
Максилофацијална хирургија - Писмен, Прашања
1. Dislocatio ad axin кај долна вилица:
- најчест тип, антагонистичка мускулатура, во премоларна или моларна регија и може да доведе до лажна
анкилоза 
- фрактурите со овој тип дислокација често се отворени интраорално и крепитацијата е чест придружен
симптом 
- изразен деформитет во вид на лажна прогенија или микрогнатија 
- силни интраорални крварења, отворена фрактура и прекин на a.alveolaris inferior со хиперсаливација 
- ниту еден 

2. Dislocatio ad longitudinem кај долна вилица:
- најчест тип, антагонистичка мускулатура, во премоларна или моларна регија и може да доведе до лажна
анкилоза 
- фрактурите со овој тип дислокација често се отворени интраорално и крепитацијата е чест придружен
симптом 
- изразен деформитет во вид на лажна прогенија или микрогнатија, причина за постоење два вида
дислокации 
- силни интраорални крварења, отворена фрактура и прекин на a.alveolaris inferior со хиперсаливација 
- ниту еден 

3. Fractura malle sanata ossis zygomatici настанува како резултат на:
- ненавремено дијагностицирана фрактура и примена на неадекватни РТГ методи 
- одложен третман на зигома > 10 дена 
- погрешно сраснување на фрагменти 
- сите наведени 
- ниту еден 

4. Guerin фрактура на максила е:
- Le Fort 1 
- Le Fort 2 
- Le Fort 3 
- сите наведени 
- ниту еден 

5. Rowe и Hayton-Williams хируршки клешти се применува кај:
- мандибуларни кондиларни фрактури 
- фрактура на симфизата 
- максиларни фрактури 
- фрактури на зигоматичен лак 
- сите наведени 

6. Sjogren SY се јавува во неколку облици:
- перманентен 
- примарен и секундарен 
- кератоконјуктивитис sicca 
- симптоматски 
- сите се неточни 

7. test prashanje



- ttttt 
- bbbbb 

8. Анатомската положба на зигоматичната коска овозможува артикулација со кои од
наведените коски:
- фронтална коска  
- сфеноидална коска 
- темпорална коска 
- максиларни коски 
- сите наведени 

9. Артро-мио-оклузопатија или Костенов синдром се однесува на:
- ирадирачка болка 
- девијација на максила 
- девијација на носен септум 
- дисфункција на тмз 
- ниту еден 

10. Во групата на бактериостатици спаѓаат:
- сулфонамиди 
- цефалоспорини 
- аминогликозиди 
- рифампицин 
- полимиксини 

11. Во повреди на артикуларниот апарат во лицево-виличната регија спаѓаат:
- ефузија и меко-ткивни повреди 
- дислокација на кондилот  
- фрактури, дислокации и девијации 
- сите наведени 
- ниту еден 

12. Во првата генерација на цефалоспорни се вбројуваат:
- цефалексин 
- цефепим 
- цефепирим 
- цефтобипрол 
- цефтриаксон 

13. Во цистични промени на плунковни жлезди спаѓаат:мукоцела
- ранула 
- сијалоцела 
- мукоцела 
- сите наведени 
- ниту еден 

14. Временскиот тајминг за третман на максиларните фрактури кои се третираат со
максило-мандибуларна фиксација со жица, изнесува минимум:
- 2-4 недели 
- 4-6 недели 
- 7-10 дена 
- 6-8 недели 
- сите се неточни 



15. Глазгов кома скала се вреднува од:
- не постои нумеричка вредност, туку само клиничко искуство 
- 6-12 бодовна скала 
- 3 до 15 скор 
- 1-10  
- ниту една 

16. Долната вилица се снабдува со крв преку:
- интерна максиларна артерија 
- инфериорна алвеоларна артерија 
- ментална артерија 
- сите наведени 
- ниту еден 

17. За изолирани (depressed) фрактури на зигоматичниот лак се применува:
- Dingman-ов пристап 
- Ivy фиксација 
- Gillies-ов пристап и елеватор 
- Sauer 
- сите наведени 

18. Избор за пеницилински алергични пациенти се следниве лекови:
- Clindamycin 
- Moxi�oxacin 
- Metronidazole 
- сите се точни  
- ниту еден 

19. Имунолошко пореметување кое се манифестира на плунковните жлезди е:
- сијалолитијаза 
- паротидис епидемика 
- MUMPS 
- примарен Sjogren SY 
- сите се неточни 

20. Инцизија за дренажа на дентален абсцес треба доволно да се изведе за да ја опфати
само:
- мукозата и субмукозата 
- поткожното ткиво со анатомската содржина 
- се додека не се наиде на крвен сад 
- сите се точни  
- ниту еден не е точен 

21. Кај пациенти алергични на пеницилин се администрира:
- clarithromycin и clindamycin 
- пеницилин 
- се лекува исклучиво хируршки без антибиотик 
- сите се точни  
- ниту еден  

22. Клиничка презенација на лимфаденопатија најчесто со цервикална и
супраклавикуларна локализација и симптоми од типот на ноќно потење, треска>380,
замор, слабост упатува на суспектно постоење:



- на спленомегалија 
- на хипоалбуминемија 
- на Hodgkin лимфом 
- на протеинурија 
- нефротичен синдром 

23. Кои од наведените гранки на тригеминален нерв се почесто зафатени при
постоење на тригеминална невралгија:
- максиларен и мандибуларен нерв 
- мандибуларен и акцесорен нерв 
- офталмикус 
- супраорбитален 
- ниту еден  

24. Кои од наведените клинички знаци и симптоми се поврзуваат со фрактури на
зигоматичната коска:
- инфраорбитална парестезија и енофталмус 
- инфекција, назална опструкција и девијација на септум 
- малооклузија, синузитис и ретробулбарно крварење 
- симптом на наочари “бинокл” 
- сите наведени 

25. Кои од наведените хируршки пристапи се користат за третман на максиларни
фрактури:
- вестибуларен пристап 
- субцилијарна, инфраорбитална и трансконјуктивална инцизија 
- коронален/битемпорален пристап или ‘open sky’ 
- сите наведени  
- ниту еден 

26. Кои се причини за попречување на создавање коскен калус:
- трауматска хиперемија 
- инфективна хиперемија 
- корозивна хиперемија 
- сите се точни  
- ниту еден 

27. Кои функционални анатомски алтерации ги среќаваме кај кондиларни фрактури на
тмз:
- ипсилатерален предвремен контакт и неможност за максимална интеркуспидација 
- ипсилатерална латерогнатија 
- ипсилатерална девијација 
- лимитирано отворање на уста 
- сите наведени 

28. Кој од наведените материјали и методи се применуваат кај Ле Форт фрактури на
максила:
- биоресорптивни плочки 
- биоресорптивни и титаниумски мини плочки 
- интраоперативна КТМ и 3Д КТ реконструкција 
- сите наведени 
- ниту еден 



29. Кој од наведените техники се користат за корекција на лингвален френулум во
претпротетска хирургија:
- V-Y инцизија 
- Z-пластика 
- ласер френектомија 
- сите се точни  
- ниту еден 

30. Кој од следниве антибиотици се во групата на беталактамски?
- линкозамини 
- хлорамфеникол 
- пеницилини 
- аминогликозиди 
- сите одговори се неточни 

31. Кој од следниве техники се применуваат кај пациент со расцеп:
- Schuchardt 
- Caldwell-Luc 
- двојна Z-пластика, von Langenbeck 
- Dal Pont 
- Obwegeser, Gilles 

32. Која е најчесто применувана доза во терапијата со депопеницилин?
- 80.000 до 160.000 I IE 
- 8.000 до 16.000 I IE 
- 180.000 до 1.600.000 I IE 
- 800.000 до 1.600.000 I IE 
- сите одговори се неточни 

33. Која е најчесто применувана интравенозна доза на цетриаксон од групата
цефалоспирини?
- 2 по 10 mg  
- 2 по 1 g 
- 2 по 100 mg 
- 3 по 1 g 
- сите одговори се неточни 

34. Кондиларните фрактури на долна вилица можат да бидат:
- унилатерални 
- билатерални 
- интракапсуларни 
- екстракапсуларни 
- сите наведени 

35. Контраиндикација за сијалографија е:
- хронични воспаленија 
- сијалоаденоза 
- акутен сијалоаденитис 
- цисти 
- тумори на плунковните жлезди 

36. Лице форма во облик на “панда-животно или ракун”, со билатерална циркум-
орбитална ехимоза, присуство на отореа, ринореа и супразигоматична фрактурна



линија на РТГ упатува на суспектна:
- Ле Форт 1 фрактура 
- Ле Форт 2 фрактура 
- Ле Форт 3 фрактура 
- фрактура на краниум 
- сите наведени 

37. Максиларна фрактурна линија која ги инволвира носните, максиларните и
палатиналните коски, инфериорните 2/3 од назален септум, дентоалвеоларната коска и
птеригоидните продолжетоци се именува како:
- Ле Форт 1 
- Ле Форт 2 
- Ле Форт 3 
- Guerin фрактура 
- ниту еден 

38. Максиларниот синус природно се дренира преку:
- среден носен ходник hiatus seminularis 
- не се дренира  
- ороантрална фистула 
- concha nasalis superior 
- сите се неточни 

39. Методата која со помош на контрасно средство се визуелизираат интра и
екстрагландуларните изводни каналикуларни системи на плунковните жлезди се
нарекува:
- компјутерска томографија без ИВ контраст 
- сцинтиграфија 
- краниограм 
- сијалографија 
- сите се неточни 

40. Модифицирана радикална вратна дисекција тип 1 подразбира презервација на:
- Аксесорниот спинален нерв 
- Нервус вагус и вена југуларис инетрна 
- Аксесорниот спинален нерви Вена југулрис интерна 
- Стерноклеидомастоидниот мускул и вена југуларис интерна 
- мм.стреноклеидомастоидеус 

41. Најчест бенигнен тумор на саливарните жлезди е:
- плеоморфен аденом 
- амелобластом 
- одонтом 
- цервикофацијална лимфаденопатија 
- ниту еден  

42. Најчести видови на инфекции во максилофацијалната регија се:
- целулитис, абсцес и флегмона 
- лимфаденитис 
- остеомиелитис 
- сите наведени  
- ниту еден 



43. Одонтогените тумори се класифицираат во:
- епителни 
- мезенхимални 
- мешани 
- сите се точни 
- ниту еден 

44. Одонтогените цисти можат да бидат:
- примарни и секундарни 
- инфламаторни и развојни 
- хомогени и алогени 
- сите се точни 
- ниту еден 

45. Одонтомот на РТГ снимка тешко можеме да го диференцираме од :
- Одонтогена циста 
- Амелобластом 
- Остеом 
- Анеуризмална коскена циста 
- херубизам 

46. Остеомиелитис кај возрасни најчесто се јавува во :
- максила 
- мандибула 
- зигоматична коска 
- носни коски 
- ТМЗ 

47. Остеомиелитис може да биде:
- акутен и хроничен  
- прогресивен и хематоген 
- рекурентен и мултифокален 
- склерозирачки и супуративен 
- сите наведени 

48. Повреда на а.temporalis super�cialis може да настане при:
- изведување инцизија и примена на Dingman-ов метод 
- изведување инцизија и примена на Kirschener жица 
- изведување инцизија и примена на Pin фиксација 
- изведување инцизија и примена на Gillies-ов метод 
- ниту еден 

49. Првиот оперативен третман кај расцеп на непце се применува:
- пред 9 месеци 
- 2-5 години 
- 9-18 месеци 
- не се третира се до 18 години 
- сите се неточни 

50. Развојната фаза на дентогена инфекција во прв стадиум на инокулација (едем) трае:
- 5 дена 
- 3-7 дена 
- 0-3 дена  



- не постои фаза на инокулација  
- сите се неточни 

51. Расцеп на непце претставува:
- Cheilognathopalatoshisis 
- Uvuloshisis 
- Хеилопластика 
- Палатопластика 
- Palatoshisis 

52. Расцеп на усна и непце се вика:
- Cheilognathopalatoshisis 
- Uvuloshisis 
- Хеилопластика 
- Палатопластика 
- Palatoshisis 

53. Расцеп на усна, алвеоларен продолжеток и непце, претставува :
- терциерно непце 
- palatoshisis 
- cheiloshisis 
- примарно непце 
- cheilognatopalatoshisis 

54. Реактивните лимфаденити можат да бидат:
- периостални и интрамембранозни 
- фиброгени и халогени 
- акутни и хронични неспецифични 
- нодуларна и дифузна малигни колагенози 
- ниту еден 

55. Резитенција која се јавува према пеницилински антибиотици е поради:
- емпириска терапија 
- инактивација на антибиотикот под дејство на бета лактамаза 
- алкални соли 
- цефалоспорински состав 
- ниту еден 

56. Сијалодохитис претставува:
- некарактеристична положба на нормални плунковни жлезди 
- стеноза на саливарниот дуктус на плунковните жлезди 
- дилатација на саливарниот дуктус како резултат на епителијална атрофија 
- тешка форма на заболувања на плунковните жлезди  
- плунковни жлезди кои не поседуваат каналикуларен изводен систем 

57. Сијалолитијаза на плунковни жлезди најчесто се манифестира на:
- паротидните жлезди 
- сублингвалните 
- субмандибуларните 
- малите плунковни жлезди 
- палатиналните жлезди 

58. Сијалолитијаза претставува:



- малигно заболување на плунковни жлезди 
- обструктивно заболување на плунковни жлезди 
- инфективно заболување на плунковни жлезди 
- цистична промена 
- ниту еден 

59. Синоним за LeFort II фрактура претставува :
- хоризонтална фрактурна линија 
- вертикална фрактурна линија 
- кранио-каудална 
- пирамидална фрактурна линија 
- трансверзална фрактурна линија 

60. Синоним за флегмона baseos oris е?
- ангина израели 
- ангина стрептомицес 
- ангина адематеза 
- ангина алергика 
- сите одговори се неточни 

61. Синоним за хоризонтална фрактура која анатомски го одвојува максиларниот
алвеолус од скелетот на средна лицева третина претставува:
- Guerin фрактура 
- Ле Форт 2 
- Ле Форт 3 
- сите наведени  
- ниту еден 
-  

62. Слузокожата кај sinus maxillaries chronica се карактеризира со:
- хиперпластична слузокожа која е едематозно и полипозно изменета 
- отсуство на слузокожа и полип 
- асимптоматски карактеристики 
- сите се точни  
- ниту еден 

63. Со оглед на почетокот и текот на инфекцијата, таа може да биде:
- акутна  
- субакутна  
- хронична 
- рецидивирачка 
- сите наведени 

64. Специфично заболување е ?
- грип 
- туберколоза 
- адисонова болест 
- уртикарија 
- сите одговори се неточни 

65. Според локализација, фрактурите на мандибула се делат на:
- трауматски и интензивни фрактури 
- симфизни, парасимфизни, фрактури на ангулус и корпус 



- фрактури на горен, среден и долен лицев масив 
- преаурикуларни и транспаротидни 
- ниту еден 

66. Според ТНМ класификацијата ТХ означува:
- Нема примарен тумор 
- Примарниот тумор неможе да се открие 
- Карцином ин ситу 
- Голем примарен тумор 
- метастатски промени на одделни органи 

67. Стандардизираната класификација (1991 год) на вратните дисекции опфаќа:
- радикална дисекција 
- модифицирана радикална дисекција 
- селективна вратна дисекција 
- екстендирана радикална дисекција 
- сите се точни 

68. Флегмона baseos oris е синоним за продор на инфекција во следниве анатомски
простори:
- субмандибуларен, сублингвален , птеригомандбиуларен 
- субмандибуларен, субментален и сублингвален 
- субментален, сублингвален и субмасетеричен 
- инфраорбитален, букален, суперфицијален и темпорален 
- ниту едно од наведените 

69. Формирање на калциумкарбонатни/калциумфосфатни каменчиња во плунковна
жлезда, најчесто унилатерално станува збор за:
- сијалоаденитис 
- сијалолитијаза 
- сијалоаденоза 
- функционално способни плунковни жлезди 
- сите се неточни 

70. Фрактури на горна вилица се делат на:
- Ле форт 1, 2 и 3 
- кондиларни фрактури, парасимфизни и симфизни  
- латерални фрактури на орбита и големи крила на сфеноидална коска 
- фрактури на среден лицев масви 
- ниту еден 

71. Цефалоспорините се поделени во:
- 1 генерација 
- 2 генерации 
- 3 генерации 
- 4 генерации 
- 5 генерации 

72. Ширмеров тест се користи како дијагностички критерум типичен за:
- СИДА 
- капиларно крварење од под на уста и лингвална артерија 
- детекција на орален карцином 



- Сјогрен синдром 
- контрастна сијалографија 





Максилофацијална хирургија - Писмен, Студија
1. Kusmaul - ово дишење е карактеристично за една од наведените состојби

2. Адекватен оперативен третман на големи цисти во максила е:

3. Акутно гнојно воспаление на максиланиот синус се нарекува:

4. Витаминот К B 12 и рибофлавинот се синтетизираат во :

5. Воспаление е :

6. Вродена циста е :

7. Дифузно воспаление во меките ткива е :

8. Една од наведените состојби не претставува индикација за радикална операција на
максиларниот синус по Caldwell- Luc

9. За дијагностика на брахиогена фистула и синус покрај клиничкиот преглед се користи
и :

10. За најдобра визуелизација на паназалните шуплини и cavum nasi најчесто
користена РТГ метода е :

11. Инфекцијата во сублингвалниот простор настанува од ?

12. Кај пациенти со хроничен сиалоаденит на субмандибуларната плунковна жлезда,
пропратен со сиалолитијаза и чести егзацербации, адекватен третман е :

13. Кои од наведените структури се наоѓаат во субмандибуларната ложа?

14. Кои од следниве антибиотици спаѓаат во макролидната група?

15. Кој е најчесто застапен имуноглобулин во серумот?

16. Која е инциденцата на саливарните тумори во сублингвалните жлезди?

17. Која од наведените синдроми вклучува испад во плунковните жлезди

18. Која од следните состојби е индикација за марсупиелизација?

19. Која фаза од општата анестезија се нарекува "хируршка" ?

20. Крајна фаза на коагулација претставува :

21. Крушковидно просветлување на ретро алвеоларна ртг снимка помеѓу максиларниот
латерален инцизит и канинот е :

22. Назначи кој е најфреквентен тип на тумор на саливарни жлезди

23. Назоалвеоларната и глобуломаксиларната циста спаѓаат во групата на:

24. Назопалатинална циста рентгенолошки се карактеризира со :

25. Најдобар третман на анаеробните инфекции е со?

26. Оперативната метода по Caldwell-Luc е наменета за операција на :

27. Оправдан хируршки зафат кај плеоморфрн аденом во површен лобус на
паротидната жлезда претставува

28. Пациент со тешка инфекција од одонтогено потекло има периорбитален едем,
птоза и пареза на третиот, четвртиот и шестиот кранијален нерв, диференцијално



дијагностички се работи за :

29. При воспаление на кавернозниот синус воспалението се шири од лицевата регија
по :

30. При екстирпација на субмандибуларната плункова жлезда, резот се сместува околу 2
cm под basis mandibulae заради

31. При инфекција на птеригомандибуларен простор се јавува тризмус, кој се резултира
од афекција на :

32. При инфекција на птеригомандибуларен простор се јавува тризмус кој е резултат на
иритација на :

33. При оперативно отстранување на цисти во максила со палатинален пристапо
најчесто се користат резови по :

34. Развојни одонтогени цисти се :

35. Саливарните цистични промени може да се очекуваат при

36. Сиалографија е контраиндицирана кај две од наведените состојби:

37. Според на ескудатот воспалението може да биде:

38. Терапија на акутни воспаленија на плунковите жлезди подразбира

39. Тиреоглосната циста е најчесто локализирана ?

40. Третманот на епидермоидните цисти се состои од :

41. Тризмус од дентално потекло е последица на инфекција на еден од слените
анатомски простори :

42. Халотенот претставува :

43. Хематокритот претставува процентуален однос меѓу:

44. Циста која го загрозува континуитетот на мандибулата е индикација за операција :

45. Цистите имаат:

46. Што од наведеното не е дел на рефлексниот лак?



Максилофацијална хирургија - Устен
1. N.trigeminus е :

2. Билатерална фрактура на мандибулата во ментална регија е ургентна состојба
поради :

3. Во кој од наведените случаи на забот не мора да се извади иако се наоѓа во
фрактурна линија?

4. Доминатни симптоми кај миофацијалниот болен дисфункционален симптом (М.Б.Д.С.)
се:

5. Еден од симптомите не е вообичаен кај парезата на фацијалниот нерв:

6. За дефинитивен третман на скршениците на долната вилица може да се употреби и
сплинтот по:

7. Индикација за остеосинтеза на скршеница на телото на долната вилица претставува:

8. Индикација за остосинтеза при скршеници на долната вилица се :

9. Индикација за трахеотомија е?

10. Инфламација на ducus-от на саливарните жлезди е :

11. Испад на функцијата на n. facialis од периферен тип ги зафаќа следните гранки :

12. Кај билатерални скршеници на colum mandibule постои:

13. Кај еднострани скршеници на colum mandibulae постои неможност на движење на
мандибулата на здравата страна поради пореметена функција на:

14. каков ефект има апликацијата на хидрокортизонот кај артритичните промени на
ТМЗ ?

15. Каков според својата функција е n . hypoglossus >

16. Карцином на долната усна е најчесто застапен ?

17. Карцином на максилофацијалната регија се класифицира по ?

18. Кои од наведените симптоми се карактеристични за М.Б.Д.С. :

19. Кои се методите за репозиција при скршеница на зигоматичната коска?

20. Кој е најчест тип на саливарна патологија кај деца?

21. Кој од наведените клинички симптоми не е типичен за сиалоаденитис?

22. Кој од наведените тумори не е од чисто епително ткиво?

23. Кој се најчести саливарни неоплазми кај деца?

24. Која од наведените состојби не е симптом при скршеница на зигоматичната коска?

25. Колкав е процентот на просечно очекувани вратни метастази кај малигни тумори од
саливарно потекло ?

26. Координација на движењето се одвива преку:

27. Малигните тумори на усната, оралната празнина и орофаринксот се застапени во
однос на сите малигни тумори ?



28. Медикаментозна терапија на неуралгија на тригеминалниот нерв се спроведува со
таблети:

29. Најдобра рендгенолошка проекција за евалуација на фрактурите на средниот лицев
масив е :

30. Најмала форма е следната :

31. Најфреквентен тип на тумор на локалитети на малите плунковни жлезди е :

32. Најчесто применувана оперативна метода во терапија на карцином на долна усна
е?

33. Најчесто сутурите од рани на главата и вратот се вадат на кој ден ?

34. Невралгијата на n. glossopharyngeus се одликува со болки во :

35. Неуралгијата на n. trigeminus се карактеризира со:

36. Пареметар за успешност во третман на малигни оболувања е:

37. Парестезија е најчест симптом при фрактура на :

38. Пациент се јавува на лекар со луксација на левиот мандибуларен кондил која
настанала пред 12 часа. Мануелната репозиција е неуспешна поради спазам:

39. Пациент со скршеница на базата на черепот не е во можност да го задвижи едниот
очен булбус латерално. Ова се должи најверојатно на повреда на која структура?

40. Под "Blow out" фрактура се подразбира :

41. Пореметување на сензибилитетот во вид на парестезии во инервационото
подрачје на n. infraorbitale е можно при една од наведените состојби:

42. Предканзерозни состојби на карцином на долна усна се :

43. При изведување на трахеотомија, отворот на трахеата се сместува на која трахеална
рскавица:

44. Процесот по заздравување на скршениците во зависност на потеклото на калусот,
се одвива со создавање на :

45. Радиотерапија се изразува во мерна единица?

46. Само една од наведените рентгенографи не е погодна за иследување на трауматски
промени на долната вилица ?

47. Со привремена имобилизација при скршениците се овозможува:

48. Функционална дисекција на врат е метода на празнење на лимфните жлезди на врат
со сочувување на :

49. Хемостаза со дигитална компресија врз a. carotis communis се изведува со притисок
врз:

50. Цистичните формации во медијалната линија на вратот најчесто се остатоци од:
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