетки!!!) 
Клиника: Кистата обикновено е локализирана над хиоидната кост, но може да се открие по 
цялото поле от супрастерналната ямка до foramen cecum по дорзалния участък на езика. 
Интраорално се представя от неболезнена, флуктуираща подутина (1–3 cm), локализирана 
срединно до foramen cecum по дорзалния участък на езика. Понякога може да се наблюдава 
фистула и вторично инфектиране Най-често се диагностицира при пациенти под 20 год. 
Изследвания: Хистопатологично изследване, сцинтиграфия (99mTc или 125I scan), КТ 
ДД:  Glossitisrhombica mediana, доброкачествени и малигнени тумори. 
Лечение:  Хирургично изсичане 



Сиалоаденит на подчелюстните слюнчени жлези 
Определение: Възпалителен процес ангажиращ подчелюстните слюнчени жлези. 
Етиология: Инфекции, рядко усложнена сиалолитиаза или травма. 
Клиника: Болезнена подутина, обикновено едностранно, под тялото на челюстта. 
Надлежащата кожа е с еритем, а интраорално орифициумите на слюнчените жени са 
зачервени и понякога отделят гноевиден ексудат. 
ДД:  Лимфаденит, целулит, лимфом, туберкулоза, саркоидоза, с-м на Sjögren . 
Лечение: Антибиотична терапия, при показания оперативно лечение 



Екстраорално изследване: изследване на 
лимфните възли 

• Лимфни възли; изследваме: 
- Големина 
- Плътност (консистенция) 
- Свободни/фиксирани; в пакет 
- Болезненост 
- Кога са забелязани промените?  



Преарикуларни: ухо 

Тонзиларни: тонзили, заден фаринкс 

Субментални: зъби 

Субмандибуларни : под на 
устната кухина 

Задни цервикални: капилициум 

Предни цервикални : гърло, тонзили, 
заден фаринкс, щитовидна жлеза 

Супраклавикуларни: 
гръден кош 



Основни причини за увеличаване на лимфните възли: 
 
• Инфекциозна причина: остро развитие, болезнени, топли 

 
Засегнати са възлите в дренажния басейн на инфекцията, но е възможно и 
дифузно увеличаване на много лимфни възли, като отговор на 
генерализирана инфекция и системен възпалителен процес (ТБ, ХИВ, 
Мононуклеоза) 

 
• Неопластичен процес: бавна прогресия, уплътнени, включени са 

множество възли, групирани в пакети в подлежащите тъкани 
 

Лимфните възли могат да бъдат първоизточник на малигнената 
трансформация (нпр. Лимфом) или да бъдат засегнати вторично 
(метастази) чрез процес в прилежащите тъкани (нпр. интраорален 
сквамозен карцином)   
 
 



Неспецифичен лимфаденит 
Определение: Лимфаденитът е хиперплазия на лимфоидната тъкан изграждаща лимфния възел. 
Етиология: Инфекция (бактериална, вирусна, гъбична). 
Клиника: Подуване на отделни групи лимфни възли на шията (според източника на инфекция). 
При острите инфекции лимфните възли са увеличени, болезнени, меки и подвижни, докато при 
хроничните инфекции те са увеличени, неболезнени, твърди и понякога фиксирани. Увеличените 
лимфни възли могат да са единични или множествени. 
ДД:  Сиалоаденит, Неходжкинов лимфом, болест на Hodgkin, HIV инфекция, бактериални 
инфекции. 
Лечение: Лечение на специфичната инфекция с антибиотик. 



Туберкулоза 
Оралните изяви на туберкулозата не са чести и са представени от голям спектър 
лезии, обикновено вторични спрямо белодробното огнище. Регионерната 
лимфаденопатия обикновено е придружена от орални лезии.  
Особена форма на туберкулоза, засягаща шийните лимфни възли е известна като 
скрофула. Клинично тя се характеризирас подуване на няколко лимфни възела,  
последвано често от формиране на множество фистули по прилежащата кожа.  
ДД: лимфом, сиалоаденит, актиномикоза 

Туберкулоза, 
засягане на лимфен 
възел с формиране 
на фистула. 



Болест на Hodgkin 
Определение: Болестта на Ходжкин представлява злокачествен лимфом, характеризиращ се с образуване на 
клетъчни струпвания (грануломи), съдържащи гигантските клетки на Reed-Sternberg. В началото процесът е 
локализиран в лимфните възли, но по-късно се разпространява по цялото тяло, като засяга и нелимфни органи. 
Етиология: Неизвестна. 
Клиника: Началната изява на Ходжкиновият лимфом е периферната лимфоаденомегалия. В около 70% от 
случаите първо се засягат шийно-надключичните лимфни възли вляво. Лимфните възли са твърдоеластични 
(“гумени”), неболезнени, подвижни, не нагнояват, не фистулизират. По размер могат да бъдат най-различни. 
Когато са над 10 сm, се говори за туморна (“bulky”) форма. Има повишена температура за продължителен 
период, в повечето случаи с вълнообразен характер – тип Pel-Ebstein. Появяват се лесна уморяемост, нощни 
изпотявания, сърбеж по кожата, отслабване на тегло.  
Изследвания: биопсия на лимфен възел, имуно-хистохимични изследвания. 
ДД: Неходжкинов лимфом, туберкулоза, инфекциозна мононуклеоза, други неоплазми 
Лечение: химиотерапия MOPP (Mustagren, Oncovin, Procarbazin, Prednisolon) и ABVD( Adriamycin, Bleomycin, 
Vincristine, Dacarbazin) и лъчетерапия (палиативно) 



Екстраорално изследване 
 
     ТМС 
• Бимануална палпация при отваряне и затваряне 
• Какъв е максималния обем на отваряне? 
• Има ли симетрия при отваряне? 
• Има ли шумове, пукане или стържене? 
• Използвай стетоскоп!  



Екстраорално изследване 
 
     Дъвкателна мускулатура – m. masseter  и m. temporalis  
• Бимануална палпация при отваряне и затваряне 
• Болезненост 
• Тризмус 
• Обем-заемащи процеси 



Интраорално изследване 
 



Интраорално изследване 
 
     Устни  
• Цвят, текстура, големина, първични и 

вторични обривни елементи, травма, 
излагане на слънце, алергии, давност 
на измененията 



Нежни женски устни…….. 

Какво е това? 



Интраорално изследване 
 
     Устни  
• Френулум, устно предверие (вестибулум), прикрепена гингива 



Интраорално изследване 
 
     Букална лигавица 
• Вид и цвят на лигавицата 
• Расови вариации в цвета 
• Обривни елементи  
• Палпация (бидигитална) на бузата 
• Стенонов канал (възпаление, слюнчен дренаж) 
• Мускулни инсерции 



Интраорално изследване 
 
     Букална лигавица 
• Linea alba, morsicatio bucarum 
• Стенонов канал (Nicolas Steno, датски анатом, 1660). 

morsicatio bucarum 



Интраорално изследване 
 
     Букална лигавица 
• Лезии – бели, червени, пигментни  
• Lichen Planus, гранули на Fordyce  

Lichen planus                                                       гранули на Fordyce  



Интраорално изследване 
 
     Твърдо небце 
• Височина, контур, цвят, папила инцизива, руги, малки слюнчени жлези 
• Комуникации, торуси, обривни елементи, никотинов стоматит, вегетации 



Оро-назална комуникация при 
пациент употребяващ кокаин 

Torus palatinus с разязвена повърхност 



Готическо небце и отворена 
захапка при пациентка 
боледувала от рахит в 
детска възраст 



Палпацията или перкусията на 
синуса предизвиква болка ако 
той е възпален или инфектиран. 
 
При трансилюминацията 
нормално светлината преминава 
през синуса и е видима в устната 
кухина. Инфекцията, отока и 
събирането на ексудат 
възпрепятстват преминаването 
на светлината. 
 
Техника: Стаята трябва да е 
затъмнена и отоскопа се поставя 
върху инфраорбиталната гънка, 
като се наблюдава за 
просветляване в устната кухина 

Изследване на максиларните 
синуси чрез трансилюминация 



Интраорално изследване 
 
     Меко небце, увула, орофаринкс и тонзили 
• Контур, цвят, форма 
• обривни елементи, възпаление, вегетации 



Интраорално изследване 
 
     Език 
• Контур, цвят, форма, текстура, консистенция, папили, налепи, лезии, 

функционални нарушения. френулум 
• Най-честа локализация на оралния рак 
• Оглеждат се внимателно всички повърхности 



Език 

• Варици на езика (хроничен хепатит в декомпенсация)   



Език 

• Географски език 



Език 

• Авитаминоза (В12) 



Език 

• Орален рак – 
сквамозен карцином 



Интраорално изследване 
 
     Под на устната кухина 
• цвят, лезии, френулум, варици, орифициуми на слюнчените жлези 
• Честа локализация на оралния рак 
• Оглеждат се внимателно всички скрити повърхности 



“Ranula” от лат. rana 



Левкоплакия 



Сквамозен карцином 



Бимануална и бидигитална палпация на пода на устната кухина 



Интраорално изследване 
 
     Пародонтален комплекс 
• Гингива - цвят, текстура, възпаление, рецесии, лезии 



Интраорално изследване 
 
     Твърди зъбни тъкани 
• Аномалии във формата, броя и цвета на зъбите 
• Травми на зъбите 
• Кариес 
• Некариесни увреждания (ерозия, абразия, атриция, клиновидни дефекти) 

Usura cervicalis                                    Erosio dentis 



Интраорално изследване 
 
     Оклузия 
• Класификация по Angle I, II, III 
• Overjet 
• Overbite 
• Средна линия 



Интраорално изследване на беззъбите челюсти 
 
• Големина, форма, контур 
• Изменения в лигавицата 
• Изменения в подлежащата кост 

Ниско френуломно прикрепване               Epulis  fissuratum 



Основни параклинични изследвания 

-ЕОД 

-ТОД 

-Сегментни и панорамна рентгенографии,  

-КТ, ЯМР 

-Корозионен потенциал (>100mV е патология) 



Параклинични методи за скрининг на орален рак 
 
Ексфолиативна цитодиагностика: 
 
• Конвенционален ПАП тест 
• Четкова биопсия 
• Модифицирана цитодиагностика в течна среда 

 
Нативно оцветяване (с или без използване на монохроматична светлина) : 
 
• Толуидиново синьо 
• Хемилуминисценция 

 
Биопсия: 
 
• Щанцова 
• Със скалпел 
• Лазерна  
 



НОРМАЛНА ЕКСФОЛИАЦИЯ НА КЛЕТКИ 

Ексфолиативна цитодиагностика 



Ексфолиативна цитодиагностика; последователност 



Ексфолиативна цитодиагностика; Модификация 



Модифицирана цитодиагностика в течна среда 



РАЗЛИКИ между: 
 
• Конвенционален ПАП тест и 
• Модифицирана цитодиагностика в течна среда 



Хемилуминисценция 

Основа се на отражението на светлината от 
хиперкератотичните участъци по оралната лигавица, 
което ги прави да изглеждат бели на фона на  
непроменената лигавица, която абсорбира светлината и 
изглежда тъмна 



Флуоресценция със синя светлина (VELScope) 

Променените участъци по оралната лигавица са тъмни (не 
флуоресцират), а здравата лигавица флуоресцира в ярко зелен 
цвят 



ViziLite Plus тест за скрининг на 
премалигнени лезии в устната 
кухина: 
 
1. Изплакване с 1% р-р на оцетна 

киселина 
2. Хемилуминисценция за търсене 

на изменени участъци по 
лигавицата 

3. Нанасяне на толуидиново синьо 
за локализиране на зоната 

4. Биопсия за хистологично 
изследване 



Хемилуминисценция 



Нативно оцветяване с толуидиново синьо 



Биопсия със скалпел 

БИОПСИЯ 



ЩАНЦОВА БИОПСИЯ 



Тумор на долната устна на 4-годишно момче, изискващ биопсия 

ЛАЗЕРНА БИОПСИЯ 



Ексцизионна 
биопсия на тумор 
с Er:YAG лазер 



Фиксиране на биоптата в 10% р-р на формалин (съотношението 
биоптат:фиксираща течност е 1:10). Хистологичната диагноза е 
сквамозен папилом. 



Оздравителен процес до 1 седмица след биопсията 



Имунофлоуресценция  
 

Предимно за диагностика на автоимунни заболявания 

Pemphigus vulgaris 



Микробиологични изследвания 
 
• Кандидоза 
• Специфични инфекции (сифилис, туберкулоза, актиномикоза, гонорея) 



Молекулярно-генетични методи –  полимеразна верижна реакция 
(PCR) 

Принципът на метода се състои в експоненциално намножаване (амплификация) на специфичен 
фрагмент ДНК, с използването на къси, изкуствено синтезирани олигонуклеотиди (10 – 30 нд), 
които се наричат праймери. Те се свързват специфично с определен участък от таргетната ДНК,  
което е необходимо условие за Taq-полимеразата за започване на синтезата на новата ДНК-
верига.  След начален етап на денатурация (термично разделяне на двете вериги от 
изследваната нативна ДНК) следва етап на хибридизация на праймерите и синтез на новата 
ДНК-верига. В следващия цикъл от реакцията, този новосинтезиран ДНК фрагмент ще послужи 
като матрица за синтез на нова верига ДНК. Процесът продължава 25 – 50  цикъла,  което има 
като резултат генерирането на милиони молекули ДНК, идентични на целевата молекула. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCR-базираните методи позволяват видова идентификация на 6-те най-чести видове,  
причиняващи системна кандидоза.  Навременното установяване на специфична за 
етиологичния агент ДНК позволява да се започне превантивна, специфична за конкретния 
причинител терапия,  с която да се избегне развитието на системна инфекция. 



Изследване на периферна 

кръвна картина и биохимичен 

профил в клинична 

лаборатория 

 

• СУЕ 

 

• Еритроцити и хемоглобин 

 

• Промени в ДКК (левкопения, 

лимфоцитоза, моноцитоза, 

еозинофилия) 

 

• Промени в протеинограмата 

(намалено количество общ 

белтък и албумин и увеличен 

процент на глобулините 

 

• Биохимични изследвания 

(глюкоза, ензими, желязо, 

хормони) 



Алергологични тестове 

• Епикутанно тестване за алергия спрямо материали 

 

• Контактно-алергичен лигавичен тест чрез небцова 

пластинка 



ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА АЛЕРГИИ! 

“Prick”- тест 



“Prick”- тест (отчита се след 20 минути) 

СКАЛА ЗА ОТЧИТАНЕ ТЕЖЕСТТА НА РЕАКЦИЯТА 

+       умерена хиперемия (пробата е съмнителна) 

+       мехур и оток с размери 2-3мм (слабо положителна реакция) 

++     мехур с големина до 5мм и хиперемия 

+++   мехур с големина до 10мм и хиперемия 

++++ мехур с големина над 10мм и изразена обща реакция 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 Изследване на 

слюнката 

 

 Микробиологично 

изследване и 

изследване за 

инфекциозно 

носителство 

 

 Диагностика на 

храненето 

 

 Изследване за 

алергии 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

1. Изследване pH на слюнката 

 

2. Изследване на буфериращия капацитет на 

слюнката 

 

3. Микробиологично изследване на слюнката 

 

4. Изследване на слюнката за употреба на 

наркотични вещества 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Изследване pH на слюнката (колориметрична скала) 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Изследване на буфериращия капацитет на слюнката (колориметрична скала) 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Изследване на буфериращия капацитет на слюнката (колориметрична скала) 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Микробиологично изследване на слюнката със селективни хранителни среди 



Вземане на слюнчена проба и 
количествено отчитане в мерителна 
чаша 





Нанасяне на слюнка върху селективна хранителна среда за микробиологично 
изследване 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Микробиологично изследване на слюнката – пробите се инкубират за 48 часа  



Отчитане на пробата чрез визуална скала (като 
брой колония образуващи единици – CFU) 



Множествен кариес, пародонтит и големи количества зъбен камък и плака; 

CFU>105 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 



Почистването на максимален брой кариесни лезии и премахването на 

зъбния камък и плака намаляват микробното число; CFU<105 



Краен резултат от началната терапия 



ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЮНКАТА 

Изследване на слюнката за употреба на наркотични вещества 

I-Screen OFD Saliva 

Drug Test 

Origin Diagnostics ™ www.origindiagnostics.com 

Amphetamone AMP 50ng/ml 24 ч. 

Мethamphetamine mAMP 50ng/ml 72 ч. 

Marijuana THC 12ng/ml 3-10 дни 

Opiates OPI 40ng/ml 10 дни 

Cocaine COC 20ng/ml 48 ч. 

Phecyclidene PCP 40ng/ml 10 дни 



Диагностика на храненето 

Ти си това, което 
ядеш! 

I’m loving it………… 



Кариеси Гингивит 

Деминерализация 

ПИЯЧ на  



Хранителни разстройства 



КОМОРБИДНОСТ СЪС 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА 

Според изследванията в страни на ЕС 

основната причина за отказ от дентално 

лечение от страна на зъболекаря е 

страха от заразяване с инфекциозно 

заболяване.  



Имунологичен ELISA тест за HIV, HCV и HBV статус. 



ИНТРАОРАЛНИ ТЕСТОВЕ ЗА HIV НОСИТЕЛСТВО 



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: 
 
1. ОРАЛНА МЕДИЦИНА 
З. Кръстев, А. Киселова, Р. Коларов 
2. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА 
П. Ботушанов 
3. ТЕСТОВЕ И КЛИНИЧНИ ЗАДАЧИ ПО ОРАЛНА ПАТОЛОГИЯ 
Е. Попова, Г. Томов 



www.oralpathology.info 



www.oralpathology.info 



Никога не спете с широко отворена уста на лекции! 
Може някоя муха да влезе в нея. 




