
Întrebări pentru examen la disciplina Patologie orală 

Anul V, semestrul X 

 
1. Caracterele anatomo-fiziologice ale epiteliului mucoasei cavității bucale. 
2. Metodele de bază în examinarea pacientului cu leziuni bucale. 
3. Metodele de investigație suplimentare în diagnosticarea patologiei bucale. 
4. Elementele lezante primare ale mucoasei bucale. 
5. Elementele lezante secundare ale mucoasei bucale. 
6. Principii de sistematizare în clasificarea afecțiunilor mucoasei cavității bucale și 

buzelor. 
7. Principiile de bază urmărite în tratamentul general și local a afecțiunilor 

mucoasei cavității  bucale. 
8. Factorii traumatici, ce produc leziunile mucoasei cavității bucale. Clasificarea 

lor. 
9. Evoluția clinică în traumatismul mecanic. 
10. Tratamentul și profilaxia traumelor mecanice. 
11. Tabloul clinic în evoluția leziunilor chimice acide. 
12. Caracteristica clinică în evoluția leziunilor cu baze alcaline. 
13. Particularitățile tratamentului în leziunile chimice a mucoasei cavității bucale. 
14. Criterii de diagnostic și particularități de tratament în leziunile mucoasei 

cavității bucale cu baze alcaline. 
15. Modificările patologice în mucoasa bucală provocate de traumatismele fizice. 
16. Sindromul galvanic. Particularitățile manifestărilor clinice, diagnosticul 

diferențial. 
17. Specificitatea tratamentului traumelor cronice ale mucoasei bucale, cauzate de 

curentul galvanic. 
18. Leucoplazia. Factorii etiologici și manifestările clinice. 
19.  Particularitățile tratamentului formelor clinice de leucoplazie. Profilaxia. 
20. Rugeola. Tabloul clinic, diagnosticul diferențial. 
21.  Varicela. Tabloul clinic, diagnosticul diferențial. 
22. Luesul – agentul patogen, căile de transmitere, clasificarea. 
23. Luesul primar. Particularitățile manifestărilor clinice pe mucoasa cavității 

bucale. 



24. Luesul secundar. Relevarea manifestărilor clinice la examinarea mucoasei 
cavității bucale. 

25. Luesul terțiar. Manifestările clinice în cavitatea bucală. 
26. Particularitățile organizării lucrului medicului stomatolog la examinarea 

pacienților cu lues. 
27. Agentul patogen al infecției HIV/SIDA. Căile de transmitere a infecției HIV. 
28. Particularitățile clinice ale infecției HIV/SIDA și manifestările ei în cavitatea 

bucală. 
29. Diagnosticul pozitiv și diferențial în SIDA. 
30. Profilaxia infecției HIV/SIDA în cabinetele stomatologice. 
31. Etiologia și patogenia tuberculozei. 
32. Particularitățile formelor clinice în tuberculoză. 
33. Specificul tratamentului și profilaxiei tuberculozei în cabinetele stomatologice. 
34. Argumentați factorii, ce contribuie la apariția candidozei acute și cronice pe 

mucoasa cavității bucale. 
35. Tabloul clinic și diagnosticul diferențial al candidozei. 
36. Tratamentul local și general al stomatitelor micotice. 
37. Herpesul simplu, tabloul clinic, gianosticul diferențial. 
38. Principiile de bază în tratamentul complex a stomatitelor herpetice acute și 

recidivante. 
39. Particularitățile evoluției clinice ale herpesului Zoster în cavitatea bucală, 

diagnosticul diferențial. 
40. Factorii etiologici și patogenici în evoluția stomatitei ulcero-necrotică Vincent. 
41. Stomatita ulcero-necrotică Vincent: formele clinice și diagnosticul diferențial. 
42. Schema tratamentului local și general a pacienților cu stomatită ulcero-

necrotică, prognosticul. 
43. Principalele manifestări clinice în șocul anafilactic. 
44. Tactica tratamentului de extremă urgență a șocului anafilactic în cabinetul 

stomatologic. 
45. Principalele manifestări clinice în edemul angionevrotic Quincke. 
46. Tactica tratamentului de extremă urgență în edemul Quincke. 
47. Manifestările alergiei de proveniență medicamentoasă pe mucoasa orală. 
48. Diagnosticul pozitiv și diferențial al bolilor alergice de proveniență 

medicamentoasă. 
49. Planul de tratament al pacienților cu alergie medicamentoasă. 



50. Complexul semnelor clinice, caracteristice pentru stomatita aftoasă cronică 
recidivantă. 

51. Tratamentul local și general al stomatitei aftoase cronice recidivante. 
Profilaxia. 

52. Etiopatogenia eritemului exudativ polimorf. 
53. Simptomatologia clinică în eritemul exudativ polimorf și particularitățile 

manifestării în cavitatea bucală. 
54. Diagnosticul pozitiv și diferențial al eritemului exudativ polimorf. 
55. Tratamentul și prognosticul eritemului exudativ polimorf. 
56. Argumentarea manifestărilor clinice bucale în afecțiunile cardio-vasculare. 
57. Particularitățile modificărilor mucoasei bucale în afecțiunile gastro-intestinale. 
58. Modificările mucoasei bucale în carențele vitaminice. Profilaxia. 
59. Clasificarea leucozelor. Particularitățile manifestărilor clinice bucale. 
60. Tactica medicului stomatolog în cazul sanării pacienților cu leucoze acute și 

cronice. 
61. Clasificarea anemiilor. Manifestările clinice bucale în anemii. 
62. Particularitățile sanării pacienților cu manifestări clinice bucale în anemii. 
63. Glosalgia: tabloul clinic, diagnosticul diferențial. 
64. Stomalgia: tabloul clinic, diagnosticul diferențial. 
65. Principii generale în tratamentul pacienților cu sindromul glosalgiei. 
66. Specificați manifestările bucale în diabetul zăhărat. 
67. Particularitățile elementor lezante cu manifestare bucală în boala Ițenko-

Cușing și boala Addison. 
68.  Importanța asanării și igienii bucale în tulburări de metabolism. Rolul 

tratamentului simptomatic. 
69. Tabloul clinic, perioadele de evoluție ale pemfigusului. 
70.  Investigațiile de laborator în diagnosticul pemfigusului și rolul medicului 

stomatolog. 
71. Diagnosticul diferențial în pemfigus. 
72. Tratamentul general, local și prognosticul pemfigusului. 
73. Formele lichenului plan bucal. Ce procese patologice au loc în mucoasa orală în 

cazul LPB. 
74. Manifestările clinice ale lichenului plan la nivelul mucoasei bucale. 
75.  Diagnosticul pozitiv și diferențial în lichenul plan bucal. 
76. Planul de tratament al lichenului plan bucal. 



77. Simptomele clinice principale ale lupusului eritematos, în cazul manifestărilor 
pe mucoasa cavității orale. 

78. Diagnosticul pozitiv și diferențial în cadrul lupusului eritematos. 
79. Importanța asanării și igienei bucale în lichenul plan bucal și lupusul 

eritematos. Rolul tratamentului protetic. Prognosticul. 
80. Caracterele structural-anatomice a limbii, vascularizația, inervația limbii. 

Tipurile sensibilității gustative. 
81. Elementele lezante primare în cazul glositelor independente. 
82. Glosita descuamativă: etiologia, formele clinice. 
83. Glosita descuamativă: diagnosticul diferențial, tratament și profilaxie. 
84. Limba păroasă (viloasă) neagră: etiologia, tabloul clinic. 
85. Limba păroasă (viloasă) neagră: diagnosticul diferențial, tratament, prognostic. 
86. Glosita rombică: etiologia, tabloul clinic. 
87. Glosita rombică: diagnosticul diferențial, tratament. 
88. Limba plicată: etiologia, tabloul clinic, tratamentul. 
89. Răspîndirea și clasificarea cheilitelor. 
90. Particularitățile morfofuncționale ale buzelor. 
91. Elementele lezante primare și secundare în cazul cheilitelor. 
92. Cheilita exfoliativă: manifestările clinice, diagnosticul diferențial și tratamentul.  
93. Cheilita glandulară: tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul diverselor forme. 
94.  Cheilita alergică de contact: tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul. 
95. Cheielita actinică: tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul. 
96. Cheielita meteorologică: tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul. 
97. Cheielita atopică: particularitățile clinice, diagnosticul, tratamentul. 
98. Cheielita exematoasă: particularitățile clinice, diagnosticul, tratamentul. 
99. Fisurile cronice recidivante ale buzelor: tabloul clinic, tratamentul. 
100. Macrocheilita: tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul. 
101. Factorii de risc în apariția afecțiunilor precanceroase ale mucoasei cavității 

bucale și buzelor. 
102. Clinica și diagnosticul afecțiunilor precanceroase obligate ale mucoasei 

cavității bucale și buzelor. 
103. Semnele clinice de malignizare a afecțiunilor precanceroase. 
104. Tactica medicului stomatolog în depistarea precoce a afecțiunilor 

precanceroase ale mucoasei cavității bucale și buzelor. 



105. Profilaxia afecțiunilor precanceroase ale mucoasei cavității bucale și 
buzelor. 

 


