
Болести на устата и парадонтот - Писмен, Прашања
1. Булата која е главен симптом на Pemphigus vulgaris е последица на:
- губење на интерцелуларните врски помеѓу клетките во зрнестиот и рожниот слој; 
- дегенерација и на клетките и на дезмозомските врски во базалниот слој вклучувајќи ја и базалната
мембрана; 
- постоење на интер интрацелуларен едем; 
- балонирачка или ретикуларна дегенерација која води кон екстензивна акантолиза; 
- губење на интерцелуларните врски на клетките во трновидниот слој на епителот; 

2. Најчести орални промени кои се сретнуваат кај агранулицитозата се :
- акутен улцеронекрозен гингивит  
- дифузна хиперемија на целокупната орална лигавица  
- мултипни улцери на палатум, тонзили, непчани лаци 
- петехијални крварења на палатумот  
- се погоре наведено  

3. Нативниот препарат служи за одредување на присуство на:
- Бактерии 
- Вируси 
- Малигни клетки 
- Габи 
- Имуноглобулини 

4. "Bulbo indolens" е реакција на регионалните лимфни жлезди која е карактеристична
за:
- првиот клинички стадиум на сифилис 
- групата анергични ТБЦ реактивни состојби 
- вториот клинички стадиум на сифилис 
- третиот клинички стадиум на сифилис 
- сите одговори се неточни  

5. "Комбинирани коскени дефекти" се нарекуваат оние кои имаат:
- еден коскен ѕид 
- три коскени ѕида 
- змијолико го опфаќа забот 
- броојот на ѕидови се разликува во апикалниот дел, о 
- сите одгвори се неточни 

6. “Коагрегацијата” на микроорганизмите во денталниот плак им обезбедува на
- Избегнување на одбраната на домаќинот 
- Успешен раст  
- Го намалува кислородниот градиент 
- Зголемена продукција на ендотоксин  
- Подобрување на синтезата на јаглени хидрати  

7. Cheilitis exfoliativa sicca на вермилионот ја зафаќа:
- првата и втората третина 
- првата третина и кожниот појас 
- втората третина и аглите на усните 



- втората и третата третина 
- сите одговори се неточни 

8. Cheilitis abrasiva praecancerosa-Manganotti најчесто има:
- унилатерална локализација 
- централна позиција 
- На двете страни 
- Симетричност 
- Сите одговори се точни 

9. Cheilitis abraziva praecancerosa - Manganoti најчесто има:
- унилатерална локализација 
- централна позиција 
- ниедна од горе посочените  
- сите горе посочени 
- сите одгвори се неточни  

10. Cheilitis exfoliativa sicca клинички се манифестира со:
- луспици кои се распоредени низ целиот румен дел на усните, проширувајќи се и во кожниот појас 
- луспици кои се локализирани во првата третина од румениот дел на усните се до преодот на
полулигавичнот слој во лигавичен, но без атакираносат на кожниот појас 
- луспици кои се локализирани во втората и третата третина од румениот дел на усните се до преодот на
полулигавичнот слој во лигавичен, но без атакираност на кожниот појас 
- луспици кои се распоредени низ целиот румен дел на усните, проширувајќи се и кон аглите на усните 
- луспици кои се распоредени низ целиот румен дел на усните, проширувајќи се и кон образната лигавица 

11. Cheilitis exfoliativa sicca клинички се манифестира со:
- луспици кои се распоредени низ целиот румен дел на  
- луспици само во кожниот појас 
- луспици кои се локализирани во првата третина од румениот дел 
- луспици кои се локализирани во втората и третата третина од румениот дел 
- сите одгвори се неточни 

12. Cheilits glandularis simplex предиспонирано се појавува кај луѓе кои:
- се изложени на лоши метереолошки услови 
- имаат хиперплазирани хетеротопични мукозни жлезди 
- имаат хиперплазирани хетеротопични лојни жлезди 
- имаат лоши навики; 
- имаат нутритивни проблеми 

13. Dermatitis herpetiformis Duhring е заболување кое:
- се јавува почесто кај жените отколку кај мажите, со просечна старост од 45 години 
- се јавува во раната младост и трае доживотно, со повремени чести или кратки ремисии 
- предоминантно се јавува помеѓу 50-тата и 60-тата година , со преваленција кај мажите 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

14. Erithema exudativum multiforme е дерматоза каде покрај дермална можна е и орална
манифестација. Клинички промените се следни:
- полиморфизам на промените на целата орална лигавица 
- мономорфни промени на целата орална лигавица, а на  
- папули во ретромоларната регија 



- везикули и були на непчените лаци и увулата 
- сите одговори се неточни  

15. Erithema exudativum multiforme е заболување на кое:
- му претходи продромален стадиум 
- не му претходи продромален стадиум 
- му претходи продромален стадиум само кај повозрасни 
- му претходи продромален стадиум само кај децата 
- сите одговори се неточни  

16. Erithema �xum е алергична реакција која предилекциони се манифестира на:
- подот на усната празнина и тврдото непце 
- образната лигавица 
- лабијалната лигавица 
- околу аглите на усните 
- сите одговори се неточни  

17. Erythema �xum e алергична реакција која предилекционо се манифестира на:
- подот на усната празнина и тврдото непце; 
- образната лигавица; 
- лабијалната лигавица;  
- околу аглите на усните; 
- мекото непце 

18. Erythema �xum диференцијално дијагностички треба да се споредува со:
- Lichen planus  
- Candidiasis  
- Stomatitis ulceronecroticans  
- Lingua geographica  
- Lingua rhombica mediana  

19. Erythema �xum се карактеризира со ограничена алергиска реакција и рецидивност
на промените на исто место со предилекција на:
- тврдо непце  
- под на усна празнина  
- букална лигавица  
- гингива 
- меко непце  

20. Erythematodes спаѓа во групата на:
- туберкулозни заболувања од лупозен тип, со хроничен и прогресивен тек 
- хронична системска фородерматоза, која трае доживотно 
- автоимуни или колагени заболувања со хроничен и прогресивен тек 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

21. Foveolae palatinae се места каде:
- Коската ја напушта n. palatinus majus 
- Се отвораат изводните канали на палатиналните плункови жлезди 
- Се отвора canalis nasopalatinus 
- Нема точен одговор 
- Се отвараат малите изводни канали на паротидната жлезда 



22. Gingivitis desquamativa е неспецифична гингивална манифестација на различни
системски пореметувања:
- склеродермија 
- ерозивниот лихен планус, булозниот пемфигус  
- ерозивниот лихен планус 
- еритема мултиформе, лупус еритематосус  
- булозниот пемфигус 

23. Glossodonia - та претставува:
- атрофија на јазичниот покривач 
- мигрирачки глоситис 
- жарење и печење на јазикот 
- сијалореја 
- сите одгвори се неточни 

24. Granuloma pyogenicum може да се сретне на:
- на гингивата, јазикот и усните 
- исклучиво само гингивата 
- исклучиво само усните 
- исклучиво само јазикот 
- сите одговори се неточни  

25. Hiperplasio glandulae labiorum е аномалија која се јавува како последица на:
- зголемена продукција на секрет од кожниот и слузокожниот дел на лабијалните жлезди 
- потенцирана продукција на ткивните структури на лабијалните жлезди која се стекнува во текот на животот 
- потенцирана продукција на ткивните структури на лабијалните жлезди која се случува за време на
ембриогенезата 
- зголемена продукција на плунка и ткивни структури независно од временскиот период ( стекнат или вроден) 
- ) дисплазија на ткивните структури на лабијалните жлезди која се случува за време на ембриогенезата 

26. Koе од следниве тврдења не е точно?
- Кога се открива вертикален тип на ресорпција на рендгенската снимка, ресорпцијата најчесто е од поголем
обем, отколку што се покажува на снимката. 
- Супракоскените пародонтални џепови лесно се откриваат на рендгенска снимка, освен ако се локализирани
на апроксималната страна на забот.  
- Доколку пародонталните џебови се локализирани вестибуларно или орално, на рендгенска снимка тешко се
дијагностицираат заради суперпозиција со коренот на забот. 
- Супракоскените пародонтални џепови лесно се откриваат на рендгенска снимка само ако се локализирани
на апроксималната страна на забот.  
- Сите тврдења се точни 

27. Koе од следниве тврдења не е точно?
- Со прогресија на пародонталната болест, патолошките промени се регистрираат и на компактната коска 
- Со прогресија на пародонталната болест, настанува истенчување па дури и прекин на континуитетот на
ламина дура и задебелување на врвот на интерденталниот септум.  
- Ресорптивните измени на вестибуларниот и оралниот дел од алвеоларната коска тешко се регистрираат на
рендгенските снимки, заради супер позиција со коренот на забот. 
- На рентгенграм постои совпагање со напредокот на болеста 
- Основно дијагностичко испитување во пародонтологијата претставува сондирањето 

28. Koја од следниве кирети се користи за обработка на вестибуларните површини на
моларите



- Грејсиева кирета 1/2 
- Грејсиева кирета 7/8 
- Грејсиева кирета 9/10 
- Грејсиева кирета 11/12 
- Грејсиева кирета 13/14 

29. Lingua plicata, пареза на n. facialis е придружен симптом во клиничката презентација
на:
- Melkerson - Rosenthal - Schuermann  
- Lingua villosa 
- Pemphigus vulgaris 
- Pemphigoid 
- сите одгвори се неточни 

30. Lingua rhombica mediana е развојна аномалија која се лекува:
- високи дози на кортикостероиди 
- хируршки 
- радиолошки 
- d) само на барање на пациентот 
- не е потребна терапија 

31. Lingua rhombica mediana е развојна аномалија која се лекува:
- високи дози на кортикостероиди 
- хируршки 
- не е потрена терапија 
- исклучиво витамини 
- сите одгвори се неточни 

32. Lingua villosa претставува:
- атрофија на јазикот со хипертрофија на опшанчените 
- исто како и географски јазик 
- исто како и глосопироза 
- хипертрофија и елонгација на филиформните папили 
- сите одгвори се неточни 

33. Lingua villosa претставува:
- атрофија на јазикот со хипертрофија на печуркастите папили 
- исто што и глосопироза 
- хипертрофија и елонгација на филиформните папили 
- вродена аномалија на јазикот 
- хипертрофија и елонгација на фолијатните папили 

34. Miastenia gravis е системска автоимуна болест, која е последица на создавање на:
- автоантитела насочени кон окуларните и мускулни рецептори 
- автоантитела насочени кон клетките на надбубрежната жлезда и инсуфициентна секреција на
гликокортикоиди и минералокортикоид 
- автоантитела насочени кон ацетилхолинските рецептори 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

35. Muller - Hunterov glossitis е карактеристичен симптом кај:
- поедини анемии 
- хронични леукози 



- хередитарните тромбоцитопении 
- акутна срцева слабост 
- сите одговори се неточни  

36. Nabers-овата сонда се користи за дијагностицирање на
- Фуркационата зафатеност 
- Ангуларни коскени дефекти 
- Серпенгиозни џебови 
- Инфракоскени џебови 
- Супрекоскени џебови 

37. Orhitis е честа компликација кај мажите заболени од:
- parotitis epidemica  
- herpes symplex recidivans  
- pemphigus vulgaris  
- diabetes mellitus  
- сите одговори се неточни 

38. Pemphigoid mucosae oriss e хронична дерматоза која може да се појави на;
- исклучиво само во устата;  
- во устата и на окото; 
- во устата, окото, на полните органи; 
- во устата, на полните органи, окото понекогаш и на кожата; 
- на сите претходно посочени локации; 

39. Pemphigus vulgaris е дерматоза каде основна клиничка морфа е:
- була на привидно непроменета лигавица која претежно се локализира на мекото непце, непчените лаци и
образната лигавица;  
- папула која претежно се локализира на мекото непце, непчените лаци и образната лигавица; 
- везикули или були кои најчесто се појавуваат на вермилионот и гингивата, и околу кои постојат
телеангиектазии; 
- еритемна плака која го прекрива дорзумот на јазикот; 
- полиморфизам на морфите кои претежно се локализира на мекото непце, непчените лаци и образната
лигавица; 

40. Pemphigus vulgaris е заболување кое започнува со:
- продромална фаза и појава на були на инфламирана о 
- продромална фаза и појава на були на непроменета о 
- без продромална фаза и појава на були на непроменета о 
- без продромална фаза, но пред да се појават булите 
- сите одговори се неточни  

41. Plummer Vinson-овиот синдром се карактеризира со следните промени:
- атрофија на јазичната мускулатура  
- атрофија на дорзалната плоштина на јазикот  
- ангуларен хејлит и ксеростомија  
- атрофија на слузокожата на ждрелото и хранопроводот 
- се претходно наброено  

42. Stomatis herpetica (gingivostomatitis herpetica) e заболување кое го предизвикуваат
вирусот:
- Epstein-Bar 
- Herpes Symplex 



- Varicella zoster 
- Picorno 
- HIV 

43. Stomatitia nicotinica се јавува како резултат на:
- термичко и хемиско влијание 
- хемиско дејство на бизмутовите деривати 
- токсично дејство на живините соли 
- неквалитетна исхрана 
- сите одговори се неточни  

44. Stomatitis alergica диференцијално дијагностички се разликува со:
- Erythroplakia  
- Stomatitis epidemica epizootica  
- Lichen planus 
- Erythema exudativum multiforme, Pem�gus  
- Ulcera traumatica  

45. Stomatitis aphtosa chronica recividans локално се лекува најефикасно со
премачкување на:
- маст или крем Socoseril 
- Socodental adhesive paste 
- антибиотска маст ( Garamycin ) 
- кортикостероидна маст ( Dexamethason - Neomycin )  
- сите одговори се неточни  

46. Stomatitis herpetica ( gingivostomatitis herpetica) е заболување кое го предизвикуваат
вирусот:
- Epstein - Barr 
- Herpes symplex 
- Varicela zoster 
- Picorno 
- сите одгвори се неточни 

47. Stomatitis nicotinica се јавува како резултат на :
- термичко и хемиско влијание; 
- хемиско дејство на бизмутовите деривати; 
- токсично дејство на живините соли; 
- неквалитетна исхрана; 
- авитаминози 

48. Syndroma Reiter воглавно е:
- окуло - синовиалне синдром 
- палмо - плантарен 
- оро - генитален 
- дермо - абдоминален 
- сите одговори се неточни 

49. Syndroma Steven - Johnson претставува тежок облик на:
- lichen planus 
- erythematodes 
- sclerodermia 



- мултиформен еритем 
- сите одговори се неточни  

50. Tzank-овиот тест е важен дијагностички знак кај пемfигус вулгарис.Што се докажува
со него:
- постоење на акантолиза и акантолитички клетки; 
- постоење на акантоза и акантолиза со акантолитички клетки; 
- спонгиоза и акантолиза без акантолитички клетки; 
- акантоза со акантозни клетки и акантолиза со акантолитички клетки; 
- ретикуларна и балона дегенерација; 

51. Ulcus durum започнува како:
- тврда плакоза формација 
- инфламаторна папула 
- заматена везикула 
- рагада или фисура 
- сите одговори се неточни  

52. Uranitis granulomatosa, glossitis granulomatosa и pareitis granulomatosa се можни
придружни симпроми на:
- syndroma Mischer 
- syndroma Melkerson-Rosenthal-Schuermann 
- syndroma Acher 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

53. Агресивната парадонтопатија се карактеризира со изразита деструкција на
пародонталните ткива се манифестира со
- Интердентални кратери и псеудомембранозни формации 
- Лимфаденопатија и зголемена телесна температура 
- Мало количество на дентален плак и нарушена функција на ПМН 
- Сите одговори се точни 
- Нема точен одговор 

54. Адхеренцијата на бактериите во денталниот плак се должи на :
- на јагленохидратните полимери декстрани  
- калумовите соединенија  
- минералите кои потекнуваат од сулкусниот флуид 
- гликопротеините од сулкусниот флуид 
- од гликозата во плунката 

55. Активирањето на денталниот фокус се случува при:
- голем број кариозни лезии и зголемен имунитет 
- општа алергизација на организмот и намален имунитет 
- трепанација на заби  
- отстранување на меки забни наслаги 
- намалување на циркулацијата во перифокалното ткиво  

56. Акутната кандидомикоза клинички се манифестира со:
- лепливи псевдомемранозни налепи со млечно бела обоеност 
- безбојни псевдомембранозни налепи кои се докажува 
- псевдомембранозни налепи со млечна обоеност к 



- атхерентни плаки бели или обоени кои понекогаш се 
- сите одговори се неточни  

57. Акутната кандидомикоза клинички се манифестира со:
- лепливи псевдомембранозни налепи со млечно бела обоеност кои лесно се отстрануваат 
- безбојни псевдомембранозни налепи кои се докажуваат со пребојување со анилински бои кои лесно се
отстрануваат 
- атхерентни плаки бели или обоени кои понекогаш се отстрануваат, а понекогаш не 
- лепливи псеудомембрани кои кога че се отстранат профузно крварат 
- атхерентни хиперкератотични бели плаки кои тешко се отстануваат 

58. Акутната леукоза понекогаш е следена со орални промени од типот на абсцеси. Тие
се:
- едвај забележливи 
- локализирани 
- генерализирани 
- забележуваат само рентгенолошки 
- сите одговори се неточни  

59. Анатомски делови на гингивата се:
- маргинална гингива, припоен епител и сулкусен епит 
- маргинална, припојна и интердентална гингива 
- припојна гингива и припоен епител 
- периодонциум, маргинална и припојна гингива 
- сите одгвори се неточни 

60. Анатомски делови на гингивата се:
- маргинална гингива, припојна и интердентална гингива 
- маргинална гингива, припоен епител и сулкусен епител 
- периодонциум, маргинална и припојна гингива 
- периодонциум, алвеоларна коска и цемент 
- припојна, сулкусна и орална гингива 

61. Ангуларниот хеилитис се манифестира со:
- фисури и рагади кои лежат на хиперемично петно кое е локализирано само унилатерално 
- фисури и рагади кои лежат на хиперемични петна кои се локализираат само билатералнo 
- фисури и рагади кои лежат на хиперемични петна кои може да бидат локализирани унилатерално и
билатерално 
- фисури и рагади кои лежат на навидум непроменета основа кои се локализираат само билатералнo 
- фисури и рагади кои лежат на навидум непроменета основа кои се локализираат само унилатерално 

62. Апикално поместено парче при модифицираната Видман флап операција е
индицирана:
- на места со доволен квантум на припојна гингива 
- на места каде треба да се прошири зоната на припојна гингива 
- кај хиперпластичен гингивит 
- кај плитки супракоскени џебови 
- сите одгвори се неточни 

63. Афтите на оралната лигавица се морфи кои имаат:
- округла, овална, но правилна форма, оивичени со хиперемичен прстен, облепени со бел фибрионоиден
налеп, лежат на непроменета основа 
- неправилни, назабени, издолжени формации, оивичени со хиперемичен прстен, облепени со бел



фибрионоиден налеп, лежат на непроменета основа 
- c) округла, овална, но правилна форма, оивичени со хиперемичен прстен, облепени со бел фибрионоиден
налеп, лежат на хиперемична основа 
- неправилни, назабени, издолжени формации, оивичени со хиперемичен прстен, со бел фибрионоиден
налеп, лежат на хиперемична основа 
- неправилни морфи кои даваат карактеристично опалесцентно пребојување 

64. Бактериите кои се присутни кај заболен пародонт се:
- грам + коки, аеробни и сахаролитични 
- асахаролитични аеробни 
- грам негативни, подвижни, анаеробни асахаролитични 
- протеолитични и сахаролитични 
- сите одгвори се неточни 

65. Бехчетовиот синдром се карактеризира со типичен тријас на симптоми кој опфаќа:
- промени во уста ( ерозии и улцери ), очи и гениталии 
- промени во уста ( lingu plicata ), хипертензија и пр 
- промени во уста ( ерозии, улцери и избраздан јазик ),  
- промени во уста ( ерозии, улцери ), очи и дијабет 
- сите одгвори се неточни 

66. Бидејќи во текот на пародонталната болест се намалува густината на алвеоларната
коска
- Таа пропушта повеќе рентгенски зраци 
- Таа пропушта помалку рентгенски зраци 
- Се задебелува периодонталниот лигамент 
- Се забележува задебелување на lamina dura 
- Нема промени на рентгенограм 

67. Булата која се формира При изгореници од II степен, во подлабоките слоеви во
лигавицата при изгореници од II степен, диференцијалнодијагностички треба да се
разликува од:
- pemphigus vulgaris  
- dermatitis herpetiformis During  
- stomatitis alergica  
- leucoplacia  
- candidomicosis oris  

68. Булите кои се присутни кај херпес вирусните инфекции се:
- акантолитични; 
- спонгиозни; 
- акантолитични и спонгиозни; 
- спонгиозни и ретикуларни; 
- ретикуларни; 

69. Везикулите исполнети со бистра сериозна течност,како главен клинички симптом
при stomatitis herpetica се распоредени:
- Дифузно 
- Дисиминирано 
- Групирани во букети или гроздови 
- Локализирано 
- Само на одредени места кои не се отпорни на траума 



70. Везикулите исполнети со бистра серозна течност, како главен клинички симптом
при stomatitis herpetica се распоредени:
- дифузно 
- дисиминирано 
- групирани во букети или гроздови  
- исклучиво се солитарни 
- сите одгвори се неточни 

71. Везикулите карактеристични за stomatitis herpetica се распределени како:
- Букети 
- Генерализирано 
- Унилатерлнo 
- Локалнизирано 
- Нема специфичен изглед 

72. Вирусот на хумана имунодефициенција - ХИВ е:
- аденотропен 
- лимфотропен и невротропен  
- стоматотропен  
- дермотропен 
- остеотропен 

73. Висок припој на лабијален френулум и латерални плики како и инсуфициентната
зона на припојна гингива се:
- сигурен знак за добра кондиција на пародонтот 
- последица на инфламацијата на гингивата 
- локални предиспонирачки фактори на пародонтопатија 
- последица од несоодветното одржување на оралната хирургија 
- сите одгвори се неточни 

74. Во услови на недостиг на муцин оралната лигавица ќе биде
- постојано сува средина 
- делумно сува средина 
- постојано влажна средина 
- муцинот нема влијание на влажноста на оралната лигавица 
- ќе се зголеми одбранбената можност на организмот 

75. Во групата на ДНК вируси во оралната флора спаѓаат:
- полио вирусот  
- херпес – симплекс вирусот 
- коксаки вирусот 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

76. Во денталниот плак први се населуваат:
- Грам-негативни стапчиња  
- Грам-позитивни коки  
- Фузиформни бактерии 
- Грам-негативни коки  
- Филаментозни микроорганизми  

77. Во зазвисност од локализацијата на плакот, во однос на гингивата се разликуваат:



- припоен и неприпоен плак 
- слободен и субгингвален плак 
- супрагингивален и припоен плак 
- субгингивален и супрагингивален плак 
- сите одгвори се неточни 

78. Во клиничката презентација на Сјогреновиот синдром присутен е тријас на
симптоми и тоа со промени на:
- плунковните солзните жлезди и локомоторниот апарат; 
- јазикот, тврдото непце и нозете; 
- плунковните жлезди, хепарот и слезенка 
- синовијалниот апарат, црниот дроб и плунковните жлезди 
- јазикот, црниот дроб и панкреасот 

79. Во клиничката презентација на Сјогреновиот синдром присутен е тријас на
симптоми:
- промени на плуковните, солзните жлезди и локомоторниот систем 
- промени на јазикот, тврдото непце и нозете 
- промени на плунковните жлезди, хепарот и слезинката 
- промени во синовиалниот апарат, црниот дроб и плунковните жлезди 
- сите одговори се неточни 

80. Во клиничката слика на gingivitis catharalis главни симптоми се:
- Десквамација 
- Хиперплазија 
- Хипперемија и едем на гингива  
- Атрофија  
- Улцерации на интердентална папила  

81. Во кој дел од епител на гингивата има најголем број на редови на епителни клетки :
- Str. Basale  
- Str. spinosum  
- Str. Granulosum  
- Str. corneum  
- Str. disjunktum  

82. Во која регија од вилиците отсуствува интерденталното седло, кое ги поврзува
вестибуларната и лингвалната интердентална гингива?
- во моларната регија, во горната вилица 
- во моларната регија, во долната вилица 
- во премоларната регија 
- во пределот на фронтот 
- сите одговори се неточни 

83. Во која регија од вилиците отсуствува интерденталното седло, кое ги поврзува
вестибуларната и лингвалната интердентална гингива?
- во моларната регија,  
- во премоларната регија 
- во пределот на фронтот 
- во горната вилица  
- во долната вилица 

84. Во најапикалниот ден на субгингивалниот плак, во близина на припојниот епител
доминираат:



- грам позитивни бактерии 
- аеробни бактерии 
- грам позитивни коки 
- грам негативни стапчиња 
- сите одгвори се неточни 

85. Во одржување на бактерискиот еквилибриум во денталниот плак учествува:
- витамин Е  
- витамин Б6  
- витамин Ц  
- витамин А  
- витамин Б5  

86. Во оралниот имунитет плунката остварува:
- активна неспецифична заштита  
- клеточна специфична заштита  
- пасивна неспецифична заштита 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

87. Во пародонталниот картон се внесуваат податоците од:
- оценка на квантумот на забен камен, дентален плак, степен на гингивална инфламација, губиток на атачмен,
длабочина на џеб, вертикалната димензија на прикрепената гингива, фуркациона зафатеност, степен на
луксација 
- податоците од рентгенграмот 
- анамнестичките податоци 
- положба на забите, квантум на дентален плак, степен на гингивална инфламација, губиток на атачмен,
длабочина на џеб, фуркациона зафатеност, степен на луксација, вертикалната димензија на прикрепената
гингива 
- проценка на гингивалното воспаление, присуството на ексудат, длабочина на пародонталниот џеб,рецесија,
нивото на припојниот епител, вертикалната димензија на прикрепената гингива, фуркациона зафатеност,
степен на луксација 

88. Во фибринската воспалителна ексудација предоминираат следниве клетки:
- базофили 
- еозинофили 
- неутрофили 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

89. Во четвртиот степен на фуркациона зафатеност:
- Фуркационата лезија е со дефинирана хоризонтална компонента и ако мултипни дефекти се присутни тие не
комуницираат еден со друг се додека дел од алвеоларната коска е припоена за забот 
- може да не биде возможно да се направи комплетна периодонтална сондажа на фуркација , поради
интерференца на бифуркациони рабови и коскени рабови, меѓутоа ако се соберат букалните и лингвалните
сондажни димензии и се направи кумулативно сондажно мерење кое што еднакво или поголемо на
букалната - лингвалната димензија на забот 
- интерденталната коска е уништена и мекото ткиво мигрирало апикално така да фуркациониот отвор
клинички видлив така да постои тунел помеѓу корените на така зафатениот заб,периодонталната сондажа
поминува лесно од една на друга страна на забот. 
- Фуркационата лезија е со дефинирана хоризонтална и вертикална компонента и ако мултипни дефекти се
присутни тие не комуницираат еден со друг се додека дел од алвеоларната коска е припоена за забот 
- може да не биде возможно да се направи комплетна периодонтална сондажа на фуркација , поради



интерференца на бифуркациони рабови и коскени рабови, меѓутоа ако се соберат букалните и лингвалните
сондажни димензии и се направи кумулативно сондажно мерење кое што еднакво или помало на букалната -
лингвалната димензија на забот 

90. Вредност на индексот по Рамфјорд 5 претставува
- Рана форма на пардоднотопатија 
- Умерена форма на пародонотопатија 
- Напредната форма на пародонтопатија 
- Потребата од третман е голема 
- Нема потреба од третман 

91. Времето кое е потребно старите клетки во оралниот епител да се заменат со нови
во просек изнесува:
- 2 до 5 дена 
- 1 до 6 дена 
- 3 до 6 дена 
- 1 до 5 дена 
- сите одговори се неточни 

92. Времетраењето на минорните ( Mikulicz-еви ) афти во клиничката презентација на
афтозниот стоматитис е:
- од 1 - 5 дена 
- од 5 - 7 дена 
- од 7 - 14 дена 
- од 14 - 20 дена 
- сите одгвори се неточни 

93. Времетраењето на минорните (Мyculitz-еви) афти во клиничката презентација на
афтозниот стоматитис е:
- од 1- 5 дена; 
- од 5- 7 дена; 
- од 7-14 дена; 
- од 14-20 дена; 
- нема точен одговор 

94. Врската помеѓу епителните клетки и емајлот на забот се нарекува:
- припоен епител 
- сулкусен епител 
- сулкусна инсерција 
- епителна инсерција 
- сите одгвори се неточни 

95. Врската помеѓу епителните клетки и емајлот на забот се нарекува:
- припоен епител 
- сулкусен епител 
- епителна инсерција 
- периодонтална мембрана 
- влакна на сидрење 

96. Врската помеѓу клетките во оралниот епител се остварува со помош на:
- тонофиламенти 
- хемидезмозоми 
- дезмозоми 



- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

97. Генерализираната лимфаденотпатија е карактеристична за:
- Herpes simplex recidivans 
- варичела 
- Инфективна мононуклеоза 
- Херпес зостер 
- Херпангина 

98. Генерализираната лимфаденотпатија е карактеристична за:
- Herpes simplex recidivans 
- варичела 
- Инфективна мононуклеоза 
- Херпес зостер 
- Херпангина 

99. Гингивалниот сулкус има длабочина од:
- 0,5 – 2 мм 
- 0,5 – 1,5 мм 
- 1 – 2,5 мм 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

100. Гингивата анатомски се дели на:
- Гингивален сулкус 
- Мукогингивална линија 
- Прикрепена 
- Margo gingivae  
- Орален епител 

101. Гингивектомија се спроведува при постоење на:
- длабоки инфракоскени џебови 
- плитки инфракоскени џебови 
- хиперпластичен гингивит и супракоскени џебови 
- серпенгинозни пародонтални џебови 
- сите одгвори се неточни 

102. Гингивит кој ги засегнува интерденталните папили, често проширувајќи се и на
мал дел од соседната маргинална гингива се нарекува:
- локализиран маргинален гингивит 
- локализиран папиларен гингивит 
- папиларен гингивит 
- маргинален гингивит 
- интердентален гингивит 

103. Главната цел на едукативниот процес и инструкциите за орална хигиена кај
пациентите со пародонтопатија е:
- усовршување на техниката на четкање на забите 
- воспоставување на доброто интердентално чистење и  
- совладување на нови техники на четкање на забите 
- зголемување на честотата на четкање на забите 
- сите одгвори се неточни 



104. Глософаренгијалниот нерв со своите густорецепторни влакна ги инервира:
- листестите папили 
- печуркастите папили 
- кончестите папили 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

105. Границата меѓу периодонциумот и сврзното ткиво на гингивата е преставена со:
- Линеа гирландиформис  
- Групата на влакна на алвеоларниот гребен 
- 1 мм поапикално од емајлово цементното споште 
- Емајлово-цементното споиште 
- Нема посебна граница 

106. Гринспановиот синдром претставува тријаш на симптоми:
- орален пемфигус, хемоличка анемија и хипертензија 
- лихен планус, хипертензија и дијабет 
- лихен планус, дијабет и тромбоцитопенија 
- пемфигоид, афта и херпес 
- сите одговори се неточни 

107. Грицкањето ја оштетува оралната лигавица на:
- ретромоларната регија 
- папилата на паротидниот канал 
- оклузалната линија 
- зад првите молари 
- на самите усни 

108. Грицкањето ја оштетува оралната лигавица на:
- оклузалната линија 
- ретромоларната регија 
- папилата на паротидниот канал 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

109. Губиток на коска латерално од површината на коренот е последица
- Гингивална инфламација 
- Зголемена мобилност на забите 
- Оклузален трауматизам 
- Точно е под а и б 
- Точно е под б и ц 

110. Денталната пеликула е составена од :
- гликопротеини кои потекнуваат од плунката  
- гликопротеини и декстрани 
- гликопротеини од плунката и бактерии  
- гликопротеини кои потекнуваат од храната  
- сите горе наведени 

111. Денталната пеликула е составена од:
- Гликопротеини кои потекнуваат од плинката 
- Гликопротеини кои потејнуваат од бактериите 
- Гликопротеини кои потекнуваат од плунката и од гингивалниот флуид 



- Гликопротеини кои потекнуваат плунката и присуство на бактерии 
- Гликопротеини кои ги создаваат микроорганизмите од самата плунка 

112. Денталната пеликула е составена од:
- гликопротеини кои потекнуваат од плунката и од гин 
- гликопротеини од плунката и бактерии 
- гликопротеини од плунката 
- бактерии 
- сите одгвори се неточни 

113. Дехисценција е :
- оголување на коренот пропратено секогаш со рецесија на гингива 
- оголување на коренот поради одсуство на коска  
- оголување на коренот каде лимбус алвеоларис е 3мм  
- оголување на коренот е само од орално  
- оголување на коренот е само од апроксимално 

114. Диференцијално дијагностички Stomatitis alergica се разликува со:
- Erythroplakia 
- Stomatitis epidemica epizootica  
- Stomatitis herpetica  
- Lupus vulgaris 
- Ulcera traumatica  

115. Диференцијално дијагностички акутната леукемија треба да се проследи со:
- агранулоцитоза 
- M. Sjogren  
- Plummer Vinson-ов синдром 
- еозинофилен гранулом 
- сите одговори се неточни  

116. Длабочината на гингивалниот или лажниот пародонтален џеб е:
- еднаква со длабочината на секундарниот гингивален сулкус 
- помала од длабочината на секундарниот гингивален сулкус 
- поголема од длабочината на гингивалниот сулкус 
- помала од длабочината на гингивалниот сулкус 
- сите одгвори се неточни 

117. Длабочината на пародонталниот џеб се однесува на :
- растојанието од дното на џебот до работ на маргиналната гингива 
- степен на губиток на алвеоларна коска 
- степенот на губиток на атачментот 
- рестојанието од дното на џебот со емајлово-цментното споиште 
- растојанието од емјлово-цементното споиште до маргиналната гингива 

118. Длабочината на пародонталниот џеб се однесува на:
- растојанието од дното на џебот до работ на маргина 
- степенот на губиток на атачментот 
- степен на губиток на алвеоларна коска 
- растојанието од дното на џебот до емајло - цементот 
- сите одгвори се неточни 

119. До што доведува недостатокот на витамин Д



- Тетанија 
- Рахитис 
- Скорбут 
- Бери-бери 
- Анемија 

120. Доколку во плакот преовладуваат ацидогени бактерии, истите предизвикуваат:
- гингивална инфламација 
- пародонтопатија 
- декалцификација на емајлот и кариес 
- пародонтален апсцес 
- сите одгвори се неточни 

121. Доколку во плакот преовладуваат протеолитички бактерии , истите
предизвикуваат:
- Гингивална инфламација 
- Декалцификација на емајлот (кариес) 
- Пародонтален абсцес 
- Гингивален абсцес 
- Апикален периодонтитис 

122. Доколку во плакот преовладуваат протеолитички бактерии, истите предизвикуваат:
- гингивална инфламација 
- pemphigus 
- декалцификација на емајлот и кариес 
- пародонтален апсцес 
- сите одгвори се неточни 

123. Еден од главните симптоми во клиничката слика на gingivitis catharalis е:
- Гингиворагија 
- Хиперплазија 
- Улцерации на интердентална папила 
- Атрофија 
- Десквамација 

124. Единствен препарат со докажани дејства во превенцијата и контролата на
акумулацијата на денталниот плак, како и во настанокот на гингивитите е:
- бетадине 
- ходроген 
- хлорхексидин глуконат 
- хаскосепт 
- сите одгвори се неточни 

125. Една карактеристика на клиничката слика на пародонтопатијата со спора
прогресија е:
- отсаство на клинички детектибилна инфламација 
- незначително присаство на дентален плак  
- брз губиток на коска 
- луксација и патолошка миграција во покасна фаза  
- изразито длабоки пародонтални џепови 

126. Еластичните влакна на крзното од оралната лигавица се составен дел на:



- ретикуларниот слој  
- базалниот слој  
- папиларниот слој 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

127. ЕНАП се користи во третманот на:
- плитките инфракоскени дефекти  
- длабоките супракоскени дефекти 
- плитките супракоскени дефекти 
- серпенгинозни пародонтални џебови 
- сите одгвори се неточни 

128. Ендостеумот се разликува од периостот по:
- функцијата 
- количеството на сврзното ткиво и локализацијата  
- ендостеумот поседува клетки кои имаат потенцијал  
- отсуството на интерклеточен матрикс  
- не содржи суперфицијален слој  

129. Епилептичните гризења најчесто се локализирани на:
- тврдото непце 
- мекото непце  
- подот на усната празнина 
- бочната страна на јазикот 
- сите одговори се неточни  

130. Епилептичните гризења најчесто се локализирани на:
- тврдото непце; 
- мекото непце; 
- подот на усната празнина; 
- вентралната страна на јазикот 
- бочната страна на јазикот 

131. Епителизација при Suton - овата афта трае:
- до 14 дена 
- од 14 - 20 дена 
- од 20 - 30 дена 
- од 30 - 60 дена 
- сите одгвори се неточни 

132. Епителот на латералниот ѕид од џебот покажуват
- пролиферативни и дегенеративни промени 
- пролиферативни и некротични промени  
- дегенеративни и некротични промени 
- пролиферативни и деструктивни промени 
- дегенеративни и серозни промени 

133. Ерозиите во усната празнина се препокриени со :
- Бел фибрионоиден налеп 
- Епителни остатоци 
- Красти 



- Остатоци од храна и микрорганизми 
- Нема точен одговор 

134. Ерозиите карактеристични за Herpes simplex recidivans:
- На усните прскаат и се создаваат ерозии со бел фибриноиден налеп 
- На усните прскаат и се создаваат ерозии прекриени со красти 
- На образната лигавица и се создаваат ерозии прекриени со красти 
- На мекото непце и се прекриени со красти 
- На тврдото непце и се прекриени со красти 

135. Етиолошката - базичната терапија на пародонтопатијата се состои од:
- ординирање на антибиотици 
- отстранување на денталниот плак и на забниот камен 
- киретажа на мекиот ѕид на пародонталниот џеб 
- испирање со благи антисепточни средства 
- сите одгвори се неточни 

136. Ефлоресценции на ниво на оралната лигавица се:
- Макула и папула 
- Везикула и була 
- Макула и везикула 
- Макула и пустула 
- Макула и еритем 

137. За да кажеме дека станува збор за локализирана агресивна пародонтопатија треба
да бидат зафатени:
- помалку од 30 % од забите 
- повеке од 30 % на забите 
- Првите молари и инцизиви, при тоа зафаќајќи не повеќе од два од преостанатите заби,но тоа да не се еден
од првите молари или инцизиви 
- на најмалку три заби поразлични од првите молари и инцизиви 
- на најмалку две третини од забите 

138. За да се диференцираат пародонталните од гингивалните џебови значајно е да се:
- утврди присуството на ексудат  
- утврди емајло-цементното споиште 
- утврди присуството на гингиворагијата 
- да се утврди границата со пароднциумот 
- да се утврди длабочината на пародонталниот џеб 

139. За да се диференцираат пародонталните од гингивалните џебови значајно е да се:
- утврди длабочината на цебот 
- утврди присуството на ексудат 
- утврди емајло - цементното споиште 
- утврди присуството на гингиворагијата 
- сите одгвори се неточни 

140. За да се појави Stomatitis elektrogalvanica потребно е во оралната празнина
истовремено се присутни следните материјали:
- дентални метални надоместоци со различен електричен потенцијал  
- комбинација на акрилат и кавит  
- комбиација на визил протеза со габична инфекција  



- истовремено патогено делување на Spirocheta Vincen  
- Muller игли за испитување на виталитет  

141. За кои од следниве индекси се користи безвосочен дентален конец:
- Гингивален индекс по Loe и Silness 
- Mulemann-Son-ов индекс на крварење од гингивалниот сукус (SBI-sulcus bleeding index) 
- Индекс на гингивално крварење на Carter и Barnes 
- Модифициран индекс на крварење од интерденталната папила (MPBI - modi�ed papillary bleeding index) 
- Mulemann-ов индекс на крварење од интерденталната папила (PBI-papilla bleeding index) 

142. За комбиниран осеален дефект зборуваме кога:
- бројот на ѕидови во апикалниот дел од дефектот е поголем од оној во неговиот коронарен дел 
- бројот на ѕидови во апикалниот дел од дефектот е помал од оној во неговиот коронарен дел 
- бројот на ѕидови и во апикалниот и во коронарниот дел на дефектот е еднаков 
- точно е под а и б 
- точно е под б и ц 

143. За оралната кандидијаза основната терапија се состои од:
- антибиотоци 
- антимикотици 
- витамини 
- хормонски препарати  
- се претходно наброено  

144. Забниот камен е:
- Минерализирана дентална пеликула 
- Минерализиран дентален плак 
- Минерализирана материја алба 
- Минерализарана салива 
- Структурна компонента на забот 

145. Заболувањата на пародонтот може да се поделат врз база на
- возраста на пациентот 
- патолошките процеси кои се одвиваат во ткивата  
- стресогените фактори 
- имунолошкиот одговор на организмот  
- приметата медикаментозна терапија 

146. Златен стандард, односно најдобар параметар за мерење на напреднатоста на
пародонталната болест преставува:
- количеството на ексудат  
- клиничкиот губиток на припојот (атачментот) 
- изразеноста на рецесијата 
- присуство на дентален плак и забен камен 
- пароднтолна сонда 

147. Златен стандард, односно најдобар параметар за мерење на напреднатоста на
пародонталната болест претставува:
- количество на ексудат 
- клинички губиток на припојот (атачментот) 
- изразеноста на рецесијата 
- количество на плак 
- сите одгвори се неточни 



148. Излезот на главниот изводен канал на паротидната жлезда-ductus parotideus-
Stenononi, означена како papilla parotidea се наоѓа
- Во висина на горниот втор молар 
- Во висина на оклузалната линија на горните заби 
- На ниво на Plica sublingualis 
- Во regio submandibulare 
- Веднаш под долните премолари 

149. Импакцијата на храна е причина за гингивална инфламација, а е овозможена со
- Меката конзистенција на храната 
- Неправилната мастикација  
- Неправилна техника на четкање на забите 
- Изгубените контактни точки со нарушена оклузална рамнина , морфолошки аномалии на забите и
несоодветни реставрации 
- Нема точен одговор 

150. Имунофлуоресцентните испитувања кај Lichen planus покажуваат:
- агрегати од ИгА, ИгМ и ИгГ над базалната мембрана 
- агрегати од ИгМ и ИгГ и Ц3 компонентата на комплементот 
- микропукнатини во базалната мембрана и депозити од ИгА и ИгМ 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

151. Иницијалната бактериска колонизација започнува неколку часа по формирањето
на денаталната пеликула со микроорганизми од типот на:
- Грам позитивни-анаероби 
- Грам негативни-аероби 
- Грам-негативни анероби 
- Грам позитивни-аероби 
- Спирохети  

152. Иницијалната бактериска колонизација започнува неколку часа по формирањето
на денталната пеликула, со микроорганизми од типот на:
- грам позитивни - анаеробни 
- грам негативни 
- грам позитивни - аероби 
- грам негативни - анаеробни 
- сите одгвори се неточни  

153. Инспекцијата воглавно се користи за регистрирање на промени на:
- гингивата  
- периодонциумот 
- алвеоларната коска 
- цементот на коренот на забот 
- сите одгвори се неточни 

154. Инфективната мононуклеоза покрај промените во устата се манифестира со:
- локализирана лимфадентопатија 
- генерализација лимфадентопатија 
- нема реакција на лимфните јазли 
- лимфаденитот не е карактеристичен за болеста 
- сите одгвори се неточни 



155. Инфракоскените џебови се карактеризираат со
- Хоризонтален губиток на коска 
- Вертикален губиток на коска 
- Интердентални кратери 
- Коскеии булбуси 
- Фенестрации 

156. Инфракоскените џебови со 2 коскени ѕида можат да се сретнат
- Како циркумеферентни џебови 
- Како серпенгинозни џебови 
- Во интерденталниот простор 
- Инфракоскените џебови 
- Супракоскените џебови 

157. Иреверзибилни, безболни унифокални тврдо еластични отоци се присутни кај:
- syndroma Mischer 
- syndroma Melkerson-Rosenthal-Shuermann 
- syndroma acher 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

158. Каде најчесто се забележуват mucocelae:
- На долната усна 
- На горната усна 
- На јазикот 
- На мекото непце 
- На образите 

159. Каде се сретнува карактеристичен знак Moler Hunter-овиот глосит:
- феродефицитна анемија  
- мегалобластна анемија  
- апластична анемија  
- таласемија  
- сите одговори се неточни  

160. Кај Lingua plicata (избраздениот јазик) понекогаш може да се појават компликации:
- ако браздите се продлабочат и инфицираат 
- aко браздите се многубројни иако се плитки 
- ако браздите се појават на вентралната страна на јазикот 
- ако браздите се шират кон рабовите на јазикот 
- нема точен одговор 

161. Кај колагените влакна ќе се појави дегенерација ако недостасува:
- витамин В 
- витамин Ц 
- витамин А  
- витамин Е  
- Витамин Б2  

162. Кај Lingua plicata ( избраздениот јазик ) понекогаш може да се појават компликации:
- ако браздите се продлабочуваат и инфицираат 
- ако браздите се многубројни иако се плитки 
- ако браздите се појават на вентралната страна на јазикот 



- ако браздите се прошират и на усните 
- сите одгвори се неточни 

163. Кај Адисоновата болест карактеристични се:
- Пигментни макули 
- Хеморагични макули 
- Васкуларани макули 
- Едем 
- Везкули и були 

164. Кај Адисоновата болест се јавуваат кој од следнииве типови на макули:
- Хеморагични 
- Васкуларни 
- Пигментни 
- Интраепителијални 
- Субепителијални 

165. Кај бактерискиот сиалоаденит терапијата е:
- антибиотска 
- антихистаминска  
- цитостатици  
- кортикостероиди  
- хормонска 

166. Кај кое заболување потребно е да се направи дренажа:
- Хронична пародонтопатија 
- Локализирана агресивна пародонтопатија 
- Генерализиарана агресвна пародонтопатија 
- Улцеронекрзна пародонтопатија 
- Пародонтален абсцес 

167. Кај кое од следниве заболувања везикулите никогаш не прскаат:
- stomatitis herpetica 
- Herpes zoster 
- Варичела 
- Инфективна мононуклеоза 
- Херпангина 

168. Кај кое од следниве заболувања не се јавува промена на бојата над кожата на
жлездата
- Епидемичен вирусен паротитис 
- Parotitis infectiosa suppurativa  
- Субмаксиларен и сублингвален сијалоаденитис 
- Кај сите заболувања на саливарните жлезди се јавува промена на бојата над самите жлезди 
- Кај ниту едно заболување на саливарните жлезди не се јавува промена на бојата над самите жлезди 

169. Кај кои тип на коскени дефекти хируршкото отворање е единствениот и сигурен
начин за одредување на присуството и конфигурацијата
- Хоризонтални коскени дефекти 
- Вертикални коскени дефекти 
- Хоризонтални и вертикални коскени дефекти 
- Интердентални кратери 
- Коскени булбуси 



170. Кај леукоедемот епителот е:
- нормален 
- навидум нормален 
- алтериран со депозити кои може да се отстранат 
- алтериран со депозити кои не може да се отстранат  
- сите одговори се неточни 

171. Кај пародонтопатијата со спора прогресија во клиничката слика има:
- хронична инфламација на гингива  
- брз губиток на коска 
- изразито длабоки пародонтални џепови 
- незначително присаство на дентален плак  
- отсаство на клинички детектибилна инфламација  

172. Кај пациенти кои примаат радио терапија, поради појавата на радијационен
синдром не смее да се изведуваат следните интервенции:
- екстракција на забите и обработка на пародонтални џепови  
- миење на заби и отстранување на меки наслаги 
- да се аплицираат капки Нистатин 
- испирање на устата со благи дезинфекциони средства  
- да се примаат витамини  

173. Кај пациентите со хипохромна анемија гингивалната инфламација е од типот на :
- gingivitis ulceronecroticans  
- gingivitis desquamativa chr.  
- gingivitis catharalis или gingivitis hyperplastica  
- gingivitis atrophicans  
- сите одговори се неточни  

174. Кај примарниот стадиум на луес реакцијата на регионалните лимфни јазли е
позната како:
- феномен на фиброзни мовчиња  
- секундарен комплекс  
- bulbo indolens  
- condylomata lata  
- луетична gumma  

175. Кај феродефицитната анемија промените на јазикот се манифестираат како:
- lingua areata migrans  
- lingua villosa  
- lingua glabra  
- ankyloglossia  
- сите одговори се неточни  

176. Каква премедикација се применува при отстранување на дентогеното жариште:
- антибиотици, антихистаминици, витамин Ц  
- антибиотици, кортикостероиди  
- антибиотици, виростатици, витамин Ц  
- антибиотици, средства за смирување, вит. Б комплек  
- антихистаминици, кортикостероиди и витамин Ц  

177. Како е класифицирана пародонтопатијата со брз рапиден:



- локализирана 
- улцеронекрозна 
- јувенилна 
- рефракторна 
- хронична 

178. Како се изведува Апикално поместеното парче со полудебелина?
- со остра дисекција со скалпел 
- со тапа дисекција со распаториум 
- под агол од 25 - 45 степени со скалпел 
- по прав агол со распаториум 
- сите одговори се неточни 

179. Како се нарекуваат дефектите на алвеоларната коска во вид на засек ( во вид на
буквата V )?
- дехисценција 
- фенестрација 
- адхезија 
- атхеренција 
- сите одговори се неточни 

180. Како се нарекуваат дефектите на алвеоларната коска во вид на прозорче?
- дехисценција 
- фенестрација 
- адхезија 
- адхеренција 
- сите одговори се неточни 

181. Како се нарекуваат дефектите на алвеоларната коска во вид на прозорче?
- Дехисценција 
- Фенестрација 
- Aдхеренција 
- Кохеренција 
- Адаптација 

182. Како се отстрануваат пигментациите на гингивата при gingivitis mercurialis:
- електрофореза на витамин Ц  
- отстранување на забниот камен  
- катодна галванизација  
- отстранување на меките наслаги  
- флап-интервенција  

183. Камбијалниот слој на епителот на оралната лигавица го гради:
- базална мембрана и stratum basale 
- stratum basale и stratum spinosum 
- stratum basale, stratum spinosum и базална мембрана; 
- stratum basale 
- stratum spinosum 

184. Карактеристични екстраорални симптоми кај инфективната мононуклеоза се:
- Генерализирана лимфаденопатија хепатоспленомегалија  
- Папуларни сифилиди  
- Капкова инфекција, кашлање, кивање 



- Полиморфизам на промените од тип на еритем, макули  
- сите одговори се неточни  

185. Карактеристичниот рентгенолошки наод за пародонталниот абсцес опфаќа:
- Истенчување и губење на острината на ламина дура на алвеоларната коска 
- Хоризонтален и вертикален губиток на алвеоларната коска 
- ограничена радиолусцентна зона долж ѕидовите на коренот на забот 
- сите одговори се точни 
- нема точен одговор 

186. Клетките кои отпаѓаат на површината на епителот се обновуваат
- Не се обновуваат 
- Се обновуваат во зависност од потребите на организмот 
- повремено 
- перманентно 
- ритмично 

187. Клиничката презентација на цхеилитис аллергица ги опфаќа:
- втората и третата третина на вермилионот 
- зоната на Клеин 
- исклучиво само на румениот дел на усните 
- румениот дел во целост и кожниот појас 
- само румениот дел на усните 

188. Клиничката слика на Enanthema �xum се карактеризира со:
- дифузна хиперемија на оралната лигавица  
- енантем јасно ограничен од околината  
- тензиони були со дебел кров кои тешко прскаат  
- папули  
- улцерации на палатумот со назабени, поткопани ивици 

189. Клиничката слика на оралната и кожната манифестација на Erythema exudativum
multiforme е следна:
- продром, полиморфизам на промените во усната празнина, а на слабините и градите тензиони були со
хеморагична и серозна содржина 
- продром со везикули кои имаат гроздест распоред на тврдото непце, реактивен гингивит, а на кожата на
долните партии на екстремитетите-кокарда и тензиони були 
- продром, полиморфизам на промените во устата, а на кожата на долните партии на екстремитетите-кокарда 
- продром со везикули кои имаат нерегуларен распоред на тврдото непце, реактивен гингивит, а на кожата на
долните партии на екстремитетите-кокарда и тензиони були. 
- продром со везикули кои имаат гроздест распоред на мекото непце, реактивен гингивит, а на кожата на
долните партии на екстремитетите-кокарда и тензиони були. 

190. Клиничкиот губиток на атачментможе да е:
- Поголем до дабочината на пародонталниот џеб 
- Помал од длабочината на пародонталниот џеб 
- Еднаков со длабочината на пародонталниот џеб 
- Точно е под а и б 
- Сите одговори се точни 

191. Клиничкиот и лабораториски наод кај Фелтиевиот синдром вклучува:
- спленомегалија, хепатомегалија, ситни чворчиња и еритем на оралната лигавица, анемија,
тромбоцитопенија 



- зголемени слезина, хепар и лимфни јазли, хиперпигментации на оралната лигавица, анемија,
тромбоцитопенија и гранулоцитопенија 
- адинамија, губење на апетит и телесна тежина, ерозии и улцерации на оралната лигавица кои завршуваат со
лузни, анемија, гранулоцитопенија 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

192. Клиничкиот преглед на пародонтот се состои од:
- рентгенграфија и инспекција 
- инспекција, палпација, сондирање и перкусија 
- испитување на виталитет и инспекција 
- испитување на виталитет, инспекција и рентгенграфи 
- сите одгвори се неточни 

193. Кога не се препорачува коронопластика:
- кога таа ќе доведе до нормализирање на траумата која ја предизвикала  
- кога таа ќе резултира во оклузална стабилизација погодна за идни реставративни или протетички
процедури 
- со цел да спречи некоја идна траума со што би го нарушиле воспоставениот баланс помеѓу оклузијата и
пародонталното ткиво 
- Точни се тврдењата под а и б 
- Точни се тврдењата под б и ц 

194. Кога се изведува гингивопластика:
- наследна фиброматоза 
- медикаментозно условена хиперплазија 
- кога е потребно да се вратат физиолошките контури на ткивото 
- сите одговори се точни 
- нема точен одговор 

195. Кое заболување од следниве се карактеризира со присуство на темефакција:
- Хронична пародонтопатија 
- Локализирана агресивна пародонтопатија 
- Генерализиарана агресвна пародонтопатија 
- Улцеронекрзна пародонтопатија 
- Пародонтален абсцес 

196. Кое од ледниве т врдења е точно:
- По првата фаза на терапијата следи хируршката фаза на терапија 
- По првата фаза на терапијата следи корективната фаза на терапија 
- По првата фаза на терапијата следи фазата на одржување на резулатите 
- По првата фаза на терапијата следи отстранување на јатрогените фактори 
- Нема точен одговор 

197. Кое од пародонталните ткива нема сопствена васкуларизација?
- гингивата 
- цементот 
- периодонциумот 
- алвеоларната коска 
- сите одгвори се неточни 

198. Кое од пародонталните ткива нема сопствена васкуларизација?0



- гингивата 
- цементот 
- периодонциумот 
- лвеоларната коска 
- цементот и алвеоларната коска 

199. Кое од следниве заболувања најчесто се јавува кај најмлади лица
- Хронична пародонтопатија 
- Локализирана агресивна пародонтопатија 
- Генерализиарана агресвна пародонтопатија 
- Улцеронекрзна пародонтопатија 
- Пародонтален абсцес 

200. Кое од следниве тврдења на е точно? Хируршките постапки цо пародонтологијата
имаат за цел:
- да го подобрат пристапот до коренските површини, со што се овозможува отстранување на морфолошките
отстапки на корените;  
- да го подобрат пристапот до коренските површини, со што се овозможува отстранување на морфолошките
отстапки на корените;  
- да ја менуваат формата на гингивалното и коскеното ткивосо цел да се добие хармонична топографија. 
- Нема точен одговор 
- Сите одговори се точни 

201. Кои клетки ја создаваат основната супстанца и влакната на гингивата?
- фибробласти и фиброцити 
- фибробласти и хистиоцити 
- одонтобласти и фибробласти  
- фиброцити и одонтобласти 
- сите одговори се неточни 

202. Кои од ледниве антибиотици делува на анаеробната флора
- амоксицилин 
- тетрациклини 
- клиндамицин 
- метронидазол 
- цефаоспорини 

203. Кои од следниве ефлоресценции имаат цврста содржина:
- Везикула и була 
- Папула и пустула 
- Папула и тубер 
- Макула и едем 
- Тубер и пустула 

204. Кои од следниве папили нема густативна функција
- papillae �lliformes 
- papillae vallatae 
- papillae foliatae 
- papillae circum vallatae 
- papillae fungiformes 

205. Кои од следниве состојби се карактеризираат со намалено гингивално
воспаление:



- Гравидитарни тумори 
- Имунокомпромитирачки пациенти  
- Недостаток на витамин Ц 
- Забоелени од СИДА 
- Леукемични пациенти 

206. Кои се најситните микроорганизи:
- Габи 
- Вируси 
- Бактерии 
- Протозои 
- хелминти 

207. Кој витамин учествува во хидроксилација на пролинот и синтеза на колагенот:
- витамин Ц  
- витамин А  
- витамин Б6  
- витамин Д  
- никотинска киселина  

208. Кој ги создава Sharpey-овите влакна:
- цементобластите 
- фибробластите  
- остеобластите  
- хондробласти  
- недиференцирани мезенхимални клетки  

209. Кој дел од базалната мембрана на припојниот епител:
- str. reticulare 
- Lamina densa  
- str. basale  
- сулкусен епител  
- str. corneum  

210. Кој директно го поврзува епителот за емајлот?
- дезмозоми  
- хемидезмозоми 
- базална ламина  
- гингивални влакна  
- трансептални влакна  

211. Кој е анатомски дел на гингивата:
- Орален епител 
- Интердентална 
- Margo gingivae 
- Мукогингивална линија 
- Гингивален сулкус  

212. Кој е заштитен витамин на епителот:
- витамин Ц  
- витамин Е  
- витамин Б  



- витамин А  
- витамин К  

213. Кој е најдобриот тераписки резултат при обработката на парадонталните џебови?
- активен пародонтален џеб  
- инактивен пародонтален џеб 
- секундарен гингивален сулкус 
- гингивален џеб 
- сите одговори се неточни 

214. Кој е најчест тип на гингивит кој се среќава кај акутната леукемија:
- акутен катарален гингивит  
- улцеро-некрозен гингивит 
- атрофичен гингивит  
- десквамативен гингивит  
- сите одговори се неточни  

215. Кој е првиот клинички знак на sclerodermia cirkumscripta во усната празнина:
- улцерации и атрофија на непцето  
- склероза на усните и јазикот  
- скратена јазична врвца (frenulum linguae)  
- сите досега спомнати карактеристики  
- единствено само склероза на усните  

216. Кој ја чини денталната граница на Spatium periodontale:
- Емајл- цементно споиште  
- Со гингивата  
- Интерадикуларниот септум  
- Периодонциумот  
- Цементот на коренот на забот  

217. Кој ја чини коскената граница на Spatium periodontale:
- Алвеоларната коска  
- Со гингивата  
- Интерадикуларниот септум  
- Периодонциумот  
- Цементот на коренот на забот  

218. Кој од наведените клинички симптоми не е типичен за сиалоаденитис
- Оток 
- Болка 
- Променет вкус во уста 
- Црвенило 
- Намалено лачење на плунка 

219. Кој од наведените поими претставува и симптом и етиолошки фактор на
пародонтопатија?
- забниот камен 
- инфламираните гранулации 
- инфламираните гранулации и некротичниот цемент 
- субгингивални конкременти 
- сите одгвори се неточни 



220. Кој од наведените средства се најзначајни за одржувањето на хигиената на
интерденталните простори?
- четката и пастата за заби 
- дезинфекционите раствори и чепкалките за заби 
- електричните четки 
- дентален конец, интердентална четка и интердентална  
- сите одгвори се неточни 

221. Кој од наведените фактори не предизвикувалуксација на забот?
- конзумирање на цврста абразивна храна 
- трауматска оклузија 
- инфламација на пародонталните ткива 
- ресорпција на лавеоларната коска 
- сите одгвори се неточни 

222. Кој од наведените фактори нема значење за минерализација на денталниот плак?
- промена на pH вредноста на плунката 
- плокопротеините и колоидните протеини во плунката 
- ензимите во плунката 
- количеството на саливарен имуноглобин А 
- сите одговори се неточни 

223. Кој од следниве антибиотии се концентрира на местото на инфламација
- Азитромицин 
- Тетрациклин 
- Пеницилин 
- Цефалексин 
- метронидазол 

224. Кој ос дледниве групи на антибиотици може да се користи топично во
пародонталните ткива:
- амоксицилин 
- тетрациклини 
- клиндамицин 
- цефалоспорини 
- метронидазол 

225. Кој слој припаѓа на базалната мембрана на припојниот епител:
- Lamina lucida  
- str. reticulare 
- str. basale  
- сулкусен епител  
- str. corneum  

226. Кој тип на гингивит кој се среќава најчест кај акутната леукемија е:
- акутен катарален гингивит  
- хиперпластичен гингивит  
- атрофичен гингивит  
- десквамативен гингивит  
- сите одговори се неточни  

227. Кој тип на некроза е карактеристичен за туберкулозата?



- Казеозна некроза 
- Коликвациона некроза 
- Коагулациона некроза 
- Комбинирана некроза 
- сите одговори се точни 

228. Која е најчеста компликација на пародонталната болест?
- ретрограден пулпит 
- пародонтален абсцес 
- перикоронит 
- акутен пулпит 
- сите одговори се неточни 

229. Која е примарната лезија на сифилисот во примарниот стадиум е:
- лупом  
- луетична гумма  
- примарен комплекс  
- ulcus durum  
- декапитиран луес  

230. Која е терапија кај parotitis epidemica:
- симптоматска 
- каузална  
- антибиотска 
- кортикостероиди 
- хируршка  

231. Која од наведените помошни дијагностички методи помага при одредување на
прогнозата, планот на терапија и следење на резултатите од терапијата кај
пародонталната болест?
- цитолошка анализа 
- биопсија 
- рентгенграфија 
- имунолошки испитувања 
- нема точен одоговор 

232. Која од наведените помошни дијагностички методи помага при одредување на
прогнозата, планот на терапија и следење на резултатите од терапијата кај
пародонталната болест?
- цитолошка анализа 
- биопсија 
- рентгенграфија 
- биохемиски анализи 
- сите одгвори се неточни 

233. Која од следниве кирети се користи за обработка на мезијалнитее површини на
моларите:
- Грејсиева кирета 1/2 
- Грејсиева кирета 7/8 
- Грејсиева кирета 9/10 
- Грејсиева кирета 11/12 
- Грејсиева кирета 13/14 

234. Која од следниве промени е најкарактеристична за леукоплакијата:



- Пустула 
- Улцерации 
- Хиперкератотичен налеп 
- Макула 
- Едем 

235. Која од следните состојби не е индикација за модофициран Видман флап
операција?
- инфракоскени пародонтални џебови 
- изолирана рецесија на гингивата 
- хроничен пародонтален абсцес 
- пародонтални џебови во фуркациона регија 
- сите одговори се неточни 

236. Која промена ја карактеризира клиничката слика на улцеро некрозниот
гингивитис:
- гангренозни промени на маргиналната гингива  
- гноен ексудат кој се сецернира од маргиналната гингива 
- инфламација од ексудативен тип со улцеро некрозни  
- ерозивно улцерозни промени со гноен ексудат на маргинална гингива  
- инфламација со ерозивни промени на маргинална гингива  

237. Које етиолошки фактор на parotitis epidemica:
- вирус na mumps од групата на paramymyxovirus  
- streptococcus pyogenes  
- staphilococcus aureus  
- treponema pallidum  
- hiv-вирус  

238. Колагеназата и протеазите на микроорганизмите на денталниот плак доведуваат
до:
- Активирање на имуниот одговор  
- Директно оштетување на ткивото  
- Инфламација 
- Цитолиза  
- Оштетување на цитоплазматската мембрана 

239. Колку инцизии се прават при изведување на модифициран Видман флап
операција?
- 2 инцизии ( примарна и секундарна ) 
- 4 инцизии ( примарна, секундарна, терциерна и интерна ) 
- 3 инцизии ( примарна, секундарна и терциерна )  
- сите одговори се точни  
- сите одговори се неточни 

240. Коскена секвестрација може да се јави кај:
- Хроничната пародонтопатија 
- Агресивната пародонтопатија 
- Улцеро-некрозната пародонтопатија 
- Пародонтален абсцес 
- Пародонтопатија кај системски заболувања 

241. Крварењето и гнојната ексудација



- Се клинички индикатори на инфламаторниот процес . 
- Крварењето и гнојната ексудација се индикатори за тежината на болеста,  
- Не можат да укажат на постоење на улцерации на епителот на мекиот ѕид на пародонталниот џеб 
- Не се важни во прогнозата на пародонталната болест 
- Се во врска со постоењето на улцеро-некрозна пародонтопатија 

242. Критериум за да имаме безнадежна прогноза e:
- преостанатиот квантум на коскено ткиво е доволен 
- индикација за екстракција 
- луксација кај поедини заби 
- сите одговори се точни 
- нема точен одоговор 

243. Критериум за да имаме просечна прогноза e:
- преостанатиот квантум на коскено ткиво е доволен 
- зафатеност на фуркацијата од втор степен 
- луксација кај поедини заби 
- нема точен одговор 
- сите одговори се точни 

244. Ладниот абсцес е карактеристика за кое од следниве заболувања:
- Актиномикоза 
- Туберкулоза 
- НОМА 
- СИДА 
- Сифилис 

245. Лезиите при епилептичните гризења најчесто се:
- длабоки улкуси со неправилен облик и различна големина 
- плитки правилни ерозии 
- точкести ерозии правилни и неправилни 
- линеарни длабоки дефекти 
- сите одговори се неточни 

246. Лекувањето на parotitis epidemica-Мумпс опфаќа:
- дренажа и антибиотик 
- течности, хигиено диететски режим 
- симптоматска терапија 
- само локален третман 
- сите одговори се точни 

247. Лекувањето на parotitis infectiosa опфаќа:
- дренажа и антибиотик 
- течности, хигиено диететски режим 
- симптоматска терапија 
- само локален третман 
- сите одговори се неточни 

248. лекувањето на гингивитот, со цел да се спречи трансформацијата на гингивитот во
пародонтопатија и лекување на почетните форми на пародонтопатија, со цел да се
спречи прогресијата на болеста се дел од:
- примарните превентивни мерки на пародонтопатија 
- терцијарните превентивни мерки на пародонтопатија 



- секундарните превентивни мерки на пародонтопатија 
- не се превентвни мерки 
- сите одгвори се неточни 

249. Лесниот облик на cheilitis exfolitaiva sicca се лекува со:
- кортикостероидни масти 
- антибиотски масти 
- комбинација на кортикостероини и антибиотски масти 
- неутрални масти 
- 2% хидроген и метиленско плаво 

250. Леукоплакијата предилекционо се појавува на:
- подот на усната празнина 
- гингивата 
- тврдото непце 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

251. Леукоплакијата предилекционо се појавува на:
- подот на усната празнина 
- гингивата 
- тврдото непце 
- мекото непце 
- усните 

252. Лошата гликемиска контрола доведува до:
- значително зголемување на ризикот за ресорпција на алвеоларната коска, но сепак не постои забрзана
прогресија на пародонталната болест 
- значително зголемување на ризикот за ресорпција на алвеоларната коска и за забрзана прогресијата на
пародонталната болест 
- незначително зголемување на ризикот за ресорпција на алвеоларната коска и забавена прогресија на
пародонталната болест 
- значително зголемување на ризикот за ресорпција на алвеоларната коска и забавена прогресија на
пародонталната болест 
- сите одговори се неточни 

253. Макрохелија е еден од симптомите на следните заболувања:
- syndroma Mischer 
- сите одговори се точни 
- syndroma Acher 
- syndroma Melkerson-Rosental-Schuermann 
- сите одговори се неточни 

254. Макрохелија е еден од симптомите на следните синдроми:
- Behcet 
- Sjorgen 
- Melkerson - Rosental - Schuermann 
- Mikulic 
- сите одгвори се неточни 

255. Максималниот тераписки ефект при лекување на ерозивно-улцерозната форма на
лихен планус е:



- комплетно повлекување на промените на оралната лигавица; 
- трансформација на оваа клиничка форма во поблага ( ретикуларна); 
- надминување само на локалната симптоматологија; 
- миграција на промените од една во друга зона на оралната лигавица;  
- нема точен одговор 

256. Максималниот тераписки ефект при лекувањето на ерозивно - улцерозната форма
на лихен планус е:
- комплетно повлекување на промените на оралната лигавица 
- трансформација на оваа клиничка форма во поблага  
- надминување само на локалната симптоматологија 
- миграција на промените од една на друга зона на оралната лигавица 
- сите одговори се неточни  

257. Материја алба е:
- Минерализиран дентален плак 
- Концентрација на микроорганизми , дескваминирани епителни клетки, леукоцити и саливарни протеини и
липиди со малку или без честички од храна која ја нема внатрешната структирираност на денталниот плак 
- Прва фаза во создавањето на зрел дентален плак 
- Вид на дентална пеликула 
- Заштитна обвивка на забот 

258. Мекиот ѕид на пародонталниот џеб се обработува со:
- длето и гртало 
- ултразвучен инструмент 
- омчеста, чунеста и лажичеста кирета 
- српест инструмент 
- сите одгвори се неточни 

259. Метаплазијата спаѓа во групата на:
- реверзибилни оштетувања 
- иреверзибилни оштетувања 
- хроночни воспаленија 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

260. Механичките повреди предизвикани од забна четка вообичаено се локализирани
на:
- Гингивата 
- дорзалната плоштина на јазикот 
- тврдото непце 
- подот на усната празнина 
- усните 

261. Микроорганизмите кои се откриваат веднаш по породувањето најмногу му
припаѓаат на родот:
- streptococcus 
- treponema 
- peptococcus 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

262. Минералите кај субгингивалните конкременти потекнуваат од:



- Гингивалниот флуид 
- Паротидната плунка 
- Субмандибуларната плунка 
- Сублингвалната плунка 
- Исхраната 

263. Мишеровиот синдром се третира оперативно после:
- првата ремисија 
- после шест месеци од појава на заболувањето 
- после неколку последователни атаки 
- после стабилизација на отокот и немање нови атаки од неколку години 
- се третира само по барање на пациентот 

264. Млечно белите красти над фисурите и рагадите при ангуларниот хеилитис
асоцираат на
- бактериска инфекција 
- вирусна инфекција 
- Алергиска природа на заболувањето 
- микотична инфекција 
- Нарушен меѓувиличен сооднос 

265. Млечно белите красти над фисурите и рагадите при ангуларниот хеилитис
асоцираат на:
- бактериска инфекција 
- вирусна инфекција 
- алергична манифестација 
- микотична инфекција 
- сите одговори се неточни 

266. Можни компликации кај бактерискиот сиалоаденит се:
- минлива парализа на фацијалниот нерв  
- алопециа 
- гуми на јазикот  
- улцеронекрозен гингивит  
- улцерозен гингивит 

267. Монголоиден изглед, бледа орална мукоза, глосодинија, атрофија на јазичните
папили, протрузија на горните предни заби, отворен загриз и малоклузија е
карактеристичен наод кај:
- леукоза 
- таласемија 
- циклична неутропенија 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

268. На гингивата е присутен кој тип на лигавица
- Мастикаторна 
- Покровна 
- Специјализирана 
- Нема точен одговор 
- Задебелена  

269. На емајлово - цементното споиште се наоѓа дното на:



- секундарниот гингивален сулкус и инактивниот парод 
- активниот и инактивниот пародонтален џеб 
- гингивалниот сулкус и лажниот пародонтален џеб  
- секундарниот гингивален сулкус 
- сите одгвори се неточни 

270. На што се последица оралните промени кај апластичната анемија:
- намален број на еритроцити, тромбоцити и леукоцити  
- дефицит на витамин В12 и фолна киселина  
- хемолиза на еритроцитите  
- алергична реакција  
- трансфузија на крв  

271. Најбројни перидонтални влакна се:
- колагените влакна 
- еластичните влакна 
- ацидорезистентните  
- окситаланските влакна 
- сите одгвори се неточни 

272. Најбројни периодонтални влакна се :
- еластичните влакна 
- еластичните влакна 
- ацидорезистентните 
- оксаталински 
- ретикуларни 

273. Најинфективен стадиум на луес е:
- примарниот стадиум 
- секундарен стадиум 
- деструктивен стадиум 
- конгенитален сифилис 
- сите одговори се неточни 

274. Најкарактеристични промени на парадонтот кај дијабетичарите се:
- васкуларни промени 
- остепоротични промени на алвеоларната коска 
- сиво - темни пигментации на гингивата 
- рецесија на гингивата 
- сите одговори се неточни  

275. Најрани знаци на систематската склеродермија во устата:
- црвени плаки на оразите 
- cheilitis exfoliativa sicca 
- бели кератотични плаки и скратен френулум на јазик 
- микростома и егзофталмус 
- сите одговори се неточни  

276. Најсигѕрна метода за дијагностицирање на пародонталните џебови е:
- рендгенграфијата 
- сондирањето 
- палпацијата 



- перкусијата 
- сите одгвори се неточни 

277. Најсигурна метода за дијагностицирање на пародонталните џебови е:
- рендгенграфијата  
- сондирањето 
- палпацијата 
- перкусија 
- перфузија 

278. Најтежок но и најважен проблем кој треба да се реши за да се постигне превенција
и контрола на пародонталната болест е:
- мотивацијата на поединецот за одржување на оралната празнина 
- да се научи индивидуата да ги четка забите 
- да се одбере соодветна четка за заби 
- да се одбере соодветна техника на четкање на забите 
- сите одгвори се неточни 

279. Најчест тип на гингивит кој се среќава кај акутната леукемија е:
- акутен катарален гингивитис 
- улцеро-некрозен гингивитис 
- хиперпластичен гингивитис 
- точно е под а и б 
- точно е под б и ц 

280. Најчеста локализација на супрагингивалниот забен камен се:
- Вестибуланните површина ма максимарните инцизиви и лингвалните површини на долните први молари 
- Палатиналните површини на горните инцизиви и букалните поврпини на долните први инцизиви 
- Букалните површини на максиларните молари и лингвалните површини на мандибуларната фронтална
регија 
- Булакните површини на максиларните молари и букалните површини на мандибуларните инцизиви 
- Лингвалните површини на максиларните молари и лингвалните површини на мандибуларната фронтална
регија 

281. Најчестата клиничка манифестација на бенигниот мукозен пемфигоид е:
- на кожата, а во усто скоро и да го нема; 
- на усните, и задолжително на кожата; 
- во устата-гингивата, може а не мора и на кожата; 
- во устата на гингивата, на лицето околу носот, а на кожата на трупот; 
- нема точен одговор 

282. Најчести орални промени кои се сретнуваат кај апластичната анемија се
- акутен улцеронекрозен гингивит со мултипли петехијални крварења 
- дифузна хиперемија на целокупната орална лигавица и кожата 
- само мултипни улцери на палатум, тонзили, непчани лаци, гингива и јазик 
- спонтани профузни крварења кои се должат на редуцираниот број на тромбопласти 
- дифузна хиперемија на гингивата со гингивално зголемување 

283. Најчести орални промени кои се сретнуваат кај апластичната анемија се:
- акутен улцеронекрозен гингивит со мултипли петехијални крварења 
- дифузна хиперемија на целокупната орална лигавица и кожата 
- само мултипни улцери на палатум, тонзили, непчани лаци, гингива и јазик 



- хиперсаливација, болки при мастикација, отежнато голтање 
- сите одговори се неточни 

284. Нарушување во метаболизмот на колагенот настанува при недостаток на :
- Витамин А 
- Витамините од Б-комплексот 
- Витамин Ц 
- Витамин Д 
- Три-јод-тиронин 

285. Некрозата е процес кој настанува со ослободување и активација на:
- лизозомалните ензими 
- протеолитичните ензими 
- оксидоредукционите ензими 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

286. Неправилното четкање на забите може да доведе до:
- Зголемување на гингивата 
- Гингивална рецесија со оголување на коренската површина 
- Губиток на контактните точки 
- Појава на кариес 
- Зголемување на длабочината на пародонталниот џеб 

287. Нессодветната обработка на пародонталните џебови може да доведе до појава на:
- Хронична пародонтопатија 
- Локализирана агресивна пародонтопатија 
- Генерализиарана агресвна пародонтопатија 
- Улцеронекрзна пародонтопатија 
- Пародонтален абсцес 

288. Нуждата за заеднички живот се нарекува:
- асоцијација; 
- симбиоза; 
- интерреакција; 
- синергизам; 
- компетиција; 

289. Нутритивниот дефицит се поврзува со појавата на:
- Хроничната пародонтопатија 
- Агресивната пародонтопатија 
- Улцеро-некрозната пародонтопатија 
- Пародонтален абсцес 
- Оклузална траума 

290. Образите се составени од:
- три слоја 
- четири слоја 
- пет слоја 
- шест слоја 
- сите одговори се неточни 

291. Од каде водат потекло екстра- и интрацелуларните полисахариди во денталниот
плак?



- Од гингивалниот флуид 
- Од саливата 
- Од исхраната 
- Од деминерализираниот емајл 
- Од бактериите на плакот 

292. Од каде потекнува првата линија на одбрана на домаќинот од микроорганизмите
за време на пародонталната болест ?
- супрагингивалниот дел  
- субгингивалниот дел  
- гингивалното сврзно ткиво  
- тонзиларната регија  
- сите одговори не се точни  

293. Од каде потекнуваат минералите кои што учествуваат во минерализација на
субгингивалните конкременти?
- од гингивалната течност 
- од паротидната плунка 
- од сублингвалната плунка 
- од мешаната плунка 
- сите одговори се неточни 

294. Од кои слоеви е изграден Оралниот епител на гингивата?
- str. basale, str. spinosum, str. granulosum, str. corneum 
- str. granulosum, str. corneum 
- str. basale, str. spinosum, str. granulosum 
- str. basale, str. spinosum, str. super�ciale 
- сите одговори се неточни 

295. Од што е составена меѓуклеточната супстанца на епителот на гингивата?
- хијалуронска киселина, хондроитин сулфат и хетеропо 
- хијалуронска киселина и колаген 
- колаген и еластин 
- хијалуронска киселина и хондроитин сулфат 
- сите одговори се неточни 

296. Од што никогаш се состои пурелнтниот ексудат:
- Мртви бактерии 
- Живи бактерии 
- Остатоци од храна 
- Точно е под а и б 
- Точно е под б и ц 

297. Ослободениот хистамин е одговорен за појава на:
- Хеморагични макули 
- Еритем 
- Уртика 
- Везикула 
- Пустула 

298. Основен патогномоничен, клинички знак на пародонталната болест е:
- рецесија 
- инфламација 



- пародонтален џеб 
- ексудат 
- сите одгвори се неточни 

299. Основен патогномоничен, клинички знак на пародонталната болест е:
- рецесија  
- инфламација  
- пародонтален џеб 
- присуство на забен камен 
- присуство на дентален плак 

300. Основна морфа кај оралниот лихен планус е:
- лихеноидна вегетација; 
- епидермо-дермална папула; 
- плака 
- полиморфни ефлоресценции; 
- булозна дерматоза 

301. Основната габична единка е
- Вирион 
- Капсид 
- Хифа 
- Спора 
- Вибрион 

302. Папулите се карактеристични за:
- Примарниот стадиум на луес 
- Актиномикоза 
- НОМА 
- Вроден сифилис 
- Сида 

303. Пародонталниот абсцес е компликација на:
- умерено изразена хеморагична потформа на пародонтална болест 
- силно изразена хеморагична потфорама на пародонтална болест 
- пиороична потформа на пародонтална болест 
- пародонтопатија кај која доминира хоризонтален тип 
- сите одгвори се неточни 

304. Пародонтопатијата со спора прогресија се карактеризира со:
- хронична инфламација на гингива  
- незначително присаство на дентален плак 
- отсаство на клинички детектибилна инфламација 
- изразито длабоки пародонтални џепови  
- брз губиток на коска 

305. Патохистолошкиот наод кај pemphigus vilgaris е:
- интраепителијална була 
- субепителијална була 
- понекогаш субепителијална, а понекогаш интраепителијална 
- интраепителијална папула 
- сите одговори се неточни 

306. Пептококите спаѓаат во групата на следниов вид бактерии:



- аероби 
- анаероби 
- спирохети 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

307. Плакот во зависност од неговиот сооднос кон маргиналниот
- Припоен и неприпоен плак 
- Супрагингивален и припоен плак 
- Супрагингивален и субгингивален плак 
- Субгингивален и припоен плак 
- Припоен и слободен плак 

308. Плиткиот капиларен простор кој е сместен помеѓу емајлот на забот и внатрешната
страна на слободната гингива, се нарекува:
- гингивален џеб 
- гингивален раб 
- гингивален сулкус  
- периодонтален сулкус 
- периодонтален џеб 

309. Плиткиот капиларен простор кој есместен помеѓу емајлот на забот и внатрешната
страна на слободната гингива, се нарекува:
- гингивален џеб 
- гингивален раб 
- гингивален сулкус 
- гингивален жлеб 
- сите одгвори се неточни 

310. Плуммер Винсон-овиот синдром или Petterson-Kells Синдрома (феродефицитна
дисфагија) ги инволвира најчесто:
- лица од женскиот пол помеѓу втората и четвртата декада од животот 
- лица од женскиот пол помеѓу третата и петата декада од животот 
- лица од женскиот пол помеѓу четвртата и шестата декада од животот 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

311. Површината на клетките носители на клеточниот имун одговор (Т-Ly) содржи:
- протеини 
- јагленохидрати 
- масти 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

312. Под кој агол се изведува примарната инцизија кај Модифициран Видман флап
операција?
- од 25 - 45 степени 
- од 10 - 15 степени 
- од 60 - 90 степени 
- од 90 степени 
- сите одговори се неточни 

313. Под поимот дисплазија се подразбира:



- промена на клеточните структури 
- нарушувања во развојот на зрелата клетка 
- зголемување на бројот на клеточните елементи 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

314. Под поимот метаплазија се подразбира:
- промена на клеточните структури од еден во друг вид 
- нарушување во развојот на зрелата клетка 
- зголемен обем и функција на клетката и ткивото 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

315. Позитивен феномен на витропресија се јавува кај:
- Пигментни макули 
- Хеморагични макули 
- Васкуларани макули 
- Едем 
- Везкули и були 

316. Поимот "права алвеоларна" коска се однесува на:
- вестибуларната компакта 
- оралната компакта 
- ѕидот на алвеоларната чашка 
- спонгиозната коска 
- сите одгвори се неточни 

317. После иницијалната терапија на пародонтопатијата следи:
- Фазата на едукација на пациентот за одржување на орална хигиена 
- Хируршката фаза 
- Фазата на одржување на резултати 
- Корективна фаза 
- Протетско-реконтруктивна фаза 

318. Постапки во тек на нехируршката пародонтална терапија се :
- инструкции за плак контрола,  
- отстранување на забен камен и дентален плак и идентификација на факторите кои ја фаворизираат плак
акумулацијата 
- гингивална и пародонтална киретажа  
- оклузална евалуација 
- сите одговори се точни 

319. Пострадијационите промени во усната празнина може да бидат:
- рани; 
- доцни; 
- рани и доцни; 
- нема ниту рани ниту доцни; 
- нема промени 

320. Пострадијационите промени во усната празнина може да бидат:
- рани 
- доцни 
- рани и доцни 



- нема ниту рани ниту доцни 
- сите одговори се неточни  

321. Првите клинички знаци за можната малигна трансформација на леукоплакијата се:
- измазнување на лукопластичната зона 
- разбранување и испарцелиз. 9 распукнување ) на леукопластичната зона 
- појава на нови лезии на нови места 
- повремено подобрување и повремено појавување на нови лезии 
- сите одговори се неточни  

322. Првите клинички знаци за можната малигна трансформација на леукоплакијата се:
- измазнување на леукоплакичната зона; 
- разбранување и испарцелизираност ( распукнување) на леукоплакичната површина, со ширење на
промените во обем; 
- појава на нови лезии на нови места; 
- повремено подобрување и повремено појавување на нови лезии; 
- нема точен одговор 

323. Првите промени карактеристични за stomatitis herpetica се локализирани на:
- Усните 
- Гингивата 
- Образите 
- Мекото и тврдото непце 
- Целата усна празнина 

324. Првичните промени карактеристични за stomatis gangrenosa-NOMA се наоѓаат на:
- На мекото непце 
- На јазикот 
- Во ниво на ретромоларната регија 
- Позади аголот на усните 
- На ниво на усните 

325. Предвремениот контакт на бочните заби кој настанува како последица на
екстракција на бочните заби и лизгање на мандибулата кон антериорно, доведува до
- Ресорпција на алвеоларната коска на забите во бочната регија на максилата 
- Ресорбција на алвеоларната коска на забите во бочната регија на мандибулата 
- Деструкција на пародонтот на максиларните фронтални заби и нивна вестибуларна позиционираност 
- Нема точен одоговр 
- Фенестрација на фронталните заби од долната вилица 

326. Предилакциони зони за појавата на Sutton - овите афти се:
- букалната, лабијалната лигавица, бочните страни на јазикот 
- јазикот, мекото непце и орофаринксот 
- коренот на јазикот, непчаните лаци и увулата 
- не постојат предилекциони места, се појавуваат насе 
- сите одгвори се неточни 

327. Предилекциона локализација на лукоплакијата е:
- ретромоларната регија на образната лигавица 
- комисура орис на образната лигавица 
- предните партии на тврдото непце 
- маргиналната гингива 
- сите одговори се неточни  



328. Предилекциони зони за појавата на Sutton-овите афти се
- букалната, лабијалната лигавица, бочните страни на јазикот и подот на усната празнина 
- јазикот, мекото непце и орофаринксот 
- коренот на јазикот, непчаните лаци и увулата 
- не постојат предилекциони места, се појавуваат насекаде во оралниот кавитет 
- Деловите на оралната лигавица која некератинизира 

329. Предилекциони зони за појавата на мајорните афти се:
- букалната, лабијалната лигавица, бочните страни на јазикот и подот на усната празнина, тврдото, мекото
непце и орофаринксот 
- коренот на јазикот, непчаните лаци и увулата 
- c) не постојат предилекциони места, се појавуваат насекадекаде постои лигавица која некератинизира 
- не постојат предилекциони места, се појавуваат насекадекаде постои лигавица која кератинизира 
- предните делови на усната празнина заедно со слузницата на половите органи 

330. Предилекциони зони за појавата на минорните афти се:
- букалната, лабијалната лигавица, бочните страни на јазикот 
- тврдото, мекото непце и орофаринксот 
- ккоренот на јазикот, непчаните лаци и увулата 
- не постојат предилекциони места, се појавуваат насе 
- сите одгвори се неточни 

331. Предилекциони места во клиничката експресија на оралната и кожната
манифестација на лихен планус е:
- во уста-ретромоларната регија; на кожата косматиот дел на главата; 
- во устата-гингивата и мекото непце; на кожата потколеницата и подлактицата; 
- во устата-ретромоларната регија; на кожата слабините, градите и главата; 
- во устата-ретромоларната регија; на кожата потколеницата и подлактицата; 
- во устата-тврдото непце; на кожата околу ноктите на прстите на раците и нозете; 

332. Предилекциони места во клиничката презентација на оралниот лихен планус е:
- на тврдото непце 
- на гингивата 
- позади аголот на усните на образната лигавица 
- ретромоларната регија на образната лигавица 
- сите одговори се неточни  

333. Предилекциони места во усната празнина при Pemphigoid mucosae oris се:
- места изложени на траума, меко непце и непчаните ла 
- тврдо, меко непце и гингива 
- усните и јазикот 
- образната лигавица ( позади аголот на усните ) 
- сите одговори се неточни  

334. Предилекциони места во усната празнина при Пемпхигоид муцосае орис се:
- места изложени на траума, меко непце и непчаните лаци; 
- тврдо, меко непце и гингива; 
- усните и јазикот; 
- образната лигавица ( позади аголот на усните); 
- на подот на усната празнина; 

335. Предилекциони места за интраоралната манифестација на херпес зостер се:



- тврдото непце и јазикот; 
- усните; 
- букалната лигавица; 
- непчените лаци; 
- нема точен одговор 

336. Предилекциони места за интраорална манифестација на херпес зостер се:
- тврдото непце и јазикот 
- усните 
- букалната лигавица 
- непчените лаци 
- сите одгвори се неточни 

337. Предилекциони места за појава на фисури и рагади се:
- Јазикот и букалната слузница 
- Вермилионот и аглите на усните 
- Мекото и тврдото непце 
- Јазикот 
- Оклузалната површина 

338. Предилекциони места кај Lichen planus на кожата се:
- Внатрешна страна на подлактица, на стомакот и на ципите, освен на кожата на главата 
- грбот, умбиликална регија, лицева регија 
- глутеална регија, лицева регија, надлактици 
- Кожата на лицето и вратот, перианално и во умбиликалната регија 
- Насекаде низ кожата 

339. Предилекциони места кај Lichen planus на кожата се:
- внатрешна страна на подлактица, на стомакот и на ципите, освен на кожата на главата 
- грбот, умбиликална регија, лицева регија 
- глутеална регија, лицева регија, надлактици 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

340. Предилекционо место за појава на леукоплакијата е:
- ретрмоларната регија 
- комисура орис 
- вентрална страна на јазикот 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

341. Предилекционо место за појава на леукоплакијата е:
- ретрмоларната регија 
- вентрална страна на јазикот 
- комисура орис 
- Горната усна 
- Тврдото непце 

342. Предуслов за сите хируршки интервенции кои имаат за цел формирање на нов
атачмен е
- присуството на доволно количество, и во широчина и во висина, на кератинизирана гингива 
- корекција на анатомо-морфолошки дефекти кои можат да ја фаворизираат  
- корекција на анатомо-морфолошки дефекти кои можат да ја фаворизираат  



- корекција на муко-гингивалните аберации кои можат да бидат предиспозиција за болест 
- Точно е под а и б 
- Точно е под б и ц 

343. Преканцерозниот хиелит се јавува почесто кај:
- жени 
- мажи 
- подеднакво кај двата пола 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

344. При Plummer-Vinsonн-ов синдром прв симптом е:
- промена на ноктите 
- сува и нееластична лигавица 
- бледо нокотното лежиште 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

345. При cheilitis glandularis profunda доколку состојбата прогредира можно е да се
забележи:
- цедење гној 
- цедење серозен секрет 
- деструкција на коскениот супстрат 
- деструкција на мекоткивниот сегмент на околните структури 
- отворање мултипли фистулозни канали 

346. При акутните леукемични реакции, приодот на стоматологот е следен
- контраиндикација е секаква интервенција пред консултација со хематолог 
- можни се едноставни стоматолошки интрвенциии 
- се интервенира претпазливо со додатна антибиотска терапијa 
- апсолутна контраиндикација  
-  

347. При акутните леукемични реакции, приодот на стоматологот е следен:
- контраиндикација е секаква интервенција пред консултација со хематолог 
- можни се едноставни стоматолошки интрвенциии 
- се интервенира претпазливо со додатна антибиотска терапија 
- се бара најнапред да се прочита историјата на болниот, а потоа се постапува според тежината на случајот (
со или без хематолошка консултација) 
- сите одговори се неточни 

348. При акутните леукемичните реакции, приодт на стоматологот е следен:
- контраиндикација е секаква интервенција пред консултација 
- можни се едноставни стоматолошки интервенции 
- се интервенира претпазливо со додатна антибиотска терапија 
- се бара најнапред да се прочита историјата на болниот 
- сите одговори се неточни  

349. При бактерискиот сиалоаденит на притисок на отворот на каналот на паротидната
жлезда се цеди:
- гноен секрет  
- крв  
- серозен секрет  



- серо-хеморагичен секрет  
- нема секрет 

350. При дефицит на витамин Б12 се јавува:
- апластична анемија  
- мегалобластна анемија  
- агранулоцитоза  
- тромбоцитопенична пурпура  
- хипохромна анемија  

351. При инфламација на латералната пародонтална циста настанува
- Гингивален абсцес 
- Пародонтален абсцес 
- Периапикален абсцес 
- Перикоронарен абсцес 
- Сублингвален абсцес 

352. При лекување на cheilitis solaris(actinica)се превземаат:
- комбинација на превентивни и куративни мерки 
- единствено превентивни мерки (забранета експозиција на сонце) 
- куративни мерки (примена на кортикостероидни масти) 
- превентивни мерки со задолжителна витаминска терапија 
- десензибилизација на организмот 

353. При лекувањето на Cheilitis solaris ( actinica ) се превземаат:
- куративни мерки ( примена на кортикостероидни масти ) 
- превентивни мерки со задолжителна витаминска терапија 
- десензибилација на организмот  
- комбинација на превентивни и куративни мерки 
- сите одгвори се неточни 

354. При Мишеровиот синдром е индицирана хируршка интервенција, при следните
состојби:
- веднаш после дијагностицирањето 
- после 3 месечен конзервативен третман 
- после подолготрајна стабилизација, без рецидиви 
- не се битни рецидивите, битна е големината на отокот 
- сите одговори се неточни 

355. При обработка на тврдиот ѕид на пародонталниот џеб се отстранува:
- гранулационо ткиво 
- конкременти и плак 
- конкременти и некротичен цемент 
- остатоци од храна 
- сите одгвори се неточни 

356. При подолготрајна примена на кортикостероиди во третманот на некои дерматози
неопходно потребно е да се:
- прави контролна рентген снимка 
- следат вредностите на леукоцитите 
- следат вредностите на еритроцитите  
- контролирана вредноста на шеќерот во крвта и крвна слика 
- сите одговори се неточни  



357. При подолготрајна примена на кортикостероиди во третманот на некои орални
дерматози неопходно потребно е да се:
- прави контролна рендген снимка; 
- следат вредностите на леукоцитите; 
- следат вредностите на еритроцитите; 
- контролира вредноста на тромбоцитите; 
- потребно е следење од страна на интернист -ендокринолог 

358. При утврдување на прогнозата на одделни заби со пародонтална болест, кој од
наведените параметри има најголемо значење?
- количеството на изгубената коска 
- количеството на ексудат во пародонталниот џеб  
- присуство на забен камен 
- степенот на гингивалната инфламација 
- сите одговори се неточни 

359. При херпангината:
- не постои продромален стадиум 
- продром има но незначителен 
- постои продромален стадиум со сериозна атакираност 
- ниеден одговор од овие не е точен 
- сите одгвори се неточни 

360. Примарната превенција на пародонталната болест се спроведува кај сите
индивидуи:
- кои немаат знаци на воспаление на гингивата 
- со почетен стадиум на пародонтопатија 
- кои имаат умерено изразена форма на пародонтална болест 
- кои имаат агресивна пародонтопатија 
- сите одгвори се неточни 

361. Примената на прекумерна сила и пребрзо поместување на забите при
ортодонтската терапија може да биде причина за:
- Патолошки промени (некроза) на периодонталниот лигемент и алволарната коска , како и можност за
апикална ресорпција на коренот 
- Брзо и ефикасно адаптирање на пародонталниот комплекс 
- Хиперсаливација и брзо создавање на забен камен 
- Појава на пародонтопатија 
- Не постои точен одговор 

362. Припојниот епител е изграден од следните слоеви:
- str. basale, str. granulsom 
- str. basale, str. spinosum, 
- str. basale, str. Super�ciale 
- str. basale, str. corneum 
- str. basale, str. granulsom 

363. Присуство на ексудат во пародонталниот џеб се утврдува со:
- инспекција 
- палпација 
- перкусија 
- сондирање 
- сите одгвори се неточни 



364. Присуство на интердентални кратери е карактеристично за:
- Хронична пародонтопатија 
- Локализирана агресивна пародонтопатија 
- Генерализиарана агресвна пародонтопатија 
- Улцеронекрзна пародонтопатија 
- Пародонтален абсцес 

365. Присуство на псудомембрани е карактеристично за
- Хронична пародонтопатија 
- Локализирана агресивна пародонтопатија 
- Генерализиарана агресвна пародонтопатија 
- Улцеронекрзна пародонтопатија 
- Пародонтален абсцес 

366. Присуството на гноен ексудат во пародонталниот џеб укажува на:
- типот на инфламаторни промени на мекиот ѕид 
- длабочината на пародонталниот џеб  
- интензитетот на деструкцијата на пародонтот  
- степенот на губиток на атачментот 
- сите одгвори се неточни 

367. Присуството на гној во пародонталните џебови
- Не укажува на длабочината на пародонталните џебови 
- Не укажува на тежината на деструкцијата на потпорните ткива 
- Укажува на природата на инфламаторните промени во ѕидот на џебот 
- Точно е под а и б 
- Точно е под б и ц 

368. Промените кај Epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica се локализирани на:
- образната лигавица, на јазикот и на гингивата 
- тврдо непце, меко непце и јазик 
- тврдо непце, забите и јазикот 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

369. Промените на јазикот кои се сретнуваат кај феродефицитната анемија се
манифестираат како:
- Lingua areata migrans 
- Lingua villosa 
- Lingua glabra 
- Lingua vilosa 
- Lingua plicata 

370. Промените што ги предизвикува никотинот на оралната лигавица диференцијално
дијагностички треба да се разликуваат од:
- ксерофталмија 
- еритроплакија 
- акантолитички промени на оралната лигавица  
- вирусни стоматитити  
- lingua plicata  

371. Пронјалди го анатомскиот дел на гингивата:



- Слободна  
- Орален епител 
- Мукогингивална линија 
- Margo gingivae  
- Гингивален сулкус  

372. Пурпура вера и пурпура секундариа настанува заради:
- промена на квалитативните особини на тромбоцитите 
- промена во квалитативните особини на тромбоцитите 
- точно е под а) и б) 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

373. Разлика помеѓу мукокела и ранула е во:
- начинот на настанување 
- бојата 
- големината 
- во локализацијата 
- сите одговори се точни 

374. Раната клиничка форма на конгениталниот сифилис го одбележува
карактеристичен тријас:
- зарипнат глас и феномен на напрсток 
- кератитис, магарешки глас и феномен на „ Парро“ 
- луетична глувост, кератитис и Хутцхинсон-ови заби 
- луетична глувост, Хутцхинсон-ови заби и Мозерови коронки 
- сите одговори се точни 

375. Ранулата се локализира на
- Горната усна 
- Долната усна 
- Подот на усната празнина 
- Образите 
- јазикот 

376. Ревматоидниот фактор кој е присутен кај ревматоидниот артритис, претставува:
- автоантитело насочено кон нуклеопротеидите на мезенхимните клетки 
- имуноглобулин кој реагира со Фц фрагментот на имуноглобулинот Г 
- позитивни, гранулирани депозити на имуноглобулинот М на базалната мембрана 
- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

377. Ретикуларната дегенерација е последца на:
- лесна дифузија на течност во епителот 
- интраклеточен едем кој ја оштетува клеточната мембрана 
- дифузија на течност од клетките во интерклеточниот простор на епителот  
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

378. Ретикуларната клиничка форма во презентацијата на оралниот лихен планус се
манифестира со:
- и кератотични промени со плитка ерозија, чипкесто распоредени стрии и периферно поставена була; 
- силна воспалителна реакција на ледираната зона, околу која се прераспределени солитарни папули; 



- бели кератотични промени, распоредени во облик на мрежа, папрат, со периферно поставени папули со
линеарен или ануларен распоред;  
- бели чипкести промени кои лежат на хиперемична основа; 
- нема точен одговор 

379. Ретикуларните були настануваат со:
- балонирачка дегенерација 
- масна дегенерација 
- амилоидна дегенерација 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

380. Рецесијата клинички се манифестира преку:
- Само преку присуство на пародонтални џебови  
- Присуство на клинички губиток на атачменот. 
- визуелно продолжување на забот 
- придвижување на забот во било кој правец во однос на соседните заби како и во однос на антагонситите 
- зафатеност на фуркации 

381. Рецесијата на гингивата најчесто се забележува на:
- лабијалните површини на долните предни заби и на п  
- палатиналните површини на горните инцизиви 
- букалните површини на горните молари и лингвалните 
- на бикалните површини на премоларите 
- сите одгвори се неточни 

382. Саливарниот трансферин кој учествува во неспецифичната имунолошка заштита
во устата има потенциран:
- бактериостатски ефект 
- бактерициден ефект 
- бактериолитичен ефект  
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

383. Селективното состружување, како терапија на трауматската оклузија, се
спроведува:
- во текот на третманот на паронталната болест 
- во почетокот на третманот на пародонталната болест 
- пред да започне со терапија на пародонталната болест 
- на крајот од третманот на пародонталната болест 
- сите одгвори се неточни 

384. Серпегинозни пародонтални џебови
- Имаат дното се наоѓа на емејлово-цементното споиштеж 
- Се свиваат спирално околу забот, вклучувајќи една или повеќе дополнителни површини 
- бројот на ѕидови во апикалниот дел од дефектот е помал од оној во неговиот коронарен дел 
- Се јавуваат при спостоење на фиброзна инфламација на гингивата 
- бројот на ѕидови и во апикалниот и во коронарниот дел на дефектот е еднаков 

385. Синоними за перноциозна анемија се :
- сидеропенична анемија 
- хипохромна анемија  
- апластична анемија  



- мегалобластна анемија  
- сите одговори се неточни  

386. Синтетските нересорптивни мембрани се направени од
- Политетрафлуоретилен 
- полиакрилната киселина  
- полигликолна киселина 
- цинк-оксид еугенол 
- МТМА 

387. Слободниот гингивален графт ( автокалем ) се применува во третманот на:
- плитките инфракоскени дефекти 
- плитките супракоскени дефекти 
- локализирана гингивална рецесија 
- генерализирана рецесија на гингивата 
- сите одгвори се неточни 

388. Со Грејсиевите кирети ( 11/12 ) се обработува пародонталниот џеб во:
- интерканиниот сегмент 
- моларната регија 
- премоларната регија 
- регија на мандибуларните инцизиви 
- сите одгвори се неточни 

389. Со која реакција се дијагностицира инфективнаста мононуклеоза се користи:
- Plummer-Vinson-ова реакција  
- Pol-Bunel серолошка реакција  
- Тестот на Nikolski  
- Trank-овиот цитодијагностички тест  
- Проба со јод  

390. Со контракција на мускулатуратана кој орган при актот на голтање го затвора
носниот кат на голтникот и овозможува непречено придвижување на храната кон
органите за варење
- Јазикот 
- Мекото непце 
- Образите 
- Усните 
- фаринксот 

391. Со минерализација субгингивалниот дентален плак настанува:
- забен камен 
- некротичен цемент 
- денталниот пеликула 
- субгингивални конкременти 
- сите одгвори се неточни  

392. Со напредување на болеста, кај ревматоидниот артритис се појавуваат:
- мускулна вкочанетост, Генсленов знак, рецидивна покачена температура 
- умор несоодветен на напорот, губење на телесната тежина, анемија 
- симптом на утринска вкочанетост на зглобовите на шаките, болка при ракување, отоци на зглобовите и тоа
симетрично 



- сите одговори се неточни 
- сите одговори се точни 

393. Со пародонтолошкиот преглед се спроведува анализа на:
- гингивалниот статус 
- маргиналниот пародонциум 
- пародонталниот статус 
- целата орална лигавица 
- сите одгвори се неточни 

394. Со проширувањето на припојната гингива се постигнува:
- Отежнато отрстранување на плакот околу гингивалната маргина. 
- Зголемување на инфламацијата околу реставрираните заби 
- Подобро припојување на гингивалната маргина околу забите или имплантите со припојна гингива 
- Точно е под а и б 
- Точно е под б и ц 

395. Со што започнува терапијата на улцеронекрозната парадонтопатија?
- со киретажа на парадонталните џебови 
- со хируршки третман 
- со испирање со благи антесептични раствори 
- со ординирање на антибиотици 
- сите одговори се неточни 

396. Со што се карактеризира хроничниот парадонтален абсцес?
- со интензивна ирадирачка болка 
- со фистула 
- со интензивна хиперемија и едем на гингивата 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

397. Спонтани крварења од гингивата се карактеристични за:
- Апластична анемија 
- Тромбоцитопенична анемија 
- Хемолитичка анемија 
- Таласемија 
- Нутритивен дефицит 

398. Според неспецифичната плак хипотеза, пародонтопатијата настанува како
резултат на:
- Присуство на големи количества на дентален плак 
- Присуство на субгингивален плак 
- Присуство на супрагингивален плак 
- Зависност од видот на плакот 
- Специфични микроорганизми 

399. Според специфичната плак хипотеза, пародонтопатијата настанува како резултат
на присуство на:
- Присуство на големи количества на дентален плак 
- Присуство на субгингивален плак 
- Присуство на супрагингивален плак 
- Зависност од видот на плакот 
- Специфични микроорганизми 



400. Според специфичната плак хипотеза, пародонтопатијата настанува како резултат
на присуство на:
- големи количини на плак 
- субгингивален плак 
- специфични микроорганизми 
- супрагингивален плак 
- сите одгвори се неточни 

401. Според типот на ресорпцијата на алвеоларната коска се разликуваат:
- плитки и длабоки пародонтални џебови 
- тесни и широки пародонтални џебови 
- серпенгинозни и инфракоскени пародонтални џебови 
- супракоскени и инфракоскени пародонтални џебови 
- сите одгвори се неточни 

402. Според типот на ресорпцијата на алвеоларната коска се разликуваат:
- плитки и длабоки пародонтални џебови 
- серпенгинозни и инфракоскени пародонтални џебови 
- супракоскени и инфракоскени пародонтални џебови 
- тесни и широки џебови 
- прости и едноставни џебови 

403. Според хистолошките карактеристики се разликуваат следните типови на епител
на гингивата:
- сулкусен и припоен епител 
- нема точен одговор 
- сулкусен, паракератотичен и базален епител 
- орален, сулкусен и припоен епител 
- орален и сулкусен епител 

404. Според хистолошките карактеристики се разликуваат следните типови на епител
на гингивата:
- орален и сулкусен епител 
- сулкусен, паракератотичен и кубичен епител 
- сулкусен, хиперкератотичен и атрофичен епител 
- орален, сулкусен и припоен епител 
- сите одгвори се неточни 

405. Степенот на оштетување на оралната лигавица од хемиското делување на некои
супстанции или медикаменти зависи од:
- концентрацијата на супстанцијата  
- времетраењето на делувањето на супстанцијата  
- чувствителноста на оралната лигавица  
- количината на супстанцијата  
- сите одговори се точни  

406. Стриите на Wickman се карактеристични за:
- Леукоплакија 
- бел спонгиозен невус; 
- бел влакнест јазик; 
- Лихен планус; 
- herpes simplex  



407. Субгингивалните конкременти настануваат
- Како резултат на некроза на цементот 
- Со минерализација на субгингивалниот дентален плак 
- Како резултат на таложење на слободни минерали 
- Како резултат на деструкција на периодонталните влакна 
- Нема точен одговор 

408. Субгингивалните конкременти секогаш се препокриени со дентален плак, и тоа е
причина за поголема прогресија на пародонталната болест отколку плакот сам по себе
- Двата искази се точни 
- Двата искази се неточни 
- Првиот исказ не е точен , а вториот е точен 
- Првиот исказ е точен, а вториот е неточен 
- Субгингивалниот дентален пак нема никаква врска со пародонтопатијата 

409. Сувиот ексфолијативен хиелит се должи на:
- нарушена кератинизација 
- нарушена пролиферација 
- витамински дисбаланс  
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

410. Сулкусниот епител е изграден од следните слоеви
- str. basale, str. granulsom, str. Spinosum 
- str. basale, str. granulsom, str. Disjunctum 
- str. basale, str. granulsom, str. Spinosum  
- str. basale, str. spinosum, str. Corneum 
- str. basale, str.spinosum, str. Super�ciale 

411. Сулкусниот епител е изграден од следните слоеви:
- str. Basale, str. granulsom, str. spinosum 
- str. basale, str. spinosum 
- str. basale, str. spinosum, str. super�ciale 
- str. corneum, str. spinosum, str. super�ciale 
- сите одгвори се неточни 

412. Сулкусниот епител е изграден од следните слоеви:
- str. basale, str. granulsom, str. Spinosum 
- str. basale, str. granulsom, str. corneum 
- str. basale, str. granulsom, str. granulosum 
- str. basale, str. spinosum, str. disjunctum 
- str. basale, str.spinosum, str. super�ciale 

413. Табако промените на оралната лигавица се јавуваат како резултат на следните
видови дразби:
- термичка дразба и хемиска дразба  
- недоволно внесување на течност 
- хемиско дејство на арсен  
- токсично дејство на живата  
- сите одговори се неточни  

414. Тежината на оштетувања од термичка дразба зависат од:



- висина на температуратата  
- времето на експозиција; 
- само висина на температуратата; 
- само времето на експозиција; 
- Точно е под а и б 

415. Темните дамки на гингивата може да бидат резултат на:
- депонирање на меланин во меланоцитите;  
- зголемена активност- продукција на меланофорите; 
- зголемена продукација и депонирање на меланин во меланоцитите; 
- зголемена мастикација; 
- Нема точен одговор 

416. Темните дамки на гингивата може да бидат резултат на:
- депонирање на меланин во меланоцитите 
- зголемена активност - продукција на меланофорите 
- зголемена продукција и депонирање на меланин во меланоцитите 
- зголемена мастикација 
- сите одговори се неточни  

417. Тенденција за формирање на пародонтални абсцеси е присутна приi:
- Ostitis �brosa cistica 
- Diabetes mellitus 
- Morbus Addison 
- Хочкин лимфом 
- Тумори на лицето 

418. Тенденција за формирање на пародонтални апсцеси е присутна при:
- Ostitis �brosa cistica 
- Diabetel mellitus 
- Morbus Addison 
- Glossitis areata migrans 
- сите одгвори се неточни 

419. Терапијата на Status Fordyce опфаќа:
- земање биопсија и патохистолошка верификација 
- тотална ексцизија 
- примена на антибиотици 
- не е потребна терапија 
- сите одговори се неточни  

420. Терапијата на status forsce опфаќа:
- опсервација на секој три месеци 
- земање биопсија и патохистолошка верификација 
- не е потребна терапија 
- примена на антибиотици 
- примена на неутрални масти 

421. Терапијата на ерозивно - улцерозната и ретикуларната форма на оралниот лихен
планус:
- е индентична во целата еволуција на болеста кај двете форми 
- се разликува само во локалниот третман 
- дијаметрално се разликува кај едната и другата форма 



- слична е во почетокот кај двете форми, а се разликува 
- сите одговори се неточни  

422. Терапијата на комбинираната клиничка форма ( кожна и орална) на pemphigus
vulgaris ја спроведува:
- стоматолог  
- дерматовенеролог 
- стоматолог и дерматовенеролог  
- ја ординира стоматологот, а ја контролира дерматовенеролог 
- се е во надлежност на матичниот лекар  

423. Терапијата на комбинираната клиничка форма ( кожна и орална) на пемпхигус
вулгарис ја спроведува:
- стоматолог; 
- дерматовенеролог; 
- стоматолог и дерматовенеролог; 
- се е во надлежност на матичниот лекар; 
- конзилијарен тим составен од најмалку три клиники; 

424. Терапијата на оралниот пемфигус опфаќа:
- хигиено-диететски режим и богата витаминска терапија; 
- витамини, антисептици и јаки антибиотици; 
- доволни се јаки антисептици локално; 
- локално само кортикостероиди; 
- локално и системски кортикостероиди, витамини и антисептици; 

425. Терапијата на оралниот пемфигус опфаќа:
- витамини, антисептици и јаки антибиотици 
- доволни се јаки антисептици локално 
- локално само кортикостероиди 
- локално и системски кортикостероиди, витамини и антисептици 
- сите одговори се неточни  

426. Терапијата на Статус Фордајс опфаќа:
- тотална ексцизија 
- примена на антибиотици 
- не е потребна терапија 
- радиотерапија 
- торална ексцизија и патохистолошки наод 

427. Тераписки принципи во лекувањето на акутните пародонтални апсцеси се:
- контрола на болката  
- контрола на инфекцијата 
- воспоставување на дренажа  
- контрола на општата состијба на пациентот 
- сите одговори се точни 

428. Терапискиот третман на Sutton - овата афта опфаќа:
- испирање со благи антисептици 
- премачкување со антибиотски масти 
- третман со неутрални масти 
- блокади со novocain - Dextamethason 
- сите одговори се неточни 



429. Тестот за елиминација и експозиција се применува при диференцијано
дијагностички дилеми при
- Pemphigus vulgaris и pemphigoid 
- Lichen planus и Pemphigus vulgaris  
- Пемфигус од пемфигоид 
- Stomatitis protetica и декубитален улкус 
- Stomatitis proteticaи алергиските стоматитиси 

430. Тестот за елиминација и експозиција се применува при диференцијално
дијагностички дилеми при:
- stomatitis allergica medicamentosa и erithema �xum 
- stomatitis protetica и декубитален улкус 
- pemphigus vulgaris и pemphigoid 
- lichen planus и pemphigus vulgaris 
- сите одговори се неточни  

431. Тешкиот облик на Erythema exudativum multiforme е означен како:
- Lichen planus 
- Pemphigus Vulgaris 
- Stiven-Johnson syndrom 
- Behcet syndorm 
- Reiter syndrome 

432. Типичен пример за антагонистичко дејство на два микроорганизми е:
- staphylococcus и candida albicans 
- peptococcus и candida albicans 
- streptococcus и candida albicans 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

433. Токсичното делување на живата во оралната празнина се манифестира со
пигментации кои се резултат на делување на:
- нерастворливите соли на живата (HgS)  
- растворливи органски соединенија на живата  
- растворливи неоргански соединенија на живата  
- неадекватно замешан амалгам 
- консумирање на храна загадена со живини соединенија 

434. Трауматската ерозија на оралната лигавица е последица на:
- нестабилни протетски помагала, невнимателно и грубо 
- конзервативни полнења во супраоклузија 
- дефицит на витамини и минерали 
- остеопороза и остемиелит 
- сите одговори се неточни  

435. Трауматската хиперкератоза клинички се манифестира со:
- промена која е во ниво на оралната лигавица, јасно ограничена од околината, со млечно бел опалесцентен
сјај, тешко, но се отстранува со инструмент 
- над ниво на оралната лигавица, јасно ограничена од околината, со млечно бел опалесцентен сјај, не се
отстранува  
- под ниво на оралната лигавица, дифузно е распределен низ целата усна празнина и потешко но се
отстранува од неа  
- под ниво на оралната лигавица, но може да биде и над ниво, јасно е ограничен, има темна обоеност и се



отстранува од лигавицата 
- промена која е во ниво на оралната лигавица, нејасно ограничена од околината, со млечно бел
опалесцентен сјај, тешко, и не се отстранува со инструмент 

436. Туморозни формации на гингивата настануваат при:
- Diabetes mellitus 
- Morbus Addison 
- гравидитет 
- хоризонтално четкање на забите  
- сите одгвори се неточни 

437. Тутонови клетки - се карактеристични за:
- pemphigus vulgaris  
- candidiasis 
- Morbus Bowen  
- Erytroplasia 
- Actinomycosis 

438. Улцеро-некрозната пародонтопатија се манифетира со:
- Интердентални кратери и псеудомембранозни формации 
- Без објективна симптоматологија 
- Мало количество на дентален плак и нарушена функција на ПМН 
- Мало колилество на дентален плак и нарушена функција на лимфоцитите 
- Нема општа симптоматологија 

439. Унилатерална дистрибуција на промените е карактеристична за:
- Herpes simplex recidivans 
- Stomatitis herpetica 
- Herpes zoster 
- Херпангина 
- Туберкулоза  

440. Уремичниот стоматитис останува присутен:
- веднаш после нормализација на уремијата 
- 1-2 недели после нормализација на уремијата 
- 2-3 недели после нормализација на уремијата 
- 3-4 недели после нормализација на уремијата 
- сите одговори се неточни 

441. Усните се покриени со:
- специјализирана лигавица 
- покровна лигавица 
- мастикаторна лигавица 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

442. Феноменот на "вреќа полна сачми" и феномент на "роса" се типичен клинички
знак за:
- Cheilitis abraziva praecancerosa - Manganoti 
- Cheilitis glandularis 
- Lichen planus 
- Stomatitis aphtosa chronica recividans 
- сите одгвори се неточни 



443. Феноменот на „ вреќа полна со сачми „ и феноменот на роса “ се типичен
клинички знак за:
- Cheilitis abraziva praecancerosa -Manganoti 
- Lichen planus 
- Lichen planus 
- Cheilitis glandularis 
- Cheilitis exfoliativa sicca 
- Cheilitis solaris 

444. Феноменот на Nikolsky како важен дијагностички знак е позитивен кај:
- сите дерматози; 
- Pemphigus vulgaris и бенигниот пемфигоид; 
- Pemphigus vulgaris и lichen planus; 
- Pemphigus vulgaris и gingivitis desquamativa; 
- единствено кај Pemphigus vulgaris; 

445. Фибриногенот кој се формира при фибрионоидната дегенерација претставува:
- протеинско-липиден комплекс 
- полисахаридно-липиден комплекс 
- протеинско-полисахариден комплекс 
- сите одговори се точни 
- сите одговори се неточни 

446. Фистулата е карактерисика на :
- Хроничен абсцес 
- Акутен абсцес 
- Циста 
- Хиперкератотичен налеп 
- тумор 

447. Френектомијата претставува:
- делумно или целосно отстранување на френулумот 
- целосно отстранување на френулумот, вклучувајќи го и неговиот припој со коската 
- преместување на френулумот, обично во поапикална позиција. 
- Секоја хирушка интервенција на френулумот 
- Нема точен одоговор 

448. Херпангината ја предизвикуваат:
- Вируси од фамилијата на coxacie  
- Вируси од фамилијата на herpes 
- Вируси од фамилијата на herpesviradae 
- Вируси од фамилијата на retroviradae 
- Нема точен одоговор 

449. Хиперпластични промени на гингивата настануваат при континуирана примена
на:
- антиепилептици  
- кортикостероиди 
- антибиотици 
- антимикотици 
- сите одгвори се неточни 



450. Хиперпластични промени на гингивата настануваат при континуирана примена
на:
- антиепилептици 
- кортикостероиди 
- антибиотици 
- аналггетици 
- антидепресиви 

451. Хоризонталните влакна на периодонциумот имаат функција да:
- го носат товарот на вертиканите мастикаторни притисоци 
- се спротистват на екструзијата 
- се спротистават на интрузијата 
- сите одоговори се точни 
- нема точен одоговор 

452. Централно на горната усна се наоѓа рhiltrum-от, кој на долниот раб на горната
усна завршува со
- sulcus nasolabialis 
- tuberculum labii superioris 
- vermilion 
- зона на Klein 
- trigounum labialis 

453. Шарпеовите влакна се протегаат
- од гингивата до алволарната коска 
- циркуларно околу целиот заб 
- од цементот до алвеоларната коска 
- од емајлово цементното споиште до алвеоларната коска 
- во самата гингива 

454. Што влегува во составот на функционалната целина, наречена дентогингивална
унија?
- припојниот епител и еластични влакна 
- припојниот епител и косите влакна 
- припојниот епител и гингивалните влакна 
- сулкусниот епител и емајлот на забот 
- сите одговори се неточни 

455. Што има на дното на гингивалниот сулкус:
- сулкусен епител  
- Припојна гингива  
- Најкоронарниот дел на припојниот епител  
- Margo gingivae  
- Орален епител  

456. Што припаѓа на колагените влакна кои ги поврзуваат цементот на коренот на
забот и алвеоларната коска се состојат од три дела:
- Фибробласти 
- Интермедијарен плексус  
- Интеррадикуларни влакна 
- Циркуларни влакна 
- дезмозомски влакна 



457. Што се докажува со Tzanck-овиот тест кој е важен дијагностички знак кај pemphigus
vulgaris:
- постоење на акантолиза и акантолитички клетки  
- постоење на акантоза и акантолиза со акантолитички  
- спонгиоза и акантолиза без акантолитички клетки  
- акантоза со акантозни клетки 
- сите одговори се неточни  

458. Што се отстранува со примарната инцизија кај Модифициран Видман флап
операција?
- патолошки изменето ткиво на мекиот ѕид на п. џеб 
- некротичен цемент 
- конкременти 
- дното на п. џеб 
- сите одговори се неточни 



Болести на устата и парадонтот - Писмен, Студија
1. “Вистинската алвеоларна коска “ представува :

2. Erithema exudativum multiforme (оралната и кожната манифестација) има следна
клиничката слика:

3. Булата која е главен симптом на Pemphigus vulgaris е

4. Булите кај херпес вирусните инфекции се:

5. Водечки карактеристичен симптом во поставувањето на дијагнозата на
склеродермијата, во иницијалниот стадиум:

6. Еозилофилниот гранулом е најбенигна форма на:

7. За време на инфламаторната реакција кај “раната лезија” на гингивалното
воспаление, која група на гингивални влакна прва страда:

8. За некротичната зона кај gingivitis ulceronecroticans е карактеристичнно:

9. Зоната на кодеструкција (кај трауматската оклузија) ја детерминираат:

10. Каде е позитивен Феноменот на Nickolsky како важен дијагностички знак, кај:

11. Каде може да се детектираат микроорганизми на мекиот зид на пародонталниот
џеп:

12. Кај кое пореметување се манифестира Gingivitis desquamativa како неспецифична
гингивална манифестација:

13. Какво е потеклото и составот на содржината на булите кај Булозниот пемфигоид?

14. Каков е типот на пародонталниот џеп ако мекиот ѕид лежи помеѓу цементот на
коренот на забот и алвеоларната коска?

15. Клеточен тип кој е вклучен во деградација на органскиот матрикс кај коскената
ресорпција за време на пародонталната болест е:

16. Кое од долу наведените е контраиндикација за примена на гигивек- томија :

17. Кој дел е зона на правата алвеоларна коска:

18. Кој од долу наведените е присатен кај “иницијалната лезија” на гингивитот?

19. Кој од долу наведените не припага на клиничката слика на гингивитис
дескваматива:

20. Кој од наведените е доминантно одговорен етиолошки индикатор на улцеро-
некрозниот гингивит се:

21. Кој од наведените процеси не е во корелација со ендотоксинот при настанување на
пародонталната деструкција :

22. Кој тип на ресорпција има најповолна прогноза за забите кај пародонталното
заболување.

23. Која е примарна и најважна локална терапија за отстранување на акутните
гингивални инфекции е;

24. Која е разликата помеѓу улцеро некрозниот гингивит и улцеронекрозната
пародонтопатија:



25. Која од наведените терапии може за последица да има Хиперпластичен гингивит:

26. Која ткивни структури на пародонталниот ткивен комплекс не е афецирана од
оклузаната траума ?

27. Мултиплите пародонтални апсцеси како компликација на пародонталното
заболување може да се јават кај:

28. На болестите клинички презентирани како гингивитис дескваматива не припага :

29. Недостаток на поедини компоненти во исхраната учествува во патогенетскиот
механизам на пародонталната болест преку:

30. Од примарна важност во настанувањето на гингивитот е:

31. Од што е детерминиран степенот на рецесијата на гингивата:

32. Означи кој од долу наведените е присатен кај “иницијалната лезија” на гингивитот?

33. Основни клинички симптоми на пародонтопатијата се;

34. Првите РТГ знаци на пародонтопатијата се опишуваат на:

35. При Васмундовиот гингивит доминантно е изразито зголемување на гингива која
настанува поради:

36. При кои состојби најчесто се јавуваат мултиплите пародонтални апсцеси како
компликација на пародонталното заболување:

37. При кој степен на гингивална инфламација се формира пародонталниот џеп ?

38. При пролонгиран психосоцијален или емотивен стрес може да појави:

39. Примарен фактор во настанување на секундарната оклузална траума е?

40. Пронајди го доминантнио одговорниот етиолошки индикатор на улцеро-
некрозниот гингивит се:

41. Пронајди ја зоната на правата алвеоларна коска:

42. Селективното состружување во протрузивни движења (во пределот на фронталните
заби ) се врши на :

43. Синоними за перноциозна анемија се :

44. Слабо изразената форма на десквамативниот гингивит ја карактеризира следното:

45. Терапијата на контактен алергичен стоматит се состои во

46. Терапијата на протетски алергичен стоматит се состои во:

47. Улцеронекрозниот гингивит може да се јави и во склоп на некои општи
заболувања:

48. Хемиски оштетувања на оралната лигавица може да дадат некој од следните
медикаменти:

49. Што е примарно за вестибуларната и лингвална екстензијата на инфламација од
гингивата во алвеоларната коска:

50. Што ја карактеризира Слабо изразената форма на десквамативниот гингивит:



Болести на устата и парадонтот - Устен
1. Eктопично присуство на гландуларно ткиво на големите плунковни жлезди во
орофацијалната регија се означува како:

2. glospirozata често е пропратена со симптом на:

3. Muller-Hunterov-иот glossit е пратен со објективните промени на јазикот кои се
изразени преку:

4. Stomatitis epidemica epizootica, кои синоними ги има:

5. Ако има гноен ексудат тој укажува на

6. Активирањето на денталниот фокус се случува при:

7. Алергичниот хеилит има доминантна клиничка слика на:

8. Во клиничката слика на гландуларниот хиелит (simplex) има:

9. Во која група се вбројува Cheilitis abrasiva precancerosa Manganoti:

10. воспалението на усниците - Актиничниот хеилит е предизвикано од:

11. Ексудативниот хеилит се лекува со ;

12. За lingua duplex терапијата е:

13. За што е синоним за Hand, Foot and Mouth Disease:

14. Кај cheilitis exfoliativa sicca клиничката слика каратреризира со:

15. Кај cheilschisis терапија е;

16. Кај иницијалната пародонтопатија субјективните симптоми потекнуваат главно од;

17. Кај кој генетски условени заболувања како еден од симптомите се јавува
makroglossia:

18. Кај кој од наведените одговори може да има развојните аномалии на јазикот:

19. Кај плунковните жлезди хиперплазија на е последица на;

20. Како терапија на ексудативниот хеилит се користат;

21. Карактеристичниот знак,,Фантомски болки,, се јавува кај:

22. Киретажа на пародонтален џеб се состои од

23. Киретажа на пародонтален џеб се состои од :

24. Киретажа на пародонтален џеб се состои од :

25. Клиничката слика на улцеро некрозниот гингивитис ја карактеризира:

26. Кој е директен причинител на заболувањето Stomatitis epidemica epizootica:

27. Контактен алергичен стоматит е:

28. На кој синдром припаѓа Cheilitis granulomatosa Mishcher:

29. На што е последица на Granuloma pyogenicum:

30. на што е последица Трауматската улцера на јазикот:



31. Објективен наод при протетски алергичен стоматит е:

32. Општата терапија на медикаментен алергичен стоматит се состои во:

33. Оралното заболување Herpes Zoster е предизвикано од

34. Почетната пародонтопатија има субјективните симптоми потекнуваат главно од;

35. При донесување на одлука за екстракција на пародонтопатичен заб доминантна е
проценката на :

36. При Тиреоидниот глосит ги има како пропратнисимптоми

37. Пронајди што е карактеристично за разликата помеѓу улцеро некрозниот гингивит
и улцеронекрозната пародонтопатија:

38. Развојната аномалија набразден јазик може да се сретне под кој синоним:

39. Развојната аномалија набразден јазик согласно со клиничката манифестација се
нарекува и како:

40. Сheilitis glandularis simplex се дијагностицира со објективен наод на;

41. Согласно со клиничката манифестација развојната аномалија набразден јазик може
да се сретне под кој синоним:

42. Согласно со клиничката манифестација развојната аномалија набразден јазик може
да се сретне под кој синоним:

43. Состојбата на недоволно развиено гландуларно ткиво на големите плунковни
жлезди се нарекува:

44. Терапија на cheilschisis е;

45. Централна папиларна атрофија на јазикот се нарекува:

46. Што е Glossodinia-та:

47. Што е Lingua villosa:

48. Што е длабочината на пародонталниот џеп:

49. Што е развојната аномалија Ankyloglossia:

50. Што претставува Мигрирачкиот глосит:


	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1

