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Воведникот би сакала да го започнам со новините кои се однесуваат на Стомато-
лошката комора на Македонија. 

Имено, оваа година на изборот за претседател на Стоматолошката комора фун-
кцијата му беше доделена д-р. Маријан Денковски еминентен и широко
познат стручњак во стоматолошките кругови. Од мое, а и од ваше име,
му го честитам изборот и му посакувам плодна и успешна работа. Ве-
рувам дека преку работата во Комората успешно ќе ги заштитува ин-
тересите на сите доктори-членови на Комората и ќе се грижи за угле-
дот и дисциплината во вршењето на стоматолошката професија. 

Исто така, би сакала да ги поздравам и претседателите и членови-
те на сите тела на Стоматолошката комора со надеж дека и тие ед-
накво ќе придонесат за напредокот на стоматолошката професија из-
вршувајќи ги своите задачи. Силно верувам дека определбата на Пре-
тседателот д-р. Маријан Денковски и неговите најблиски соработници
е да се приближат до секој стоматолог, да работат во интерес на секој
стоматолог, транспарентно да ги пренесуваат сите информации до си-
те припадници на Комората. Подигнувањето на нивото на меѓународ-
ната соработка ќе биде една од целите на овој тим со што Комората
ќе го утврди своето место на меѓународната стоматолошка сцена. Ис-
куството кое д-р Денковски го носи со себе како Претседател на едно од

најстарите стоматолошки здруженија ДДДММ - Стоматолошко друштво на Маке-
донија, ќе му овозможи да им помогне на колегите во организацијата и координира-
њето на активностите на сите стоматолошки здруженија со што ќе се добие на ква-
литет во едукацијата во стоматолошките кругови.

Воедно, се заблагодарувам на Претседателот на Стоматолошката комора за ини-
цијативата да бидам назначена на функцијата главен и одговорен уредник на “Vox
Dentarii” како и на поподдршката и довербата од Извршниот одбор на Стомато-
лошката комора. 

Се надевам дека ова списание ќе ја задржи својата популарност, ќе остане главен
информатор за случувањата во стоматолошката професија и ќе го задржи епите-
тот на вистинска ризница на знаења и искуства кои колегите стоматолози несе-
бично ќе ги споделуваат на овие страници. Со големо задоволство сите ве поканувам
да го споделите вашето знаење и искуство во форма на стручни и научни трудови,
прикази на случаеви, ревијални трудови кои со задоволство ќе бидат објавени во “Vox
Dentarii”. 

Како главен и одговорен уредник на “Vox Dentarii” би ве замолила за прогресивни и
конструктивни забелешки кои ќе бидат земени предвид, сѐ со цел да го задржиме и
подигнеме квалитетот на списанието во кое секој стоматолог треба да може да најде
нешто за себе.

Со почит,                 

Почитувани колешки и колеги, 

Проф. д-р Марија 
Стевановиќ

СТОМАТОЛОШКА 
КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА
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Гласило на Стоматолошката комора на Македонија

Издавачки совет:
Д-р Маријан Денковски, доц. д-р Ќенан 
Ферати, д-р Коста Изов, спец. д-р Оливер 
Манасиев, спец. д-р Мирилинд Селими, 
доц. д-р Киро Папакоча, проф. д-р Елизабета
Ѓоргиевска, проф. д-р Ана Миновска, 
проф. д-р Илијана Муратовска, 
проф. д-р Александар Грчев

главен и одговорен уредник: 
Проф. д-р Марија Стевановиќ

заменици на главниот и одговорен уредник: 
Доц. д-р Шериф Шаќири, 
сци. д-р Радмила Димовска

уредувачки одбор:
Сци. д-р Диана Терлавиќ-Дабиќ (Словенија),
доц. д-р Николај Шарков (Бугарија), 
проф. д-р Вито Константиновиќ (Србија),
проф. д-р Едит Џајанка (Албанија), 
проф. д-р Теута Пустина (Косово), 
проф. д-р Иван Алајбег (Хрватска), 
проф. д-р Владо Ванковски, 
доц. д-р Линдихана Емини, доц. д-р Амет 
Демири, проф. д-р Габрилеа Чучкова

Подготовка, компјутерска 
и графичка обработка: 
Ристе Недановски, Јасминка М Јанева, 
Октај Омерагиќ

Издавач:
Стоматолошка комора на Македонија
Ул: „Огњан Прица” бр. 1/4-5 
1000 Скопје
Тел: 02/ 32 46 851; 32 46 852
факс: 02/ 32 46 850 
Жиро - сметка: 300000000477179
Депонент: Комерцијална Банка АД Скопје
ЕДБ: 4030996268633
www.stomatoloskakomora.org

Излегува 3 пати годишно во тираж: 
3.500 примероци

рекламен простор:
1. Надворешна корица . . . . . . . . . . . . . 500 еур.
2. Прва страница (ЛОГО). . . . . . . . . . . . 400 еур.
3. Втора и претпоследна 

страница (корица) . . . . . . . . . . . . . . . 400 еур.
4. Внатрешна страница. . . . . . . . . . . . . 300 еур.
5. Закуп на втора рекламна страна. . . 300 еур.

Плаќањето се врши врз основа на 
доставени фактури во денарска против-
редност, според средниот курс на НБРМ 
на денот на фактурирање.
СКМ не е обврзник за ДДВ.
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СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ

ИзбранИ новИте органИ 
И тела на Комората

Д-р Маријан Денковски - претседател 
на Стоматолошката комора

аКтуелно

Законот за здравство по теркот 
на земјите членки на ЕУ

Новиот законски проект до крајот на 2018?

едуКацИја

Студенти на УКИМ со најдобра 
усна презентација во Истанбул

современа стоматологИја

Нанокомпозит со врвна технологија

AПологИја

Стоматолошка протетика
– мултидисциплинарен аспект

Ксу

Проценка на ризични фактори 
за кариес со користење на вкупен 
и редуциран Cariogram кај училишни 
деца на возраст од 10-12 години

Ј. Алимани - Јакупи,  М. Илијовска, С. Наскова 

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА4
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Собранието на Стоматолошка комора на
Македонија во јануари 2018 донесе Одлу-
ка за распишување на редовни избори ор-
гани и тела на Комората и на делегати од
регионалните одбори на СКМ.

Изборите се реализираа во периодот
мај-јуни. За нов претседател на Стомато-
лошка комора на Македонија е избран д-р
Маријан Денковски од Регионален одбор
Куманово, Крива Паланка, Кратово, Ран-
ковце, Старо Нагоричане и Липково - пре-
тседател на Извршниот одбор во претход-
ниот состав, а за претседател на Собрание-
то е избран д-р Оливер Манасиев од Ре-
гионален одбор Кочани, Виница, Зрновци и
Чешиново. 

Согласно Стaтутот на Стоматолошката
комора на Македонија, избраните делегати
во Собранието, претседателот, органите и
телата на СКМ имаат мандат од четири го-
дини. Според член 21 точка 6, 7, 8, 13, 14, 15 и
член 35 точка 12 и 13 од Статутот на Стома-
толошка комора на Македонија се избрани
органите и тела на Комората

Претседател на стоматолошка 
комора на македонија (скм)

l Д-р Маријан Денковски
l Д-р Коста Изов – заменик 

на претседателот на СКМ
l Д-р Ќенан Ферати - заменик 

на претседателот на СКМ

Претседател на 
собранието на скм

l Д-р Оливер Манасиев
l Д-р Линдихана Емини – заменик на

претседателот на Собранието на СКМ
l Д-р Вјоса Положани - заменик на пре-

тседателот на Собранието на СКМ

извршен одбор

l Д-р Мирилинд Селими 
– претседател на ИО на СКМ

l Д-р Весна Чемерска Попова 
–  заменик на претседателот на 
ИО на СКМ

l Д-р Борче Стојанов 
–  заменик на претседателот 
на ИО на СКМ

Членови: д-р Александра Табаковска, д-р
Марина Прентовска, д-р Јован Гагалевски,
д-р Фисник Касапи, д-р Јордан Стојано вски,
д-р Димитар Малешевски, д-р Агрон Па-
шоли, д-р Арбен Асани     

Д-р Маријан Денковски - претседател 
на Стоматолошка комора

ИзбранИ новИте органИ И тела на Комората

актуелно

Со Собранието на Стоматолошка комора 
на Македонија во наредните четири години 
ќе прет се дава д-р Оливер Манасиев 



6
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надзорен одбор 

Д-р Ѓорѓи Топузовски д-р Сабетим Черкези,
д-р Зоран Целакоски, д-р Антонио Жунгу-
лов , д-р Зулбеар Мемеди

суд на Честа 

l Д-р Катерина Стаменkовска 
- претседател    

Членови: д-р Мирјана Ангеловска, д-р Ди-
ме Цветков, д-р Марјан Ристевски, д-р Ме-
тоди Читкушев, д-р Мишко Левков , д-р Јета
Лимани, д-р Игор Џаневски,  д-р Сашко Јор-
данов, д-р Фатмир Ахмети , д-р Валмир Се-
ла , д-р Арлинда Џељалдини,  д-р Звезда
Кочов, д-р Михајло Петровски , д-р Емица
Младеновска Спасиќ

обвинител и заменици 
на обвинител  

l Обвинител: д-р Бруно Николовски
l Заменици на обвинител: д-р Антонио

Митевски,  д-р Фламир Хавзиу

бранители: д-р Марјан  Пасков , д-р Вес-
на Илиевска, д-р Биљана Видоеска, д-р Бо-
би Мицевски, д-р Весна Панова, д-р Назми
Ферати, д-р Исмаил Јусуфи, д-р Бранко
Младеновски ,  д-р Павле Јованчев

комисија за струЧни Прашања  

l Д-р Киро Папакоча - претседател   
l Д-р Линдихана Емини - заменик

Членови: д-р Елизабета Ѓоргиевска, д-р
Габриела Чучкова, д-р Амет Демири, д-р
Владо Ванковски, д-р Грчев  Александар

комисија за економски Прашања 

l Д-р Зоран Нунев - претседател

Членови:  д-р Горан Мишевски, д-р Ма-
ријана Оџакова Тилева , д-р Кире Алексов,
д-р Артан Салиу

комисија за статутарни 
и Правни Прашања  

l Д-р Ана Генчовска - претседател 

Членови: д-р Драган Китановски, д-р Иван
Нацевски, д-р Гоце Цветановски, д-р Џељал
Ибраими

комисија за награди 

l Д-р Драги Ристов - претседател:  

Членови: д-р Никола Матушко, д-р Соња
Роголева, д-р Илија Чавков, д-р Сулејман
Мела

комисија за информативно 
ПроПагандна и издаваЧка дејност

l Д-р Шериф Шаќири - претседател  

Членови: д-р Ивона Петрушевска,         д-р
Душко Ѓурчиноски, д-р Минур Меми-
шовски

струЧен надзор 

l Д-р Ана Миновска - претседател   

Членови: д-р Илијана Муратовска, 
д-р Јетмире Алимани Јакупи, 
д-р Фросина Јовановска, 
д-р Дејан Ристевски

комисија за  уПравување 
со фондот за взаемна Помош

l Д-р Фатон Бајрами - претседател 

Членови: д-р Благоја Поповски, 
д-р Горан Алексов

комисија за развој на стомато-
лошкиот здравствен систем 

Членови: д-р Милан Ламевски, д-р Ѓорѓи
Ников, д-р Спасенија Ѓорѓиевска, д-р Игор
Кировски, д-р Трајан Николов, д-р Костадин
Гетов, д-р Вања Георгиевски, д-р Томе  
Пиперевалиев

комисија за 
меѓународна сорабoтка 

l Д-р Коста Изов - претседател

Членови: д-р Ирина Трајковска Зареска, 
д-р Гордана Жунгулов, д-р Флорим Шишко,
д-р Скелќим Селими

централна изборна комисија 

l Д-р Ненад Цветановски - претседател

Членови: д-р Александар Стојановски, 
д-р Милан Нацевски, д-р Костадин  Митев,
д-р Ридван Алили

комисија за стоматолошка 
етика и деонтологија

l Д-р Горанчо Колевски - претседател

Членови: д-р Зумри Емурлаи, д-р Снежана
Стојмановска, д-р Горан Златаноски, 
д-р Елизабета Стевковска Цветковска

vox dentarii
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СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Регионален одбор Делчево за подрачјето
на општините: Делчево, Берово и Пехчево

l д-р Димитар Малешевски

Регионален одбор Битола за подрачјето на
општините: Битола, Могила, Новаци, Ресен
и Демир Хисар

l д-р Андреја Рендевски  
l д-р Благој Поповски   
l д-р Александра Табаковска
l д-р Зоран Шушак
l д-р Спасенија Ѓоргиевска        

Регионален одбор Велес за подрачјето на
општините: Велес, Градско и Чашка

l д-р Трајан Николов   

Регионален одбор Гевгелија за подрачјето
на општините: Гевгелија, Дојран, Валандо-
во и Богданци

l д-р Константин Гетов    

Регионален одбор Гостивар за подрачјето
на општините: Гостивар, Врапчиште, Мав-
рово и Ростуше, Дебар и Центар Жупа

l д-р Мефаил Сулејмани
l д-р Агрон Пашоли  
l д-р Башким Саити 
l д-р Ана Сотировска         

Регионален одбор Кавадарци за под-
рачјето на општините: Кавадарци, Росоман,
Неготино и Демир Капија

l д-р Весна Чемерска Попова
l д-р Милан Ламески     

Регионален одбор Кичево за подрачјето на
општина Кичево

l д-р Хајредин Сулејмани
l д-р Наташа Петреска   

Регионален одбор Куманово за подрачјето
на општините: Куманово, Крива Паланка,
Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане и
Липково

l д-р Арбен Асани
l д-р Снежана Стојмановска
l д-р Горанчо Колевски   

Регионален одбор Прилеп за подрачјето на
општините: Прилеп, Долнени, Кривогашта-
ни, Крушево, Македонски Брод и Пласница

l д-р Дафина Богеска
l д-р Круме Чесноски
l д-р Јован Гагалески     

Регионален одбор Кочани за подрачјето на
општините: Кочани, Виница, Зрновци и Че-
шиново – Облешево

l д-р Оливер Манасиев  

Регионален одбор Охрид за подрачјето на
општините: Охрид и Дебарца

l д-р Грација Бакраческа
l д-р Мирјана Ангелоска    

Регионален одбор Струга за подрачјето на
општините: Струга и Вевчани

l д-р Марина Прентовска
l д-р Вјоса Положани

Регионален одбор Струмица за подрачјето
на општините: Струмица, Василево, Боси-
лово и Ново Село

l д-р Маријана Оџакова Тилева
l д-р Драги Ристов   

Регионален одбор Тетово за подрачјето на
општините: Тетово, Боговиње, Брвеница,
Желино, Јегуновце и Теарце

l д-р Ќенан Ферати
l д-р Дијана Јанкуловска
l д-р Линдихана Емини
l д-р Џелал Ибраими    
l д-р Амет Демири      

Регионален одбор Карпош за подрачјето 
на општините: Карпош, Ѓорче Петров 
и Сарај

l д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска
l д-р Александар Стојановски     
l д-р Арбен Емини

Регионален одбор Штип за подрачјето на опш-
тините:  Штип, Карбинци, Радовиш и Конче

l д-р Борис Стојанов
l д-р Ѓорѓи Ников   

Регионален одбор Центар за подрачјето на
општина Центар

l д-р Марија Пеева Петреска
l д-р Катерина Стаменковска     

Регионален одбор Кисела Вода за 
подрачјето на општините: Кисела Вода, 
Сопиште, Студеничани и Зелениково

l д-р Драган Китановски
l д-р Ана Генчовска Доленц     

Регионален одбор Аеродром за подрачјето
на општина Аеродром

l д-р Емилија Стефановска   

Регионален одбор Гази Баба за подрачјето
на општините: Гази Баба, Илинден, Петро-
вец и Арачиново

l д-р Ненад Ивановски
l д-р Горан Мишевски      

Регионален одбор Чаир за подрачјето на
општините: Чаир, Бутел, Шуто Оризари и
Чучер-Сандево

l д-р Фисник Касапи
l д-р Маја Недева Шикова

Регионален Одбор Свети Николе за под  -
рачјето на општините: Свети Николе, Ло-
зово, Пробиштип и Македонска Каменица

l д-р Зоран Нунев

Делегати во Собранието 2018 – 2022 

skm@stomatoloskakomora.org skm@stomatoloskakomora.org www.stomatoloskakomora.orgwww.stomatoloskakomora.org
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актуелно

Лекарската, Стоматолошката и Фар-
мацевтска комора на зеднички соста-
нок реализиран на 13.07.2018 во прос-
ториите на Стоматолошка комора на
Македонија разговараа за повеќе те-
ковни и актуелни проблеми од облас-
та на здравството и коморското рабо-
тење. Претседателите на коморите
доц. д-р Калина Гривчева – Стардело-
ва, д-р Марјан Денковски и проф. д-р
Бистра Ангеловска особено се за-
држаа на анализа на последните изме-
ни и дополнувања на Законот за
здравствена заштита доставен од Ми-
нистерството за здравство. На соста-
нокот коморите заклучија дека:

- Работниот текстот на Законот што
Министерството го достави е пре-
многу опширен;

- Во Законот се опфатени области од
делот на здравството за кои комо-
рите сметаат дека треба да се регу-
лираат со други закони, а за пре-
цизно дефинирање на стомато-
лошката, медицинската и фарма-
цевтската дејност дека треба да се
изготват и посебни закони за сто-
матолошка, докторска и фарма-
цевтска дејност.

Коморите ценат дека како добар при-
мер може да послужи Законот за

здравство на Р. Хрватска во кој најголем
дел од одредбите се однесуваат  на
здрвствената заштита, додека за улога-
та на коморите во законскиот текст има
само неколку одредби.  Дефинирање
на овој дел од здравството и коморско-
то работење се предвидени посебни
закони за медицинска, стоматолошка и
фармацевтска дејност. Закон за
здравствена заштита на Р. Хрватска е
усогласен со барањата и основните на-
чела на европската регулатива. Како
земја која претендира кон членство во
ЕУ, коморите сметаат дека е од особе-
на важност новите законски решенија
да се изградат по теркот на некоја од
земјите членки на ЕУ, а  со тоа  би се
елиминирала потребата во некое блис-
ко време повторно да има неопходност
за нови законски решенија.

Стоматолошката, Лекарската и Фар-
мацевтската комора, како дел од Ра-
ботната група во Министерството за
здравство која работи на измените и
дополнувањата на Законот за здравст-
вена заштита, ваквиот свој став го има-
ат кажано уште на првите состаноци.
Од тие причини коморите веруваат де-
ка нивните аргументи  ќе наидат на
одобрување од страна на министерот
и неговиот тим. Како професионални

асоцијации, коморите  се цврсто на
стојалиштето дека како основа на но-
виот законски прокет треба да се зе-
мат законските решенија од некоја од
земјите членки на ЕУ што би се над-
градиле со нашите специфики во
здравствената заштита. Во посебните
законски решенија  за медицинската,
стоматолошката и фармацевтската
дејност, пак, би се преточиле јавните
овластувања на коморите и нивните
надлежности.

На состанок стана збор и за кампа-
њата за правата на граѓаните во дел од
сретствата за јавно информирање од
страна на НВО - секторот со која се
укажува на правата на лицата носител
на вирусот на хепатитис Ц со аргумен-
тација дека и тие имаат права и дека
треба им се укаже потребната услуга.
Коморите се убедени дека намерите на
носителите на кампањата се искрени и
добронамерни, меѓутоа сметаат дека е
потребно да се оргнизира заедничка
средба со невладиниот сектор на која
ќе им се укаже дека тоа што се објаву-
ва и начинот на кој тоа се прави е кон-
трапродуктивно и неиздржано. Комо-
рите потсетуваат дека постојат основ-
ни доктрини и начела во медицината
базирни на докази кои се зацртани,
општо познати и прифатени на светс-
ко ниво и кои не се во насока на загро-
зување на правата на пацинтите. Од
тие причини, средбата со невладниот
сектор е важна  затоа што на пробле-
мот, доколку го има, би му се приста-
пило мултисекторски и би се донеле
становишта кои би биле прифателиви
и од аспек на пациент и од аспект на
доктор.

Претседателите на трите еснафски
институции дискутираа и за процесот
на издавање, продолжување и обно-
вување на лиценците  на докторите,
процесот на релиценцирање и начинот
на спроведување на стручните испити.

реалИзИрана средба меѓу трИте КоморИ од здравството

Закон за здравство по теркот на
земјите членки на ЕУ



актуелно

Во почетокот на јули 2018 година во Министерството
за здравство се одржа состанокот на Работната група
која работи на Законот за здравство на  која, покрај  пре-
тставниците од Министерството, присуствуваа и пре-
тставници од Стоматолошката, Лекарската и Фарма-
цевтската комора, претставници од Фондот за здравст-
вено осигурување, претставници од одделни клиники и
здруженија на доктори, здруженија на пациенти и од
невладиниот сектор. 

На средбата беше предочено дека се работи за соста-
нок на којшто ќе се одредат насоките по коишто ќе се ра-
боти на текстот на Законот. Претставниците од Минис-
терството укажаа дека во понудениот работен текст од
Законот се имплементирани и забелешките и барањата
доставени од страна на сите засегнати страни и пре-
тставници на оваа Работна група. На сосотанокот беше

договорена и динамиката и начинот на натамошната ра-
бота, како и зацртаниот концепт  по којшто ќе се вршат
законските измени и ќе се конципираат законските од-
редби. Планот на Министерството е новото законско ре-
шение да биде заокружено кон крајот на 2018 година по
што ќе следува процедура на јавна расправа пред  за-
конските  одредби  да се најдат и пред пратениците во
законодавниот дом.

состаноК на работната група за заКонот за здравство

Новиот Закон 
до крајот на 2018?



едукација

Студенти на УКИМ 
со најдобра усна презентација

Студентите од Стоматолошкиот факултет
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, Биcера Cтојановиќ и Џевахире Врене-
зи, успешно се претставија на 25-от Cтудентcки
стоматолошки конгреc во Иcтанбул, од 9-10 мај
годинава, на кој тие го освоија прво место за уc-
на презентација на тема: „Евалуација на на-
ноцврcтина и модули на елаcтичноcт кај балк
фил композити cо додавање на титаниум ди-

окcид наночеcтички“.
Студентките работеа и пре-

зентацијата ја подготвуваа
под менторство на проф. д-р
Елизабета Ѓоргиевcка, редо-
вен професор на Стомато-
лошкиот факултет во Скопје.
Конгреcот беше организиран
од Студентcкиот иcтражувач-
ки клуб на Универзитетот во
Иcтанбул, кој воедно е и
најcтариот Универзитет во

Турција. Оваа студентска стручна манифеста-
ција е со интернационален карактер и на неа
учествуваа cтуденти од Египет, Иран, Либан,
Јордан и од други земји. Комиcијата за доде-
лување на награди ја сочинуваа иcтакнати про-
фесори од Cтоматолошкиот факултет од Иc-
танбул.

Студентите на Стоматолошкиот факултет при
УКИМ-Скопје, биа пофалени за креативноcта
и иновативноcта на нивното иcтражување.
Според менторот, проф. д-р Ѓоргиевcка, истра-
жувањата биле направени исклучиво за потре-
бите на студијата и се важни за современата
наука и практика. Таа истакна дека користење-
то на современите материјали во секојдневна-
та стоматолошка практика ќе придонесе за
унапредување на квалитетот на здравствени-
те услуги, како и за подобрување на оралното
здравје на населението.

Деканот на Стоматолошкиот факултет, проф.
д-р Ќиро Ивановски, е особено горд што сту-
дентите на Факултетот успешно го претставу-
ваат УКИМ и Република Македонија надвор од
границите. Според него, за само еден месец
студентите од Стоматолошкиот факултет -
Скопје освоиле повеќе престижни награди на
интернационални студентски конгреси. Пред
неполн месец студентката Рената Стефанова
освоила прво место за презентација на својата
тема на интернационалниот студентски кон-
грес во Љубљана, Словенија.

Професор Ивановски смета дека овие при-
знанија се резултат на посветеноста и квалите-
тот на наставниот кадар на Факултетот, но и на
потребата од мотивирање на студентите за на-
учно-истражувачка работа.
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на меѓународнИот студентсКИ Конгрес во Истанбул

Биcера Cтојановиќ и 
Џевахире Вренези, успешно
се претставија на 25-от
Cтудентcки стомато-
лошки конгреc во Иcтан-
бул, од 9-10 мај годинава



Нанокомпозит со врвна технологија 
КонтИнуИрано  стручно усовршување 

(1.9 vol%), со што се минимизира можноста за
секундарен кариес, хиперсензитивност и мар-
гинално протекување. Оптимизирана конзис-
тенција на пастата значи дека ракувањето е
преку лесно аплицирање, моделирање и адап-
тирање, без да се лепи за инструментите, со
пролонгирано време за работа со што е нама-

лен неуспехот
од полимери-
зација пред-
извикана од
надворешен
извор на свет-
лина.  Атхе-
зивниот сис-
тем кој оди во
прилог, обез-
бедува  трајна
врска со со
тврдите забни
ткива со јачи-
на од преку
20 MPa  со
врвен квали-

тет кој содржи мономери со антибактериски
својства или флуорни јони  како дополнител-
на компонента значајна после длабоките ка-
риозни лезии. Исто така, овие самонагризу-
вачки атхезивни системи се применливи за ми-
нимално инвазивни интервенции значајни за
секојдневната клиничка пракса. 

Проф. и. муратовска

Композитниот концепт на јапанскиот произ-
водител етаблиран на светскиот пазар го нуди
материјалот ‘CLEARFIL MAJESTY Esthetic‘ (Ku-
raray, Noritake, Japan) како високо естетски
композитен  материјал кој ја намалува кон-
тракционата полимеризација на само 2%, со
што ги минимизира микропукнатините помеѓу
забот и реставрацијата,  превенирајќи појава на
секундарен кариес  и хиперсензитивност по
интервенцијата.   Во содржината на овој сов-
ремен, технолошки напреден материјал, е
вграден нов органски филер кој има висока
транспарентност и одлична дифузија на свет-
лина, потоа фин неоргански полнител со висок
степен на радиолошки контраст, висок капаци-
тет на полираност  и   вградена  матрица за ви-
сок рефрактивен индекс (содржина на полне-
ње: 78 wt%, 66 vol%). Нано-хибридната техно-
логија овозможува да се користи само една
единствена боја за реконструкција во сите сег-
менти на тврдите забни ткива. Овозможување
на природната длабинска перцепција на
транспаренцијата е еден од посакуваните
ефекти  на овој композитен материјал каде
светлото кое  се апсорбира , се распрскува  ди-
фузирачки во сите насоки речиси идентично
како кај природните заби. Тоа овозможува раз-
новидна појава на сенка за речиси секоја рес-
тавративна ситуација и извонредно прилаго-
дување на бојата. Исто така, овие композитни
материјали за естетски реставрации имаат
лесна конзистентност и ниска полимеризација

современа стоматологија

Светската дентална федерација кон крајот на март годи-
нава, а по повод одбележувањето на Светскиот ден на
здравјето на забите, презентира алрмантни подати за ор-
ланото здравје и за оралната хигиена на забите на глобал-
но ниво. Според изнесените инфромации, кариесот на за-
бите и натаму претставува сериозен здравтвен проблем со
кој се соочува целиот свет. 

Расипувањето на забите е последица на деминерализа-
цијата на забната емајл како последица на засилено лаче-
ње на киселина во устата која се создава со консумирање-
то на шеќери и и други јаглени хидрати што ги внесуваме со
храната и пијалоците. Од тие причини, прекумерната кон-
зумација на шеќери се доведува во врска со забниот кари-
ес” , ce истакнува во анализата на Светската дентална фе-

дерација која беше објавена на 20 март 2018 година. 
Од Ферацијата истакнуваат дека “за разлика од јаглени-

те хидрати, нискокалоричните засладувачи не се разграду-
ваат со помош на бактериите во устата и не се причините-
ли за кариес и пропаѓањето на забите”. 

“Замената на шеќерите со нискоклорични засладувачи
може да помогне луѓето да продолжат да уживаат во слат-
киот вкус во исхраната кој нема да им го оштети здравјето
на забите.  Евроспката управа за безбедност на храна ЕФ-
СА  во 2011 година донесе заклуок врз база на истражува-
ње во кое се истакнува дека засладувачите ја одржуваат
минерализацијата на забите  со тоа што ја намалуваат нив-
ната деминерализација кога се земаат наместо шеќер”, се
вели во извештајот на Светската дентална федерализација. 

Повеќе од 3, 9 милјарди луѓе „се борат со кариес“
СВЕТСКАТА ДЕНТАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА 
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апологија

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Стоматолошка протетика
– мултидисциплинарен аспект

Дијагнозата на стоматопротетичките
процедури е аксиома заснована врз да-
дени карактеристики и соодветни сим-

птоми. Овој идентитет произлегува од за-
едничкото наоѓање на вистината, но и од
непобитноста што е потребна за секоја
акција – создавање нови состојби и от-
кривање нови вистини.

Човекот и неговата опстојба се предмет
на истражување на многубројни аспекти
на филозофијата, логиката, етиката, ан-
тропологијата, естетиката и науката за чо-

векот воопшто, како постоење, битие, ма-
терија, спротивност, или како геометрија,
социологија, технологија, економија,
правда... и што ли уште не, од каде што на-
вираат редица прашања – што тој многу
често и самиот си ги поставува.

Зошто постои? Зошто се менува? Кол-
ку се менува? Кои се формите на постое-
њето – времето, просторот и содржината.
Човекот кој се однесува како разгалено
дете со својата мајка, природата, условно
е најсовршена нејзина творба, и со неа
опстојува во единство, но и во вечна војна
кој кого ќе усоврши или ќе уништи.

Егзистенцијата на човекот ја каракте-
ризираат две категории:

-  Физичка, која претставува материјата,
нејзината структура – биологијата –
клетка, биофизика, биохемија – или

a) б)

в) г) д)

Слика 1. Различни аспекти и стоматопротетички трансформации: а) најстар примерок за поврзување на разлабавени заби поради алвеоларна пиореја, со
помош на златна жица; б) – еден од примерите за естетска корекција од претколумбовскиот период; в) – друг пример за естетска корекција кај примитив-
ните народи на денешен Бразил; г) – припадничките на Јаномами племето што живееле на бреговите на реката Ориноко во Венецуела вака се разубавува-
ле; д) – естетска корекција на горна усна кај машки пол од Африка.



севкупната медицина. Физичка егзис-
тенција е и постоењето како единка –
его, сепство (имунологија, себезадо-
волување/психоанализа), себепро-
должување/репродукција (генетика),
во физичкиот простор и низ времето.
Понатаму, физичката егзистенција
еволуира во осет, чувство и созна-
ние/свест, продолжува во развивање
форма, антропологија, според исто-
ријата на антропоморфизмот, однос-
но функцијата ја моделира формата.

-  Социјална категорија е стремежот за
опстојување не како единка – тео-
ријата на мнозинството во групи (спо-
ред свесноста, поставеноста, форма-
та, естетичноста, групирање во прос-
торот – племиња, орди) – и во време-
то како квантум. Понатаму, социјал-
ната егзистенција еволуира во антро-
пологија на заедницата, еволуција на
социјалната когниција (свест), емоции,
дискриминации, а денес во недискри-
минирање на елементите на социјал-
ниот материјализам, естетика во ко-
лективноста (сличности, различности,
естетика во социјалните констелации,
раси, класи, конституции и слично).

Културата на формата или геометријата
е култ кон формираните стереотипи: круг,
елипса, квадрат, правоаголник итн.

Тоа значи поврзување на обликот со
симбол (обликот на лицето, обликот на те-
лото, на очите, на усните, на забите, разни
култови, забрани – табуа, со религиски и
масонски симболи...).

Се доаѓа и до појава на вредноста, како
на пример во економијата (која имплици-
ра материјализам, интереси, цена, пазар,
класи, еволуција на групните односи под
нејзино влијание).

Тука е и формирањето на нормативи:
дефиниции, правилници, закони за вред-
носта, за сопственоста, етика според
вредностите, традициите и приватноста.

Појавата на религиите, всушност, пре-
тставува строгост, односно раѓање на
различни догми, норми и конфликти. Кон-
фликтот на цивилизациите води кон гло-
бални нормативи, што доведува и до опш-
топрифатливите норми за изгледот – ка-
ко што се модата, рекламите, комерцијата,
конкуренцијата, пазарите, истражување-
то на убавината и други аспекти.

Правдата (нормативи) всушност е ко-
дирање на етиката, а етиката е составен
дел од тие нормативи. Изгледот и етика-
та конвергираат во разните култури.

Логиката е унија, или пресек на опера-
торите за обликот и свеста. Таа е составе-
на од многу сложени видови: модална,
фази-логика, хевристика (нови решенија
во науката), квантна информатика, крип-
ка-логика, мета-логика, типолошка логи-
ка. Сите овие се инструменти за развој на
мислата, односно на идејата (нови форми,
нови креации, вклопување итн.). За секое
создавање мисловниот процес ги корис-

ти овие логички операции, особено во
создавањето на новите компјутерски сис-
теми.

Меѓутоа, што, всушност, во овој кон-
текст претставува стоматологијата? По сѐ
ова, стоматологијата е феноменологија
на високиот развој. Таа се вклопува и ги
модифицира атрибутите на физичката и
на социјалната егзистенција. Таа е причи-
нител, или условен оператор за растеж во
технологијата. Со цел да се интервенира
преку физичката егзистенција за задово-
лување на сѐ повисоките стандарди на
социјалната егзистенција, како што се: ес-

апологија

13vox dentariiСТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Слика 2. Слични според физиономијата, а различни според родот 



14 СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

тетиката, потоа класното хармонизирање
– општеството, етиката, економијата, пот-
ребни се оригинални форми на размена
заради прифатливост, односно комуни-
цирање, што ќе ја вклопат индивидуал-
носта во амбиенталноста на опкружува-
њето.

Покрај патологијата и технологијата, се-
га сме свесни дека се вклучуваат и тех-
нички елементи кои произлегуваат од
други основни науки, како што се: геоме-
тријата, физиката (естетичка и динамич-
ка), кибернетиката (управување, алгорит-
ми, автоматика, артефицијална интели-
генција, нано-технологии), логиката (хие-
рархија, секвенција, квантитет, структура,
аутпут-функција на конструкцијата) и
биотехнологиите стануваат неизбежни
инструменти на стоматолошката проте-
тика. Сепак, човекот останува центар во
оваа интеракција, која треба да ги плани-
ра неопходните импути и аутпути.

Импути, како, на пример:

-  Естетика (изглед, автентичност, хар-
моничност, психоанализа, геометрија,
физиономија, архитектура, антропо-
метрија и сл.);

-  Технички импути (нови материјали);

-  Генетски терапии (дисморфии);

-  Ткивен инженеринг (имплантанти,
трансплантанти, дијагностички при-
стап со нови математички модули
итн.);

-  Економски план (форми на инвести-
ции, фондови, берзи, теорија на цени,
маркетинг, излегување на пазари, ме-
наџмент...);

-  Социјални импути (достапност за по-
веќе слоеви); категории, превентивни
категоризации;

-  Улогата на Светската здравствена ор-
ганизација (СЗО) и на разни други ор-
ганизации (Црвениот крст, трансфу-
зиолошки институти и заводи,
здравствено осигурување, форми и
начини);

-  Етички импути (дестимулирање на
класните дистинкции): еднаква сог-
ласност, доверливост, самостојност,
правда – позитивен и негативен па-
тернализам.

Аутпути: општи вредности – правед-
ност, технолошки развој, здрава попула-
ција, продуктивност. Ако овој квантум на
интерактивни елементи го создава опк-
ружувањето на човекот, терапевтот и сто-
матопротетичката дијагноза како разот-
кривање на причините, преку информа-

ција и заклучок со отчет, го налага праша-
њето „Што е стоматологијата?“, еден од
одговорите би бил: „Тоа е сложена про-
фесија, со визија и мисија, една синергич-
на дијагноза.“

Визија, зошто? Затоа што убавината е
растеж на емоцијата, а таа некогаш е по-
силна и од мислата – мисијата. Убавината
на лицето произлегува од природата
(вродена убавина, физиономија, архитек-
тура, условна совршена пропорционал-
ност, изгледност, младост, здравје, совр-
шени биолошки вредности), но и од пер-
формативноста (однесување, култура, со-
цијалност, статус и позиција).

Стоматолошките неусогласености ги
нарушуваат овие два аспекта на убавина-
та. Стоматопротетичката реставрација е и
креација, бидејќи терапевтот креира ново
лице, носи нова личност, архитектура, фи-
зиономија, привлечност и што ли уште не
ако се земе предвид фактот како ќе биде
прифатена таа реконструкција од околи-
ната, дали таа ќе биде поубава од при-
родно создадената, што значи дека тера-
певтот ја предизвикува природата. За таа
цел, креаторот мора да поседува збир на
логичко мноштво способности: техничко-
физички, мануелни вештини, креативни
идеи, поим за трендот на времето, ориги-
налност, етика – согласност и економски
можности – баланс.

Мисија е позитивно движење и борба
против хендикепираноста (физичко и со-
цијално отстранување на маките на по-
единецот), лекување на болеста, на де-
фектите, на алиментарната нарушеност,
на невролошките инциденти, на, имуно-
дефицитот...

Превентива на масовните социјални
појави: кариес, пародонтопатија, еден-
тност на сите последици што произлегу-
ваат од неа, враќање на единката во фун-
кција на општеството; можност за сло-
бодна комуникација; престиж; конкурен-
ција (козметиката, фациесот и архитекту-
рата ја унапредуваат секоја единка и дру-
ги важни перформанси), како што се: љу-
бовта, маркетингот, почитта, и културата.

Како и да е – унапредената естетика
значи надеж, но значи и мислење (мисија).
Реконструкцијата е сврзана со свеста
(когнитивни науки, Кантовата теорија за
општата и практичната свест, сл. 4),  а де-

Слика 3. Последици на биолошка ерозија и реставрација
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лумно априори, делумно апостериори.
Свеста (и потсвеста) за изгледот ја следи
и антрополошката историја, историјата на
конфесиите, на пример: кои делови од
лицето се важни за убавиот изглед (во
христијанството, во будизмот и во исла-
мот – дури и фереџето) или кои се карак-
теристиките на изгледот во стариот, во
средниот или во новиот век, а кои во мо-
дернизмот? Впрочем, историјата запиша-
ла дека времето и просторот низ кои по-
минал човекот се исполнети со различни
содржини поврзани со многу елементи од
нивната култура на живеење.

Важни се видовите храна, начинот на
исхраната, составот и структурата на пре-
хранбените материи, начините на пригот-
вување на исхраната од религиозни и ме-
дицинско-научни сфаќања, или од суро-
воста на условите, морската храна, па сѐ
до денешната таканареченацивилиза-
циска „брза“ исхрана.

Проф. д-р бранислав даштевски

Слика 4. Реконструкција на 
лицевата асиметрија
преку уредувањето 
на меѓувиличните 
односи

апологија
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конгреси - симпозиуми   
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Датум Место Собир Тема   

15.9 Кавадарци симпозиум Сов ремени постапки во стоматологијата
            
       

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) меѓународен конгрес Зад здрава насмевка – наука и уметност     

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) курс Имплацилиндрични дводелни импланти – step by step   

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) курс
Принципи, дијагностика и планирање

   
на имплантната и имплантнопротетската терапија

22 .9 Охрид (Инекс Горица) курс Предизвик во ендодонцијата, калцифицирани канали и нивна обработка     

21.9 Охрид (Инекс Горица) курс
Современ начин на третирање на коскени дефекти

  
со употреба на Cerasorb foam

22 .9 Охрид (Инекс Горица) курс ITOP индивидуален пристап во одржување на оралната хигиена  

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) курс Коскено и мекоткивен менаџмент во естетската зона   

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) курс Хистолошка техника на изработка на антериорни композитни реставрации    

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) курс Избелување на забите со ласер – можности и ограничувања    

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) курс Препарација со стапалка – препарација за ламинати и безметални коронки

22.9 Охрид (Инекс Горица) курс Отворен метод на синус-лифт   

22.9 Охрид (Инекс Горица) курс Третман на гингивални рецесии со мукографт и слободен гингивален графт  

21.9 Охрид (Инекс Горица) курс Protaper-Техника за машинско проширување на коренски канали        

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) курс Естетски композитни ламинати – Componeers    

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) курс Нискоенергетски терапевтски диодни ласери во денталната практика   

20-23.9 Охрид (Инекс Горица) курс Импланти мали ама моќни   

13.10 Скопје
симпозиум со 

     меѓународно учество

21.10 Скопје
симпозиум со 

                                           меѓународно учество

28.10 Скопје
симпозиум со 

       меѓународно учество                                                                   

08-09.11 Тетово
симпозиум со 
меѓународно учество

10.11 /
симпозиум со 

      меѓународно учество

17.11 /
симпозиум со 

    меѓународно учество

24.11 Скопје
симпозиум со 

    меѓународно учество

03.12 Скопје
симпозиум со 
меѓународно учество

15.12 /
симпозиум со 

         меѓународно учество



   - работилници 2018
Предавачи Организатор активно пасивно  

    
Проф. д-р А. Милиќ Лемиќ , проф. д-р Н. Николиќ Јакоба,  

ЗПЗСУ 12 8
проф. д-р Г. Ковачевска, проф. д-р Е. Реџеп

          Предавачи од земјата и странство МСД 18 14

        Д-р Златко Вршковски МСД

  
   

Спец. д-р Данчо Бизевски МСД
    

          Спец. д-р Hugo Sousa Dias МСД

  
      

Д-р Горан Стефановски МСД
    

          Наташа Мартиќ МСД 12 9

         Д-р Хасан Магхајрех МСД 14 11

          Проф. д-р Елизабета Ѓоргиевска МСД 14 11

          Проф. д-р Марија Стефановиќ МСД 14 11

           МСД 14 11

     Д-р Диме Сапунџиев МСД

           Жаклина Менчева МСД

        Проф. д-р Соња Апостолска и д-р Методија Зероски МСД 14 11

      Проф. д-р Соња Апостолска МСД 14 11

        Инг. Николина Георгиева МСД 12 9

     Д-р Златко Вршковски МСД

  
ДДДММ      

  
Стоматолошки факултет  Скопје                                         

  
ДДДММ  Здружение на орална хирургија и имплантологија                                                                    

  
ДУТ 

  
Здружение на специјалисти по стоматолошка протетика МСД 

  
Здружение на општи стоматолози МСД 

  
Европски факултет  - Скопје 

  
СДА 

  
Здружение на специјалисти по болести на уста и пародонтот МСД 
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Почитувани соработници
Ве информираме дека Вашите стручни и научни

трудови што планирате да бидат објавени за наред-
ниот број  во Vox Dentarii, пожелно е да ги достави-
те најдоцна до 10 септември. Дополнителни инфор-
мации може да добите секој работен ден во Стома-
толошката комора на Македонија или пак  на теле-
фон 02 3246 851 или 3246 852.



струЧнИ И науЧнИ трудовИ
Прилог на „Vox Dentarii“

Проценка на ризични фактори за кариес 
со користење на вкупен и редуциран Cariogram 
кај училишни деца на возраст од 10-12 години

Ј. алимани - Јакупи,  м. Илијовска, с. наскова 
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СТРУЧЕН ТЕКСТ
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СТРУЧЕН ТЕКСТ

ЈУЛИ  2018 

Кратака содржина
Кариограмот претставува графичка

слика којашто на интерактивен начин го
прикажува ризикот од развој на нов ка-
риес во иднина кај пациентот, а притоа
придонесува за утврдување до кој степен
различни етиолошки фактори на кариес
го предизвикуваат ризикот од кариес кај
одреден пациент. 

Цел на трудот да се направи проценка
на кариес ризик фактори и прираст на ка-
риес во временскиот период од 2 години
кај испитаници со трајни заби со корис-
тење на редуцираниот кариограм.

Дистрибуцијата на кариес ризик (%)
утвр ден со кариограм во првата година (I)
од испитувањето, редуцираниот кариог-
рамбез саливарни тестови и streptococcus
mutans од вкупно 88 деца на возраст од 10-
12 години, кај 44,32% деца утврден беше
многу висок ризик за кариес, кај 21,59%бе-
ше висок ризик за кариес, умерен ризик
за кариес имаа 25,00% деца, кај 4,55% деца
утврден беше низок ризик за кариес, а
многу низок ризик за кариес регистриран
е кај 4,55% од децата и, шансата да се од-
бегне кариес кај овие деца изнесуваше 81
– 100 %. Кариес ризикот утврден со кари-
ограм во втората година од испитување-
то (редуцираниот кариограм) без сали-

варни тестови и Streptococcus mutans, кај
4,32% деца беше утврден многу висок ри-
зик за кариес, кај 20,45% утврден беше ви-
сок ризик за кариес, а умерен ризик за ка-
риес имаа 25,00% деца, а кај 10,23% деца
утврден беше низок ризик за кариес и
шансата да се одбегне кариес кај овие де-
ца изнесуваше 81 – 100 %.

Клучни зборови: Кариесот ризик фак-
тори, reducirancariogram, DMFS

1.Вовед
Проценката за кариес ризик фактори  е

суштинска компонента во процесот на до-
несување одлуки за правилно превенција
и справување со забениот кариес. Повеќе
фактори на  ризик и индикатори за исти-
от се споменувааат во современата лите-
ратура, кои се разликуваат, а се насочени
кон  демографски, социјални, полови и
возрасни групи.

Она што е идентично речиси за сите, од
лонгитудиналните студии кои ги просле -
дивме, за жал можевме да дојдеме до за-
клучок  дека единствениот  доказ на под-
дршка за утврдување на кариес ризикот е
постоењето податоци за кариес во мина-
тото кој е најдобариот  индикатор. [1,2,3,4]

Кариограмот е нов концепт, првично
создаден како едукативен модел, насочен
кон едноставно прикажување на голем
број фактори предизвикувачи на забен
кариес, кој во суштина претставува гра-
фичка слика којашто на интерактивен на-
чин го прикажува ризикот од развој на
нов кариес во иднина кај пациентот, а
притоа придонесува за утврдување до кој
степен различни етиолошки фактори на
кариес го предизвикуваат ризикот од ка-
риес кај одреден пациент. [5,6]

Главната цел на кариограмот е графич-
ки да го прикаже ризикот од кариес, из-
разен како „можност за одбегнување нов
кариес“, во блиска иднина и степенот до
кои различни фактори влијаат на созда-
вање карозни лезии на забите, а потоа да
помогне воведување на конкретни пре-
вентивни мерки пред да се развијат нови
карозни лезии на забите. [6]

Авторот заклучил дека со Cariogram
моделот може успешно да се утврдат ка-
риес профилите на ризик за 12-годишни-
те деца од различен социоекономски ста-
тус кои притоа може да се користат во
развојот на превентивни стратегии за на-
малување кариес ризик кај децата. [7]

Наодите на Pitts укажуваат на силни
докази за поддршка на тоа дека минато-
то кариес искуство се уште, за жал, е един-
ствениот најдобар индикатор за развито-
кот на кариес во иднината , што не значи
дака останатите фактори на ризик треба
да се запостават. [8]

Од редуцираниот Cariogram (без сали-
варни тестови и за Streptococcus Mutans
i Lactobacillus) може да се заклучи дека
се со послаба проценка за кариес ризи-
кот. [9,10]

Исхраната, оралната хигиена или упот-
ребата на флуорид, се само променливи
фактори кои помалку или повеќе имаат
ефект во секој посебен случај. Додека
традиционалната превентива е главно
базирана на засилување на заштитните
фактори, модерните стратегии за пре-
вентива (базирани на специфичната
плак хипотеза) се повеќе се насочени кон
состојбата на агресивните фактори, осо-
бено продукцијата на бактериската ки-
селина. [11]

Процена на ризични фактори 
за кариес со  користење на вкупен и
редуциран   Cariogram кај училишни
деца на возраст од 10-12 години

Ј. Алимани - Јакупи1 М. Илијовска2, 
С. Наскова3

1 Факултет за медицински науки - ДУТ
2 Универзитетска клиника за онкологија 

и радиотерапија - УКИМ
3 Факултет за медицински науки – УГД, Штип 
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Целите на оваа студија беа да ги проце-
ниме кариес ризик факторите со корис-
тење Cariogram и да ги споредиме со ефи-
касноста на редуциран Cariogram во те-
кот на двегодишен период.

2.Матерјал и методологија
Во испитувањата беа вклучени 88 ис-

питаника (40 од женски и 48 машки пол),
на возраст од 10- 12 години, кај кои беа на-
правени испитувања за примена редуци-
раниот CARIOGRAM (без саливарни тес-
тови, Streptococcus Mutans).

Испитувањата се направени кај сите
испитаници во текот на две години.

Клиничката постапка на студијата ја
сочинуваа пет компоненти: пополнување
на структуриран картон специјално за на-
ши потреби, интервју со испитаниците,
објективен клинички преглед, земање
примероци на плунка и формирање на
Cariogram.

Децата беа преиспитани после две го-
дини со истите критериуми.

2.1.Пополнивање на картон
Структурираните картони содржеа

опш  ти податоци за испитаниците, меди-
цинската историја, со посебен осврт за
состојби кој можат да влијаат на појава на
забниот кариес, и податоци за фрекфен-
ција и содржината на оброците, одржува-
њето на оралната хигиена и податоци за
примена на флуоридна програма.

Проценката на заболувања поврзани со
појава на кариес ги нотиравме во пра-
шалникот на следниов начин: 0: Нема за-
болување; 1: Постои заболување кое ин-
директно може да влијае на благ степен
на кариес; 2: Постои општо и долготрајно
заболување кое индиректно може да вли -
јае за појава на висок степен кариес.

Проценка на фрекфенцијата на исхра-
ната ја нотиравме во прашалникот на
следнив начин: 0: максималнo 3 оброци
дневно (вклучувајќи и меѓуоброци); 1:
максималнo 4-5 оброкана ден; 2: макси-
малнo 6-7 оброци на ден; 3: повеќе од 7 об-
роци дневно.

Проценката на степенот на администа-
рација на флуориди ја нотиравме како: 0
= максимална флуорид програма (пасти
за заби, таблетки, водички, лакови); 1= до-
полнителни мерки со флуор ретко (само

пасти и плакнење); 2= само флуоридни-
пасти со флуор; 3 = одбегнување, никаква
профилакса со флориди.

2.2. Клинички преглед
Кај сите испитаници беа детектирани

податоци за застапеноста на забниот ка-
риес и индексот на орална хигиена (OHI-
,,Oral Higiene Index“).

2.2.1. Клиничката детекција 
на денталното здравје 

Состојбата на денталното здравје ја но-
тиравме согласно базичните критериу-
мите за проценка на орално и дентално
здравје и потребите за санација коишто
ги препорачува СЗО (WHO, 1987). [12]

Добиените податоци од клиничкиот
преглед за КЕП-от ги нотиравме како:
Skor0: КЕП 0 (без кариес и пломбирани за-
би); Skor1: КЕП 1 (подобро отколку нор-
мално, за таа возраст); Skor 2: КЕП 2 (нор-
мално за таа возрасна група); Skor 3:
КЕП≥3 (полош КЕП од нормалните вред-
ностиза таа возрасна група).

После две години ги направивме исти-
те стоматолошки прегледи со истите кри-
териуми , за да утврдиме дали има или не
нови кариозни лезии.

2.2.2. Проценка на индексот на орална
хигиена (OHI- ,,Oral Higiene Index“) по Gree-
neVermillion[13] со бодирање од 0-3 на след-
ниов начин: 0 бодови = 0 екстремно добра
орална хигиена (без меки наслаги); 1 бод =
0.1 - 0.9 добра орална; 2 бода =1.0 - 1.9 нек-
валитетна орална хигиена; 3 бода=2.0 - 3.0
многу лоша орална хигиена.

2.3. Лабораториски истражувања
Земањето на мостри од плунката на ис-

питаницитего правевме помеѓу 9 и 10 ча-
сот наутро, најмалку еден часпо оброк
имиење на забите.

За одредување на рН на плунката, лак-
тобацилите и мутанс стрептококите, ко-
ристевме не стимулирана плунка.

Проценката на бројот на лактобацили и
стрептококус мутанс во плунката ја одре-
дувавме со дијагностичкиот тест CRT-bac-
teria (Vivadent, Schaan, Lihtenstein.). Пода то-
ците од тестот за Lactobacillus ги нотирав-
ме на следнив начин: 0: Многу малоконсу-

мирање на кариогена хранаи <103(CFU) / ml
(формирани колонијии) со бројна Lactoba-
cillus; 1: Малоконсумирање на ферментира-
ни јаглени хидратии кариогена исхрана 104

CFU/ ml; 2: Умерено консумирање на фер-
ментирани јаглени хидрати и кариогена
исхрана 105 CFU / ml; 3: Консумирање на ви-
соко ферментирани јаглени хидрати и не-
соодветна исхрана > 106 CFU / ml.

Проценката на нивото на mutans стреп-
тококи во плункатабеше следнава: 0=<103

CFU / ml плунка (занемарливи вредности);
1= 104 CFU / ml плунка (нискониво на mu-
tans стрептококи во плунката); 2=105CFU /
ml плунка (голема присутност на mutans
стрептококи во плунката); 3 =106 CFU / ml
плунка (многу големи количини на mu-
tans стрептококи во плунката). 

Проценката на стапката на проток на
„стимулирана“ плунка беше следнава:
0=нормална секреција на плунка
(>1.1ml/мин); 1 = благо намаленасекреција
на плунка (0.9.1.мл/мин); 2= намаленасек-
реција на плунка (0.5-0.9мл/мин); 3 = мно-
гу мала секреција на плунка (<0.5 мл/мин).

Проценката на рН на плунката беше на-
правен со готовите фабрички тестови DE-
NOBUFF – test(Vivadent, Schaan, Lihten-
stein) и беше следнава: 0 =рН>6 -нормален
(добар пуферски капацитет на плунката)
сина боја; 1= рН 4.5-5.5-намален (благоки-
сел пуферски капацитет на плунката) зе-
лена боја; 2= рН< 4.0 низок (кисел пуфер-
ски капацитет на плунка) жолта боја.

Добиените резултати од картонот, ин-
тервјуто, клиничките истражувања и вред-
ностите од саливарните истражувања беа
внесени во Cariogram. Интернет –верзија
од 2004, со цел да го утврдиме кариес - ри-
зик профилот за секој испитаник пооддел-
но и за да се утврди „кариес ризик”, и спро-
тивно на тоа,„шанси за одбегнување на ка-
риес”. Шансите варираат на скала од 0-
100%, пришто, 0% значи дека кариозна ле-
зија сигурно ќе се случи, а 100% шанса ука-
жува на тоа дека не постои никаква шанса
за ризик од идни кариозни лезии.[14]

2.4. Статистичка обработка 
на резултатите 

Анализата на податоците е изведен во
статистички програм Statistica 7.1 for Win-
dows со примена се следните методи: ана-
лизата на сериите со атрибутивни белези
одредувани се проценти на структура %);

ЈУЛИ  2018 



јули  2018 

стручен текст

стоматолошка комора на македонијаvox dentarii22

кај сериите со нумерички белези изра-
ботена е Descriptive Statistics (Mean;
Std.Deviation; ±95,00%CI; Minimum; Maxi-
mum); дистрибуцијата на податоците
тестирана е со: Kolmogoro-Smirnov test;
Lilliefors test; Shapiro-Wilks test (p); раз-
ликата помеѓу вредностите на кариес
ризик профилот во првата (I) и втората
(II) година од испитувањето, како и по-
меѓу вредностите на редуцираните ка-
риограми е тестирана со Mann-Whitney
U Test (Z); мултиваријантна регресиона
анализа беше изведена со цел да се ис-
пита поврзаноста (асоцијацијата) на ка-
риограм варијаблите со кариес ризик
профилот (R).

Сигнификантноста е одредувана за
p<0,05.

3.Резултати
Просечната вредност на DMFS (I) ин-

дексот варира во интервалот 1,76±0,55;
просечната вредност на ДМФТ (II) ин-
дексот варира во интервалот 2,59±0,64;
просечната фрекфенција на земање об-
роци варира во интервалот 1,11±0,70; про-
сечната вредност на плак - индексот ва-
рира во интервалот 1,27±0,71; просечната
вредност на администрацијата на флуо-
риди варира во интервалот 2,05±0,26;
просечната вредност на стапката на

“стимулирана” плунка варира во интер-
валот 0,51±0,05 mL/min; просечната вред-
ност на пуферскиот капацитет на плун-
ката варира во интервалот 0,88±0,72;
мислењето и проценката на испитува-
чот варира во интервалот 1,34±0,69.

На табела 1. и графикон 1. прикажана
е дескриптивна статистика на резулта-
тите добиени со Кариограм моделот во
првата (I) и втората (II) година од испиту-
вањето, со цел да се утврди кариес ризик
профилот и притоа во првата година (I)
кариес ризик профилот варира во ин-
тервалот 33,82±28,77%; ±95,00%CI:27,72-
39,91; минималната вредност изнесува
0,90% а максималната вредност изнесу-
ва 97,00%. Во втората година (II) кариес
ризик профилот варира во интервалот
32,69±28,03%; ±95,00%CI:26,75-38,63; ми-
нималната вредност изнесува 0,70% а
максималната вредност изнесува 95,00%.

На табела 1. е прикажана дескриптив-
на статистика на резултатите добиени соСл.1 Проценка на различни ризик фактори на Cariogram, Интернет верзија, 2004

Табела 1. Дескриптивна статистика / кариограм (I) & кариограм (II)Редуцир.+3
(без саливарни тестови &Streptococcus mutans)

Кариограм / 
Редуцир.+3 Valid N Mean Confidence 

-95,00% 
Confidence 
+95,00% Minimum Maximum Std.Dev. 

Вк.кариограм (I) 88 31,61 26,88 36,35 0,90 87,00 22,34 
Вк.кариограм (II) 88 30,75 26,19 35,30 0,70 79,00 21,49 

Графикон 1.

 Вк.кариограм (I) & Вк.кариограм (II) 
Редуцир.+3 (без саливарни тестови & Streptococcus mutans)

 Mean 
 Mean±SD 
 Mean±1,96*SD Реду цир.+3 (I)

Реду цир.+3 (II)
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кариограм моделот во првата (I) и втора-
та (II) година од испитувањето без сали-
варни тестови & Streptococcus mutans, со
цел да се утврди кариес ризик профилот
кај децата од 10 – 12 години. Во првата го-
дина (I) кариес ризик профилот варира
во интервалот 31,61±22,34%; ±95,00% CI:
26,88-36,35; минималната вредност изне-
сува 0,90%, а максималната вредност из-
несува 87,00%. Во втората година (II) ка-
риес ризик профилот варира во интер-
валот 30,75±21,49%; ±95,00%CI:26,19-35,30;
минималната вредност изнесува 0,70% а
максималната вредност изнесува 79,00%.

Прикажаните резултати на табела .1.1
се однесуваат на тестираната разлика
помеѓу вредностите на кариес ризик
профилот во првата (I) и втората (II) го-

дина од испитувањето, без саливарни
тестови & Streptococcus mutans.

Просечната вредност на кариес ризик
профилот во првата (I) година од испи-
тувањето е поголема, меѓутоа за Z=1,11 и
p>0,05 (p=0,27) во однос на кариес ризик
профилот во втората (II) година, разли-
ката не е значајна.

На табела 2. и графикон 7. е прикажана
процентуална дистрибуција на кариес
ризик утврден со кариограм во првата
година (I) од испитувањето без саливар-
ни тестови & Streptococcus mutans каде
од вкупно 88 деца, кај 39 (44,32%) деца е
утврден многу висок ризик за кариес, кај
19 (21,59%) е утврден висок ризик за кари-
ес, умерен ризик за кариес имале 22
(25,00%) ,кај4 (4,55%) деца е утврден низок

ризик за кариес, а многу низок ризик за
кариес имале 4 (4,55%) деца (шансата да
се одбегне кариес кај овие деца изнесу-
ва 81 – 100 %).

На табела 3. и графикон 3. е прикажа-
на процентуална дистрибуција на кари-
ес ризик утврден со кариограм во втора-
та година (II) од испитувањето без сали-
варни тестови & Streptococcus mutans.
каде, кај 39  (44,32%) деца е утврден мно-
гу висок ризик за кариес, кај 18 (20,45%)
деца е утврден висок ризик за кариес, а
умерен ризик за кариес имале 22 (25,00%)
деца, а кај 9 (10,23%) деца е утврден низок
ризик за кариес.

Мултиваријантна регресиона анализа
беше изведена со цел да се испита повр-
заноста (асоцијацијата) на кариограм ва-
ријаблите со кариес ризик профилот во
првата (I) година од испитувањето без са-
ливарни тестови &Streptococcus mutans
(табела 11.). За R=0,84 и p<0,001 (p=0,000)
утврдена е многу јака и значајна (сигни-
фикантна) корелација.

На испитаниот однос најголемо вли ја -
ние има количеството на дентален плак
(Beta=-0,36); содржината на исхраната
(ЛБ) (Beta=-0,33); DMFS (I) (Beta=-0,23);
фрекфенцијата на исхраната (Beta=-
0,19); а најмало е влијанието на програ-
мата за флуор (Beta=-0,08). Зголемува-
њето на количеството на дентален плак
(зголемување на оценката: 0; 1; 2; 3) де-
лува негативно на кариес ризик профи-
лот (B=-11,37), односно го зголемува ри-
зикот за кариес за 11,37%, делувањето е
значајно (сигнификантно) за p<0,001
(p=0,000), при непроменети вредности
на останатите кариограм варијабли.
Зголемувањето на ферментираните јаг-
лени хидрати во исхраната делува нега-
тивно на ризик профилот (B=-12,56), од-
носно го зголемува ризикот за кариес за
12,56%, делувањето е значајно за p<0,001
(p=0,000), при непроменети вредности
на останатите кариограм варијабли.
Зголемувањето на DMFS (I) делува нега-
тивно на кариес ризик профилот (B=-
9,23), односно го зголемува ризикот за
кариес за 9,23%, делувањето е значајно за
p<0,05 (p=0,02) при непроменети вред-
ности на останатите кариограм ва-
ријабли.Зголемувањето на фрекфен-
цијата на исхраната делува негативно
на кариес ризик профилот (B=-5,95), од-
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Табела 1.1 Вк.кариограм (I) & Вк.кариограм (II) / Разлика / Редуцир.+3 
(без саливарни тестови &Streptococcus mutans)

Параметар / 
Редуцир.+3 

Rank Sum 
(I) 

Rank Sum 
(II) U Z p-level Valid N 

(I) 
Valid N 

(II) 
Вк.кариограм  8163,50 7412,50 3496,50 1,11 0,27 88 88 

Табела 2. Процентуална дистрибуција на кариес ризик оценет со кариограм (I) / Редуцир.+3
(без саливарни тестови &Streptococcus mutans)

Шанса да се избегне кариес Кариес ризик Скор 
  0 – 20 % Многу висок ризик 39 
21 – 40 % Висок ризик 19 
41 – 60 % Умерен ризик 22 
61 – 80 % Низок ризик 4 
81 – 100 % Многу низок ризик 4 
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носно го зголемува ризикот за кариес за
5,95%, делувањето е значајно за p<0,01
(p=0,008), при непроменети вредности
на останатите кариограм варијабли.
Зголемувањето на програмата за флуор
делува негативно на ризик профилот
(B=-6,83), односно го зголемува ризикот
за кариес за 6,83%, делувањето не е зна-
чајно за p>0,05 (p=0,19) при непроменети
вредности на останатите кариограм ва-
ријабли.

Мултиваријантна регресиона анализа
беше изведена со цел да се испита повр-
заноста (асоцијацијата) на кариограм ва-
ријаблите со кариес ризик профилот во
втората (II) година од испитувањето, без
саливарни тестови &Streptococcus mu-
tans (табела 5.).

За R=0,89 и p<0,001 (p=0,000) е утврде-
на многу јака и значајна корелација.

На испитаниот однос најголемо
влијание има количеството на дентален
плак (Beta=-0,42); DMFS (II) (Beta=-0,27);
содржината на исхраната (ЛБ) (Beta=-
0,23); фрекфенцијата на исхраната (Be-
ta=-0,23); а најмало е влијанието на про-
грамата за флуор (Beta=-0,07).

Зголемувањето на количеството на
дентален плак (зголемување на оценка-
та: 0; 1; 2; 3) делува негативно на кариес
ризик профилот (B=-12,85), односно го
зголемува ризикот за кариес за 12,85%,
делувањето е значајно (сигнификантно)
за p<0,001 (p=0,000), при непроменети
вредности на останатите кариограм ва-
ријабли. Зголемувањето на DMFS (II) де-
лува негативно на кариес ризик профи-
лот (B=-9,14), односно го зголемува ризи-
кот за кариес за 9,14%, делувањето е зна-
чајно за p<0,001(p=0,000), при непроме-
нети вредности на останатите кариог-
рам варијабли. Зголемувањето на фер-
ментираните јаглени хидрати во исхра-
ната за единечна вредност делува нега-
тивно на кариес ризик профилот (B=-
8,47), го зголемува ризикот за кариес за
8,47%, делувањето е значајно за p<0,001
(p=0,000), при непроменети вредности
на останатите кариограм варијабли. Зго-
лемувањето на фрекфенцијата на исх-
раната делува негативно на кариес ри-
зик профилот (B=-6,99), го зголемува ри-
зикот за кариес за 6,99%, делувањето е
значајно за p<0,001 (p=0,000), при непро-
менети вредности на останатите кари-

ограм варијабли. Зголемувањето на про-
грамата за флуор делува негативно на
кариес ризик профилот (B=-5,53), однос-
но го зголемува ризикот за кариес за
5,53%, делувањето не е значајно за p>0,05
(p=0,20), при непроменети вредности на
останатите кариограм варијабли.

Прикажаните резултати на табела 6. се
однесуваат на тестираната разлика по-
меѓу вредностите на кариес ризик про-
филот во првата (I) година од испитува-
њето и вредностите на кариес ризик про-
филот во првата (I) година од испитува-
њето без саливарни тестови &Strepto-
coccus mutans.

Просечната вредност на кариес ризик
профилот во првата (I) година од испи-
тувањето е поголема, меѓутоа за Z=-0,02
и p>0,05(p=0,90) во однос на кариес ризик
профилот во првата (I) година од испи-
тувањето без саливарни тестови &Strep-
tococcus mutans, разликата не е значајна.

Прикажаните резултати на табела 7. се
однесуваат на тестираната разлика по-
меѓу вредностите на кариес ризик про-
филот во втората (II) година од испиту-
вањето и вредностите на кариес ризик
профилот во втората (II) година од испи-
тувањето без саливарни тестови &Strep-
tococcus mutans.

Просечната вредност на кариес ризик
профилот во втората (II) година од испи-
тувањето е поголема, меѓутоа за Z=-0,22
и p>0,05(p=0,83) во однос на кариес ризик
профилот во втората (II) година од испи-
тувањето без саливарни тестови &Strep-
tococcus mutans, разликата не е значајна.

Дискусија
Користената литература која ни беше

достапна ни овозможи да констатира-
ме дека во последниве години се преве-
ни многу модели за да може да се пред-
видат факторите одговорни за појава на
кариесот, но ниту еден од нив не дал до-
волно ефикасни и конкретни резултати.
Поради тој фактза реализација на на-
шиот труд се одлучивме даја импле-
ментираме шветската верзија на кари-
ограм од Нänsel Peterson, којаво момен-
тов и во наши услови најприкладна и
најизводлива.

Резимирајќи ги наодите од користе-
ните трудови кои ни беа достапни, може
да кажеме дека кариограм моделот да-

Шанса да се избегне кариес Кариес ризик Скор 
0 – 20 % Многу висок ризик 39 
21 – 40 % Висок ризик 18 
41 – 60 % Умерен ризик 22 
61 – 80 % Низок ризик 9 
81 – 100 % Многу низок ризик / 

Графикон 3.

 

39 
18 

22 
9 

0 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
Многу висок ризик 

   Висок ризик 

   Умерен ризик 

          Низок ризик 

       Многу низок ризик 

 

Табела 3. Процентуална дистрибуција на кариес ризик оценет со 33кариограм (II) / Редуцир.+3
(без саливарни тестови &Streptococcus mutans)
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ва можност за речиси идеална процен-
ка на ризикот за кариес, лесно се им-
плементира во секојдневната пракса и,
она што е најважно, тестовите кои се
употребуваат за идентификација на ри-
зик факторите се достапни за секој те-
рапевт и даваат сигурни и прецизни ре-
зултати. [15,16]

Дели кариограм моделот може да би-
де од клинички вредност без тестови на
плунката дал одговор Petersson и сор. кој
утврдиле декапроценка била значител-
но намалена, мутансстрептококите има-
ле најголемо влијание напредвидување
а секрецијата на плунката и пуферскиот
капацитет само мало врз точноста, во
предвидувањето на ризикот. [17]

Проценката на ризик факторите за
кариес преку кариограм моделот која се
однесува за трајни заби и кај различни
возрасти ја сретнавме во повеќе трудо-
ви и воглавно влијанието на секој фак-
тор се разликува по возрасти и по тери-
терии. [18-22]

Добиените резултати од дескриптив-
ната статистика на сите анализирани ка-
риес ризик фактори предвидени кај ис-
питаници на возраст од 10 – 12 години ка-
де е користен кариограмот и се однесува
само на трајните заби, беа со вредности:
за просечната вредност на DMFS во прва-
та година од испитувањето индексот ва-
рираше во интервалот 1,76±0,5 а во втора-
та, истите вредности беа повисоки со ин-
декс кој варирашево интервалот 2,59 ±
0,64; количеството на Lactobacillus во
плунката варираше во инервалот
1,75±0,59 CFU/ml; просечната фрекфен-

ција на земање оброци варираше во ин-
тервалот 1,11±0,70; просечната вредност
на плак индексот се движешево интер-
валот 1,27±0,71; испитувањата од просеч-
ното ниво на Streptococcus mutans во
плунката укажуваа на вредности кои ва-
рираа во интервалот 2,32±0,77 CFU/ml;
добиените резултати за просечната
вредност на администрацијата на флуо-
риди варираше во интервалот 2,05±0,26.
Што се однесува до просечната вредност
на стапката на “стимулирана” плунка ис-
тите варираа во интервалот 0,51±0,05
mL/min; и конечно, просечната вредност
на пуферскиот капацитет на плунката
варира во интервалот 0,88±0,72; нашето
индивидуално мислење за проценката
на состојбата на здравјето (проценка на-
испитувачот) варираше во интервалот
1,34±0,69.25

Резултатите за просечната вредност
на кариес ризик профилот во првата го-
дина од испитувањето беше поголема во
споредба со втората година, меѓутоа са-

моза вредности на Mann-Whitney U Test
Z=0,40 и p>0,05 и во однос на кариес ри-
зик профилот во втората година, разли-
ката не беше статистички значајна.

Нашите резултати за асоцијацијата на
кариограм варијаблите со кариес ризик
профилот во првата година од испитува-
њето направена со мултиваријантна рег-
ресиона анализа укажаана многу јака и
значајна сигнификамтна корелација за
R=0,95 и p<0,001. Притоа, на испитаниот
однос најголемо влијание имаше коли-
чеството на дентален плак, потоа содр-
жината на исхраната (LB) , следеше фрек-
фенцијата на исхраната, потоа пуфер-
скиот капацитет на плунката, следеше-
состојбата на DMFS во првата година,
нешто помало беше влијанието на со ко-
личината на Streptococcus mutans во
плунката, следеше програмата за флуор-
профилакса, а најмало беше влијанието
на секрецијата на плунка.

Со цел да се испита поврзаноста на ка-
риограм варијаблите со кариес ризик

ЈУЛИ  2018 

Табела 4. Мултиваријантна регресиона анализа на Cariogram варијабли 
во однос на кариес ризик / .кариограм (I) / Редуцир.+3 
(без саливарни тестови &Strep.mutans)

R=0,84; F(5,82)=39,11; p<0,000 

 Beta Std.Err. 
of Beta B Std.Err. 

of B t(40) p-level 

Intercept   104,91 11,82 8,88 0,000 
ДМФТ (I) -0,23 0,09 -9,23 3,75 -2,46 0,02 
ЛБ -0,33 0,07 -12,56 2,62 -4,79 0,000 
Диета -0,19 0,07 -5,95 2,19 -2,72 0,008 
Плак -0,36 0,09 -11,37 2,69 -4,22 0,000 
Ф про -0,08 0,06 -6,83 5,22 -1,31 0,19 

Параметар / Rank Sum 
(I) 

Rank Sum 
(I) / Редуцир.+3 U Z p-level Valid N 

(I) 
Valid N 

(II) 
Вк.кариограм  7782,00 7794,00 3866,00 -0,02 0,90 88 88 

Табела 7. Разлика / Вк.кариограм (II) & Вк.кариограм (II) Редуцир.+3
(без саливарни тестови &Streptococcus mutans)

Параметар / Rank Sum 
(II) 

Rank Sum 
(II)Редуцир.+3 U Z p-level Valid N 

(I) 
Valid N 

(II) 
Вк.кариограм  7715,00 7861,00 3799,00 -0,22 0,83 88 88 

Табела 5. Мултиваријантна регресиона анализа на Cariogram варијабли 
во однос на кариес ризик / Вк.кариограм (II) / Редуцир.+3 
(без саливарни тестови &Strep.mutans)

R=0,89; F(5,82)=60,01 p<0,000 

 Beta Std.Err. 
of Beta B Std.Err. 

of B t(40) p-level 

Intercept   104,71 9,82 10,66 0,000 
ДМФТ (I) -0,27 0,08 -9,14 2,67 -3,43 0,000 
ЛБ -0,23 0,06 -8,47 2,35 -3,61 0,000 
Диета -0,23 0,06 -6,99 1,71 -4,08 0,000 
Плак -0,42 0,07 -12,85 2,09 -6,14 0,000 
Ф про -0,07 0,05 -5,53 4,27 -1,30 0,20 

Табела 6. Разлика / Вк.кариограм (I) & Вк.кариограм (I) Редуцир.+3 
(без саливарни тестови &Streptococcus mutans)
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профилот, во втората година од истражу-
вањето користевмемултиваријантна рег-
ресиона анализа со која е утврдена многу
јака и значајна статистичка корелација за
R=0,95 и p<0,001.На таквиот резултат-
најголемо влијание имаше количеството
на дентален плак, потоа фрекфенцијата
на исхраната, содржината на исхраната
(LB), следеше капацитетот на пуфер на
плунката, потоа количината на мутанс
стрептококи во плунката, потоа секре-
цијата на плунка, а најмало беше вли -
јанието на програмата за флуор профи-
лакса.

Овде сакаме да напоменеме дека тол-
куваните резултати за кариограм ва-
ријаблите со кариес ризик профилот во
втората година од истражувањето се ва-
лидни само при непроменети вредности
на испитуваните кариограм варијабли.

Во оваа смисла, микробиолошките тес-
тови овозможуват дополнителна инфор-
мација и за проценката на индивидуален
ризик за кариес и на тој начин служат ка-
ко решавачка потпора за целосното пла-
нирање на терапијата.Тие тестови треба-
се препорачуваат кога не сме сосема си-
гурни за причините за појавата на карие-
сот или кога одклиничките прегледи сме
констатирале: кариозни лезии во голем
број, за кратко време атакуванинови заб-
ни површини со висока преваленција на
кариес и неочекувана локација и се оче-
кува голем ризик на кариес поврзан со
општи заболување или значително про-
менетиуслови на живот.

Дополнителните, микробиолошките
тестови може да играат важна улога во
повторната проценка во согласност со па-
циентот за да се утврди, на пример, рела-
цијата помеѓу лактобацили и конзумира-
ње на шеќер или ефективноста на пре-
вентивните програми.

Овие тестови ги преферира модерно
превентивноориентирана стоматологија.

Наодите на Hausen и сор и Powell по-
могналево поддршката на докази дека
идентификација на кариес од минатото-
то, како единствени најдобар индикатор
за развиток на идните кариес лезии, не-
може да биде. Ваквите тврдењасе во сог-
ласност со испитувањата од резултатите-
кои ние ги направивме. [23,24]

Во литературата, како најактуелни
причинители, се среќаваат бројот на бак-

териските соеви, на прво место Strepto-
coccus mutans и Laktobacilus во плунка-
та,исхраната, навиките за оралната хи-
гиена, видливиот плак, продолжената
лактација, социоекономските фактори,
плунката и метаболизмот на плакот. Си-
те овие имаат свое влијание, но многу ав-
тори тврдат дека предоминантна е улога
што ја имаат бактериите.[25,26,27]

Дали кариограм моделот може да би-
де од клиничка вредност со исклучува-
ње на тестовите од плункат прв дал од-
говор Petersson и сор. кој утврдиле дека
проценка била значително намалена, а
притоа Streptococcus mutans имал најго-
лемо вли јание на предвидување за
појава на кариес, додека секрецијата на
плунката и пуферскои капацитет сосема
мало вли јание врз резултатите за точ-
ност во предвидувањето за појава на ка-
риес. Авторите нагласуваат дека при-
суството на Streptococcus mutans било
единствен индикатор за појава на идни
кариозни лезии. [28]

Аналогно за испитување наповрзанос-
та на кариограм варијаблите со кариес
ризик профилот во првата година, исти-
те ги направивме и во втората година од
испитувањето без pH naплунката (реду-
циран кариограм). Со користење на мул-
тиваријантна регресиона анализа беше
утврдена многу јака и значајна статис-
тичка корелација за R=0,93 и p<0,001. На
испитаниот однос најголемо влијание
има количеството на дентален плак, по-
тоа содржината на исхраната (LB), следна
беше фрекфенцијата на исхраната, потоа
КЕП-от (II) , следи количината на Strepto-
coccus mutans во плунката, потоа секре-
цијата на плунка и најмало беше
влијанието на програмата за флуор про-
филакса.

Дистрибуцијата на кариес ризик (%)
утврден со кариограм во првата година (I)
од испитувањето, редуцираниот кариог-
рам без саливарни тестови и Streptococ-
cus mutans од вкупно 88 деца на возраст
од 10-12 години, кај 44,32% деца е утврден
многу висок ризик на кариес, кај 21,59%
беше висок ризик за кариес, умерен ри-
зик за кариес имаа 25,00% деца, кај 4,55%
деца беше утврден низок ризик за кари-
ес, а многу низок ризик за кариес беше ре-
гистриран кај 4,55% од децата и шансата
да се одбегне кариес кај овие деца изне-
суваше 81 – 100%.48 Кариес ризикот утвр-

ден со кариограм во втората година од ис-
питувањето (редуцираниот ариограм) без
саливарни тестови иStreptococcus mu-
tansкај 4,32% деца беше утврден многу ви-
сок ризик за кариес, кај 20,45% утврден бе-
ше висок ризик за кариес, а умерен ризик
за кариес имаа 25,00%деца, а кај 10,23% де-
ца утврден беше низок ризик за кариес и
шансата да се избегне кариес кај овие де-
ца изнесуваше 81 – 100 %.49

Резултатите од мултиваријантна рег-
ресиона анализа, со цел да се испита
поврзаноста на кариограм варијаблите со
кариес ризик профилот во првата (I) го-
дина од испитувањето, без саливарни
тестови и Streptococcus mutans каде за
R=0,84 и p<0,001, беше утврдена многу
јака и значајна статистичка корелација.
На испитаниот однос најголемо влијание
имаше количеството на дентален плак,
потоа, содржината на исхранатa (LB),
следеше КЕП-от (I), потоа фрекфенцијата
на исхраната, а најмало е влијанието што
го имаше програмата за флуор профи-
лаксата.

Испитуваната мултиваријантна регре-
сиона анализа за да се испита поврзанос-
та на кариограм варијаблите со кариес
ризик профилот во втората година од ис-
питувањето без саливарни тестови и
Streptococcus mutans каде за R=0,89 и p<0,
беше утврдена многу јака и значајна ста-
тистичка корелација со најголемо
влијание на количеството на дентален
плак, потоа DMFSот (II) следеше содржи-
ната на исхраната (LB), потоа фрекфен-
цијата на исхраната, а најмало беше
влијанието на програмата за флуор про-
филаксата.

Резултатите од нашите истражувања
не се согласуваат во целост со спомена-
тите автори. [26,27,28]

Иако кариесот не може да се смета ка-
ко заболување за кое е виновна само исх-
раната што е очигледнои од нашите ре-
зултатит, која го зголемуваше ризикот за
кариес за 6,99% сепак, тој резултира и од
неурамнотежениот дневен внес на јагле-
ни хидрати, бидејќи кариогените својства
на бактериите се поврзани со метаболиз-
мот на сахарозата кој е виновник за пато-
геноста, поради моќта на атхеренција и
продукција киселина.

Тестираната разлика помеѓу вреднос-
тите на кариес ризик профилот во прва-
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та година од испитувањето со вкупен ка-
риограм и вредностите на кариес ризик
профилот во првата година од испитува-
њето со редуциран кариограм (без сали-
варни тестови иStreptococcus mutans),
укажаа дека просечната вредност на ка-
риес ризик профилот во прватагодина
(7782.00) од испитувањето е поголема во
споредба сокариес ризик профилот во
првата година (7794.00) од испитувањето
без саливарни тестови & Streptococcus
mutans, меѓутоа само за Z=-0,02 и p>0,05 и
притоа разликата не беше статистички
значајна.2

Разликата што ја добивме помеѓу ис-
тите вредности на кариес ризик профи-
лот во втората година од испитувањето за
вкупен кариограм, изнесуваа 7715.00, а
вредностите на кариес ризик профилот
во втората година од испитувањето за ре-
дуциран кариограм (без саливарни тес-
тови и Streptococcus mutans) изнесуваа
7861.00, што укажуваше дека просечната
вредност на кариес ризик профилот е по-
голема, меѓутоа само за Z=-0,22 и p>0,05 и
притоа, разликата не беше статистички
значајна.

Mamata [29] во своите испитувања ги гру-
пирал децата од Индија, според шансите
за одбегнување кариес во рамките од 0-20
%, 21-40 %, 41-60 % и 61-100 %.), што е во сог-
ласност со нашите резултати добиени од
испитувањата.

Нашата студија имаше задача да одго-
вори и на прашањето дали, или не, Cari-
ogram моделот може да биде од клинич-
ка вредност без тестови на плунката. Врз
основа на добиените податоци нашиот
одговор донекаде е - да.

Бројот на мутанс стрептококите беа-
најмоќниот фактор во моделот што доне-
каде беше за очекување.

Можеме да заклучиме, дека кариес ис-
куството, Lactobacillus, Streptococcus mu-
tans, фрекфенција на исхрана, флуорид-
ните превентивни програма и дентални-
от плак вклучениот во Cariogram програ-
мата укажуваат на многу значајна коре-
лација со кариес ризик утврден со оваа
програма. Свесни за тоа дека Cariogram
моделот има и свои недостатоци, но во
овој момент тој е најмоќната алатка со
која може да се направи проценка на ри-
зикот за кариеса притоа инкорпорирајќи
ги најдобрите достапни докази.

Заклучокот дека добиените резултати
за придонесот на секој фактор пооддел-
но е одговорен за целокупниот кариес ри-
зик, потврди дека улогата на секој фактор
не може да биде со еднаква тежина при
што сметаме дека тука, задолжително, би
требало да се вклучат и други небиолош-
ки фактори.
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Упатство за авторите
Уредувачкиот одбор на “Vox Dentarii“,

Ве информира дека списанието има ме-
ѓународен уредувачки одбор и во него
ќе има можност да се објавуваат струч-
ни, научни, ревијални трудови и прика-
зи на случај. Препорачливо е трудовите
да бидат искуства од праксата или пак
да содржат популарни и најнови ин-
формации од одредена област или теми
кои ќе бидат корисни за сите нас стома-
толозите - практичари.

Сите оние кои сакаат да печатат
во“Vox Dentarii” се должни да се при-
држуваат кон правилата за  подготовка
на трудовите, а уредувачкиот одбор не-
ма да ги прифати на разгледување и ре-
цензија трудовите кои не се подготвени
според цитираните правила и посоче-
ниот пример.

Подготвениот труд може да се испра-
ти по пошта (CD или DVD) или елек-
тронски.

Ако изборот на испраќање е преку
пошта адресата е следна:

Стоматолошка комора на Македонија
Огњан Прица бр. 1 4/5
за“ Vox Dentarii”
Главен и одговоренуредник
проф. д-р Мирјана Поповска

Трудовите се испраќаат на следниве
е-mail адреси:
на главниот и одговорен уредник: 

e-mail: popovskam2002@yahoo.com 

или пак на официјалната дреса на Сто-
матолошката комора на Македонија: 

skm@stomatoloskakomora.org

Подготовка на ракоПисот

Секој составен дел од трудот треба да
започне со нова страница. На пр: на-
словна (прва страница), апстракт со
клучни зборови, вовед, материјал и ме-
тод, резултати, дискусија, референци и
прилог од табели, графикони, слики или
илустрации со легенди. Сите страници,
започнувајќи од насловната, треба да би-
дат нумерирани  во десниот долен агол.

Прва страница - насловна страница
треба да ги содржи следните податоци:

Наслов на трудот отчукан со големи
букви. Препорачливо е насловот да би-
де кус, јасен и информативен;

Полното име и презиме на авторот
или авторите, отчукани со мали букви.
Во продолжение титулата на секој од
учесниците во трудот,  институцијата
каде е вработен, е- mail, адреса и кон-
такт телефон;

Податоци  на контакт лицето со кое
ќе се кореспондира во врска со ракопи-
сот  (име и презиме, институцијата ка-
де е вработен, е-mail, адреса и контакт
телефон).

Од авторите кои се наведени како
учесници во трудот се очекува актив-
но  да учествувале во изработката на
трудот која подразбира идеја за изра-
ботка, структура и концепција на тру-
дот. Практична реализација на поста-
вените цели и финална обработка на
ракописот.  Имено, учеството во рабо-
тата на секој цитиран автор ја дефи-
нира одговорноста по однос на одре-
дени поставки на приложената  содр-
жина. Пасивно допишување на учес-
ници во трудот, учесници-коавтори на
ракописот кои  само финансиски го
подржуваат трудот и немаат друга де-
финирана обврска во реализација не е
дозволена. Секој автор треба да има
точно дефинирана задача која е него-
ва одговорност.

Редоследот на авторите во трудот е
заедничка одлука на сите учесници  ос-
вен  на првиот автор, кој е носител на
трудот и кој има најголем ангажман во
неговата реализација. Првиот автор не
мора да биде и  контакт лице за корес-
поденција. 

Втора страница (апстракт). Апстрак-
тот треба да биде кус  извадок  на рако-
писот. Тој треба да биде напишан во
структуриран облик. Структурираниот
апстракт подразбира поодделно да ги
содржи сите делови на трудот започну-
вајќи од цел, материјал и метод, резул-
тати и заклучок. Воведот не е задолжи-
телен, но ако авторите сметаат дека е

потребен или неопходен, може да биде
составен дел на апстрактот. Во овој слу-
чај  тој треба да биде кус, содржаен, на
кој ќе се надоврзе целтта која во апст-
рактот е посебен дел. Во делот - мате-
ријал и метод, се посочуваат групите ис-
питаници, и критериумите кои се при-
менети. Во случај кога се користи меди-
камент, задолжително се цитира про-
изводителот, градот и земјата. Ако е
применета апаратура, тогаш се имену-
ва апаратотот со битните карактерис-
тики и повторно производителот, гра-
дот и земјата. Во делот резултати, се из-
ложуваат само значајните параметри и
сигнификантните наоди. Заклучокот
треба да биде посебен сегмент и треба
да биде кус одговор на поставената цел.  

По должина апстрактот треба да
содржи  најмногу 250 зборови. 

Апстракот завршува со клучни збо-
рови, кои најмалку треба да бидат три а
најмногу пет. Клучните зборови кои
треба да бидат искористени од терми-
ните што се цитирани на листата од In-
dex Medicus (MeSH).

Вовед. Третата страница треба да ја
започнете со вовед. Опширен и тематс-
ки неповрзан вовед со целтта не е пре-
порачлив.  Воведот треба да биде кус, а
во неговата содржина треба да бидат
цитирани само референци  кои се стро-
го поврзани со поставената цел  со која,
всушност, завршува воведот.  Во вове-
дот посебно јасно треба  да се посочи оп-
равданоста на трудот. Во него строго се
забранува  истакнување на резултати
од спроведеното истражување и диску-
сија по однос на разработениот про-
блем. На крајот од воведот, во послед-
ниот пасос, се истакнува целта на сту-
дијата. 

Материјал и метод. Прецизно и јасно,
најнапред осврнете се на материјалот ,
а потоа и на методот на работа. На крај
од овој сегмент посочете ја и статистич-
ката метода која е применета за обра-
ботка на добиените податоци.

Во подделот материјал, изнесете ги
критериумите според кои е направена
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селекцијата на  испитаниците, а кои се
вклучени во студијата. Потоа, пооддел-
но опишете ги  групите кои се распред-
елени по бројност, групирани во испиту-
вана, контролна група,  по потреба под-
група, всушност  онака како што сте ја
дизајнирале студијата.  

Потоа, истакнете ги применетите ме-
тоди. Ако е во прашање апаратура која
сте ја примениле, подробно опишете ја
применетата опрема со посочен произ-
водител, модел, град, земја. Обрнете по-
себно внимание на перформансите што
сте ги искористиле во истражувачката
цел, нив потенцирајте ги на начинот на
кој сте ги примениле. Посочете ги јасно
и прецизно. Ако се применувани лекови,
пожелно е да биде употребено генерич-
кото име на лекот со точно наведување
на сите податоци кои опфаќаат назив на
произведителот, град, земја. Посебно  ис-
такнете го начинот на примена, обликот
и дозирање на лекот. 

Доколку методот е употребуван и пуб-
ликуван во трудови, каде овој метод е  ве-
ќе применет, повикајте се на референ-
цата од каде Ви е искористен податокот. 

Во подделот статистичка обработка
на податоците, цитирајте ја статистич-
ката метода штобила користена во обра-
ботка на податоците. Статистичката об-
работка на податоци приложете ја јасно
и во детаил, со цел да биде пристапна до
секој консумент.

Резултати. Резултатите од истражува-
њето може да ги  приложите текстуално,
во облик на табели, графици или пак
илустрирано со оригинални и изворни
фотографии.

Вообичаено, во делот резултати непо-
желно е наодите да бидат следени со Ва-
ши сопствени видувања и коментари
или, пак, да бидат поврзувани со цитати
од литературата.  

Исти резултати не треба да се повто-
руваат во табели и графикони истовре-
мено.  Изборот за обликот на објавување
на резултатите го прават авторите, но не-
пожелно е да се дуплираат.  После секој
табеларен и графички приказ следи
текстуален опис кој треба да ги истакне
само најважните  наоди. Не се оправду-
ва опширно и темелно текстуално тол-
кување на графиконот или на табелата,
тоа непотребно го оптоварува текстот.
Бројот на табелите, графиците и слики-
те не е ограничен, но од Вас се очекува да

ги сведете на неоходен минимум. Во де-
лот резултати, одберете за секој толку-
ван параметар најсоодветен  приказ (та-
бела, график или фотографија), изнесе-
те ги најнеопходните наоди текстуално
без сопствен  коментар или заклучок  и
не ги повторувајте резултатите преоб-
ликувајќи  едни исти наоди  во табела,
графикон или текст. Фотографиите мо-
же да Ви бидат цврст аргумент на Ваши-
от наод, но приложете само она што е
вредно и неопходно да се види. Се-
којдневни, познати и незначајни сос-
тојби немојте да ги фотодокументирате.

Посебен прилог на делот резултати се
табелите, илустрациите (графикони и
фотографии).

Секој од нив треба да е на посебна стра-
ница.

Табелите треба да бидат обележени со
арапски бројки, едноподруго според
појавувањето во текстот. Над секоја та-
бела оформете наслов, кус, информати-
вен, но доволно јасен кој ќе се однесува
на параметрите што се содржина на та-
белата.  Секоја табела треба да содржи
колони и редови во кои описно, со полн
наслов или кратенка, ќе посочат одреде-
ни параметри. Секоја табела треба да би-
де цитирана во текстот, онаму каде ав-
торите сакаат да биде поставена. Во
текстот табелата се цитира со бројот што
и припаѓа и насловот. 

Ако во табелата се користени кратен-
ки кои не се стандардизирани, тогаш под
секоја табела со фуснота се објаснуваат
кратенките. За фусноти користете поз-
нати симболи. Во вакви ситуации  како
најчести се користат следните фусноти:
*, #, и др.

Табелите дизајнирајте ги без верти-
кални линии, а разграничувањето во
вертикална димензија направете го ос-
тавајќи доволен простор во колоните.

Илустрациите (графиконите, фигури-
те и фотографиите) цитирајте ги во текс-
тот исто како и табелите, посочувајќи го
бројот и насловот.

Графиконите нумерирајте ги според
појавување во текстот. Пожелно е гра-
фиконите да бидат изработени во Excel,
а до редакцијата да бидат доставени
електронски или во материјална форма.

Фотографиите нумерирајте ги според
редот на појавување во текстот, исто ка-
ко кај табелите и графиконите. Сликите

обележете ги со арапски бројки и офор-
мете наслов и легенда, а потоа  поставе-
те ги во текстот каде што сте ги предви-
деле. Сликите може да бидат црно бели
или во боја, изборот го прават авторите.
Пожелно е фотографиите да бидат со ре-
золуција 300 и да бидат  доставени до ре-
дакцијата во TIF или JPG формат.

Ако во текстот предвидувате фотогра-
фија од лице, тогаш за тоа ви е потребна
писмена согласност за објава во јавност,
која ќе ја приложите во Редакција, Во
спротивно, треба да преземете актив-
ности  со која ќе овозможите  лицата да
бидат физички непрепознатливи. 

Дискусија. Во овој сегмент  е предви-
дено јасно да ги изнесете вашите виду-
вања и ставови по однос на испитувани-
от проблем. Не ги повторувајте веќе об-
разложените резултати, но искористете
ги интерпретираните наоди за да ги ком-
парирате со наоди  на други автори чиј
предмет на истражување е сроден со ва-
шиот избор. Дебатирајте преку добие-
ните наодите од студијата, спротиставу-
вајќи се или, пак, потврдувајќи ги  ре-
зултатите со други релевантни истра-
жувања. Посебно е важно, во овој дел да
се потенцира важноста на студијата, ап-
ликативноста или научниот придонес. 

Делот дискусија завршува со заклучок
кој се надоврзува на дискусијата и е
спонтан  завршеток на студијата. За де-
лот заклучок  не е предвиден посебен
сегмент.  Всушност, во последниот пасос
потенцирајте го заклучокот кој треба да

СТРУЧНИТЕ ТРУДОВИ ТРЕБА ДА СЕ 
ПОДГОТВАТ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:
•   Word документ напишан со фонт

„ariel” или „times new roman”, со маке-
донска поддршка.

•   Текстот да се пишува со големина на
букви 12 (points).

•   Покрај тоа што фотографиите се пос-
тавени во рамките на текстот, задол-
жително е истите да се приложат по-
единечно (засебно), заради поквали-
тетно печетење.

•   Табелите, доколку се фографии, да се
приложат како фотографии ( во и за-
себно од текстот). Доколку табелите
се авторски, да се приложат во excel.

•   Апстрактите на англиски јазик да би-
дат со наслов.
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биде одговор на поставената цел.  При
оформување на заклучокот водете се од
целтта. Имено, заклучете го она што ви е
зададено како задача во целтта, онака
како што произлегува од добиени резул-
тати на истражувањето. Избегнувајте да
поддржувате тврдења за кои немате
покритие од спроведеното истражување
или, пак, да давате приоритети при сос-
тојби кои докрај не се дефинирани. До-
колку изборот на темата дозволува, по-
желно е да произлезат одредени препо-
раки со кои ќе ја истакнете важноста на
студијата. 

Референци. Во текстот референците
се одбележуваат со арапски бројки во за-
града во фонт формат суперскрипт, спо-
ред редот на појавување во текстот -ван-
куверски начин на цитирање.  Секоја од
референците добива последователен
број започнувајќи од првата и завршу-
вајќи со последната референца. За ци-
тирање на референците во делот лите-
ратурата користете ги инструкциите на
примерите кои следат, за трудови во спи-
санија, извадоци од книги, монографии,
магистерски и докторски трудови.

Непублицирани трудови, податоци од
лични комуникации не треба да ги ко-
ристите како литературни извори на кои
се повикувате во текстот. Трудови при-
фатени за печат можете да ги користи-
те како валидни референци, но во рефе-
ренцата на местото списание, број, волу-
мен страница заменете ја со терминот
“во печат”.

Цитирање референци во текстот
Во текстот референците се цитираат со

посочување на првиот автор ако се рабо-
ти за еден , а ако во трудот учествуваат
два автори, тогаш се именуваат двата.

Пр. Shukla (1) “ известува дека ...“ или He
и Cai (2) “ соопштуваат...“

Shukla A. Potentially malignant disor-
ders of the oral cavity: a clinical study.

Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.
2014 Jan;66(1):79-85

He J, Cai Y. The over-expression of STAT1
and IFN-gamma in lesions of human oral
lichen planus. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi
Xue Ban. 2014;45(1):70-3.

Ако во текстот се појавуваат референ-
ци со повеќе од два автори, тогаш се име-
нува првиот автор се дополнува со до-
давката соработници во скратен облик.

Пр.  Budimir и сор. (3)  “ изјавуваат дека... 
Budimir V, Richter I, Andabak-Rogulj A,

Vučićević-Boras V, Budimir J, Brailo V. Oral
lichen planus - retrospective study of 563
Croatian patients. Med Oral Patol Oral Cir
Bucal. 2014;19(3): 255-60.

Референците кои се цитираат во текс-
тот,  не мора да започнуваат или за-
вршуваат со презимето на  авторот/ав-
торите. Имено, ако текстот дозволува ре-

ференцата/ референците може да се на-
веде само со нејзиниот број од литерату-
рата ставен во заграда.

Пр. поедини автори (1,2,3,4)  “сугерираат де-
ка ...” . Во овој случај од литературата се
преземаат сите претходни, вклучувајќи
го и овој што следи т.е. четвртиот.

Rivarola de Gutierrez E, Innocenti AC,
Cippitelli MJ, Salomón S, Vargas-Roig LM.
Determination of cytokeratins 1, 13 and 14
in oral lichen planus.  Med Oral Patol Oral
Cir Bucal. 2014;19(4): 359-65

Цитирање референци 
во делот литература
Во литературата може да бидат цити-

рани трудови во стручни и научни спи-
санија, книги, монографии, магистерски,
докторски трудови и др. 

Примери за начин на цитирање:
Референци од стручнонаучно списание

Cetin Ozdemir E, Eksi F, Senyurt SZ. A
case of gingival myiasis caused by Wohl-
fahrtia magnifica. Mikrobiyol Bul.
2014;48(3): 512-7.

Референци од зборник на трудови од
стручни манифестации

Foteva K, Majstorceva M, Pavleska M,
Popovska M, Georgievska E.  Dental Inju-
ries to School Children. 18th BaSS Con-
gress, Skopje, Macedonia, Abstract book,
2013:377.

Книги и монографии
Regeza JA, Sciubba JJ. Oral pathology, cli-

nical pathologic correlations. 3 rd ed. Phi-
ladelphia, Pensilvania: W.B. Saunders com-
pany,1999:120-126.

Магистерски и докторски дисертации
4. Атанасовска-Стојановска А.

Влијанието на нивото на фун-
кционалната способност на иму-
нокомпетентните клетки Т,Б и
НК (natural killer) врз појавата и
текот на пародонталната болест
кај младата популација (магис-
терски труд) Скопје, Македонија;
Стоматолошки факултет,
2002:87.

Vox Dentarii  ракописите ќе ги хонорира со 2.000 денари за секој труд што ќе биде от-
печатен во некој од броевите на списанието, а годишно ќе биде избран најдобар труд
кој ќе биде награден со хонорар во висина од 6.000 денари.  
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Zhermack nudi unikaten otpečatočen sistem, so 
izvonreden kvalitet, točni rezultati i lesno rakuvanje. 
Kombinacija pomeģu Modulmix i Elite HD+ vi gi 
garantira slednive odlični performansi:

•  

 

•  

• 

elite HD+


