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* A c s o ntfei l ő d és.p zemp o ntj áb ó l kul csfo nt o s s ág ú p epti dek cs o p o rtj a :

a. AMP lT.ht rP c. cMP d' DMP
\J

Név:..

* A dentincsatornákban talólható:

a. odontoblastok b. ameloblastok c' osteoblastok

* A pulpa mdtrix feltérj ek:omponense

a. a*eioge.ri'' ,.-ffprotáog1ükan c' foszfoforin

' dj folyadék

d.'enamelin

ill *A szisztémásan'bevitt fluorid felszívódás után a vérplazmtíban rnennyi idő mítlva éri eI a

U legmagasabb szintet:

i a. 10peö @ to'u c' Zőra d' 24őra

n *Az od.ontoblastokban termelt anyagok közüt melyeket szekretálja a sejt a nydtlvány nyaki részén' a

n seittest közvetlen közelében: ^
1S u"u"!;;"'b. amelogenin c. foszfoproteinek S vtantt"-dentin

Z * Kristályosod.áskor hogyan változik ax, entrópia: _
a. nem viitozík u' "oí"['"it 

' 
-@ 

csökken (Q először nő-majd nem valtozik
?L

*Melyik fehérjének a génmutációja játszik szer.epet az osteogenesís ímperfecta kia]akulásában':

6_aoÍargé" í. prot"Jglükán ó' foszfoforin d' enamelin

* Melyik variácitj lehet homogén kris;tálykép.{.!!"
a. kaiciumfoszfát kristályhoz fluorid kapcsolódik
b. kalcium foszfátkristályhoz karbonát kapcsoiódik
c. kalciumfoszfát kristályhoz stroncium kapcsolódik

$ tat.io'o Íoszfátkristályhoz kalcium kapcsolódik

* A dentincs atornák átmérőíj e :

@ o,z-t p. c.5-10 pm d.20-100 Pma. 20-200 nn

i\ *A.fogakra gyakorolt nyomds érzékeliÍ idegvégződések elhelyezkedése a:

u #;ffi*_' o. dentinlen 
-.($n.aodontá1is 

ligamentumban d. gingivában

l'e'/'
*A magas ivóvízfluorid szint hatdsa (fluorosis) mely.bsontokon mutatkozhattí kí leginkább:

a. koponyacsont-ok b. hosszú csöves csontok

6 *É"rí* d. csigolyak összefekvő feliiletén

*A palpa keringése könnyen iisizeomlik pulpítis esetén, mert a c:n!rál!|:n elhe'lyezkedő vénák
- - 

összenyámódhaúnak afokozódó artériás és sz(jveti nyomú's hatá1áyL

a^HAMIS HÁrVrIs 6. IGAZHAMIS c' HAMIS IGAZ

['],I^óAZ IcAZvan tlsszefiiggés e.ÍGAZIGAZnincs összefiiggés
'U 

^ i-nnuÍantn Linlnlntlácáhn.n szerenet ic fehérje génmutóció:*Dentinogenesis irnperfecta kíatakup's.ában sy\ePet jdtszó legjellemzőbb i
a. kollagén n. proteóglükan $jfoszfororin d' enamelin


