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مجموعه سواالت امتحان بورد سال95

11 خانـم1661سـاله1ای1بـه1علت1سـوزش1دو1طرفـه1زبان1مراجعـه1می1کنـد.1در1معاینـه،1زبان1نرمـال1به1نظر1.

می1رسـد.1یافتـه1هـای1آزمایشـگاهی1بیمـار1نیز1طبیعـی1اسـت.1بیمار1به1علـت1آریتمـی1قلبی،1پرفشـاری1

خـون1و1آنژیـن1پایـدار1تحت1درمـان1بـا1پروپرانولـول،1نیتروکانتین1و1آسـپیرین1قـرار1دارد.1کـدام1پروتکل1

برای1کنترل1عالئم1این1بیمار1مناسب1تر1است؟

ب( آمی تریپتیلین 25 تا 50 میلی گرم سه بار در روز الف( کاربامازپین 200 تا 400 میلی گرم دو بار در روز  

د( فلوکستین 20 تا 40 میلی گرم دو روز بعد از صبحانه ج( پرگابالین 50 تا 200 میلی گرم سه بار در روز  

21 بیمـاری1کـه1از1نظر1سیسـتم1ایمنی1سـالم1اسـت،1بـه1علت1هرپس1عـود1کننـده1ی1لب1مراجعـه1می1کند.1.

در1معاینـه1چنـد1وزیکـول1بـه1صورت1خوشـه1ای1بـر1روی1زمینـه1اریتماتوز1و1کراسـت1مشـاهده1می1شـود.1

کدام1درمان1برای1این1بیمار1توصیه1می1شود؟

الف( پرهیز از دستکاری و استفاده از ترکیبات محافظ موضعی

ب( Famciclovir 1500 میلی گرم فقط یک نوبت

ج( Valacyclovir دو گرم در دو دوز منقسم در یک روز

د( کرم آسیکلوویر 5 درصد 5 بار در روز تا زمان التیام

31 برای1آبسـه1دندانـی1مردی1581سـاله1که1دارای1پیوند1کلیه1می1باشـد،1سیپروفلوکساسـین1تجویز1شـده1.

است.1کدام1دارو1جهت1پیشگیری1از1بروز1کاندیدیازیس1دهانی1اولیه1توصیه1می1شود؟

ب( قرص مکیدنی کلوتریمازول الف( دهان شویه نیستاتین    

د( محلول ایتراکونازول ج( قرص خوراکی فلوکونازول    

41 کدام1داروی1زیر1آگونیست1رسپتورهای1مالتونین1محسوب1می1شود1و1شروع1خواب1را1تسهیل1می1کند؟.

Eszopiclone )د   Clonazepam )ج   Zolpidem )ب   Remelteon )الف

51 فـرد1مبتـال1به1ایـدز1که1از1یـک1ماه1پیـش1در1محیـط1ایزوله1قـرار1گرفتـه،1دچـار1اسـتئونکروز1مندیبل1.

چـپ،1تحلیـل1ریشـه1و1افتادن1دندان1ها1شـده1اسـت.1بـا1توجه1به1محتمـل1ترین1علـت1بالینی،1کـدام1دارو1

برای1درمان1این1بیمار1مناسب1است؟

د( کلیندامایسین ج( کورتون سیستمیک    B ب( آمفوتریسین الف( فام سیکلوویر  
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61 تمام1موارد1جز1عوامل1مستعد1کننده1نسبت1به1پست1هرپتیک1نورالژیا1محسوب1می1شوند،1بجز1:.

ب( محل )درماتوم( درگیری الف( سن باالتر از 50 سال در زمان بروز زوستر  

د( وجود درد در فاز پیش رس بیماری ج( شدت بیماری در فاز حاد زوستر   

کـودک1111سـاله1از1سـه1روز1پیـش1دچار1گلـودرد،1احسـاس1کسـالت،1تـب،1آدنوپاتی1دردنـاک1گردن1و71.1

اسـپلنومگالی1خفیـف1شـده1اسـت.1در1معاینه1چند1پتشـی1در1کام1و1دو1زخـم1کوچک1آفت1ماننـد1در1مخاط1

لب1و1زبان1دیده1می1شود.1تمام1ویروس1ها1به1عنوان1علت1عالیم1بیمار1مطرح1می1شوند،1بجز1:

HHV-8 )د   HHV-6 )ج  Cytomegalovirus )ب   Epstein-Barr )الف

بیمـار1مبتـال1به1لوسـمی1حـاد1دچـار1زخـم1مزمنـی1در1گونه1شـده1اسـت.1در1معاینـه،1زخمی1بـزرگ1با81.1

حاشـیه1Scalloped1دیـده1می1شـود1کـه1در1اطـراف1آن1چنـد1زخم1کوچـک1اقمـاری1وجـود1دارد.1در1نمونه1

اینسـیژنال1حاشـیه1زخـم،1دژنرسـانس1بالونینـگ،1انکلوزیون1هـای1داخـل1هسـته1ای1و1سـلول1ژانت1چند1

هسته1ای1گزارش1شده1است.1کدام1روش1تشخیص1از1ارزش1کمتری1برخوردار1است؟

Real-time PCR )ب الف( کشت بافتی     

د( اسمیر سیتولوژی با رنگ آمیزی ایمونوفلورسنت   Giemsa ج( برداشت نمونه با سواپ و رنگ آمیزی

91 خانـم1451سـاله1بـا1شـکایت1از1زخم1های1متعـدد1با1قطر1متوسـط51-16میلی1متـر1در1کف1دهـان،1گونه1ها1.

و1سـطح1داخلـی1لـب1هـا1مراجعـه1کرده1کـه1از1چند1ماه1پیش1شـروع1شـده1اسـت.1زخـم1ها1پـس1از1مدتی1

بهبود1می1یابند1و1دوباره1بروز1می1کنند.1بررسی1کدام1مورد1در1اولویت1قرار1دارد؟

CD4 ب( تعداد سلول های الف( آهم، فوالت و فریتین سرم    

د( بیوپسی برای رد پمفیگوئید مخاطی ج( وجود بیماری های التهابی روده   

بـرای1خانـم1301سـاله1ی1متاهل،1بـه1علت1ابتال1بـه1آفت1های1مـاژور1مقاوم1بـه1درمـان،1تالیدومید1تجویز101.1

شده1است.1کدام1مورد1ضرورت1دارد؟

الف( ارزیابی ماهانه ذخایر آهن   

ب( درخواست ادواری CBC برای بررسی سیتوپنی

ج( تاکید بر استفاده همزمان از دو روش ضد بارداری و تست ماهانه بارداری

د( معاینه دوره ای دهان جهت کشف زودهنگام ابتال به نئوپالسم



7 آزمون بورد

بـر1اسـاس1معیارهـای1جدید،1تشـخیص1سـندرم1بهجت1در1یـک1مـرد1351سـاله،1در1کـدام1مجموعه1از111.1

عالئم1کمتر1از1بقیه1مطرح1می1شود؟

الف( زخم های دهانی و تناسلی عود کننده   

Uveitis ب( زخم های تناسلی عود کننده و

ج( اریتمانودوزوم، عالئم سندرم ساقه مغز و واسکولیت شبکیه 

HLA-B51 مثبت و Pathergy د( زخم های دهانی عود کننده، تست

121 بیمـار1651سـاله1بـه1علـت1آریتمی1قلبـی1تحت1درمـان1بـا1Amiodarone1قـرار1گرفته1اسـت.1پس1از1.

مدتـی،1وی1بـا1ضایعـات1تاولی1و1ژنژیویت1دسـکواماتیو1مراجعه1می1کند.1در1بیوپسـی،1تاول1حـاوی1نوتروفیل1

مشاهده1می1شود.1IIF1وی1نیز1منفی1گزارش1شده1است.1محتمل1ترین1تشخیص1کدام1است1

Mucous Membrane Pemphigoid )ب     Pemphigus Vulgaris )الف

Drug-induced Stomatitis )د     Linear IgA Disease )ج

مـرد1531سـاله1از1دو1مـاه1پیـش1دچـار1ضایعات1بولوز1گسـترده1شـده1اسـت.1ضایعـات1از1مخـاط1دهان131.1

شـروع1شـده1انـد1و1پس1از131روز1به1پوسـت1گسـترش1یافته1انـد.1در1حال1حاضـر،1بیمار1دچـار1تنگی1نفس،1

سـرفه1دردنـاک1و1قرمزی1چشـم1ها1نیز1شـده1اسـت.1IIF1نشـانگر1آنتی1بـادی1بر1علیـه1اپی1تلیـوم1قلب1و1

کلیه1می1باشد.1با1شروع1درمان1کدام1قسمت1پاسخ1بهتری1نشان1خواهد1داد؟

د( چشم ج( دستگاه تنفس   ب( مخاط دهان   الف( پوست  

141 بررسـی1ایمونوفلورسـنت1ضایعـه1مخاطی1بـه1روش1Salt-split1در1خانم1551سـاله1که1دچـار1زخم1های1.

دهانـی1و1تـاول1های1پوسـتی1مزمن1شـده1اسـت،1رسـوب1ایمونوگلوبولیـن1را1در1سـمت1اپی1درمـال1نمونه1

نشان1می1دهد.1کدام1تشخیص1بالینی1در1این1بیمار1بطور1قطع1منتفی1است؟

Bullous Pemphigoid )ب   Mucous Membrane Pemphigoid )الف

Epidermolysis Bullosa Acquisita )د     Linear IgA Dermatosis )ج

تمام1موارد1زیر1در1مورد1ویژگی1های1PVL1صدق1می1کند،1بجز:.151

ب( معموال در خانم های مسن رخ می دهد الف( ممکن است به صورت لکوپالکیای هموژن شروع شود 

د( نقش HPV در ایجاد آن تایید شده است ج( لثه پایین جایگاه شایع آن است   
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161 مـرد1601سـاله1بـا1سـابقه1ابتـال1به1آسـم1بـه1علـت1ضایعـه1اریتماتوی1خط1وسـط1قسـمت1عقـب1زبان1.

مراجعه1می1کند.1تمام1عوامل1به1عنوان1ریسک1فاکتور1این1ضایعه1محسوب1می1شوند،1بجز1:

د( الکل ج( اسپری بکلومتازون   ب( دنچر    الف( سیگار  

طـول1مدت1کورتیکواسـتروئید1تراپـی1موضعی1لیکن1پـالن1دهانی1اروزیـو1آتروفیک1تا1رسـیدن1به1دوز171.1

نگهدارنده1چند1هفته1است؟

د( 12 ج( 10    ب( 8    الف( 4   

خطر1تغییر1بدخیمی1در1کدامیک1از1ضایعات1لیکنوئیدی1بیشتر1است؟.181

ب( لیکنوئید یک طرفه تماسی الف( لوپوس اریتماتوی دیسکوئید   

د( واکنش دارویی اروزیو آتروفیک منتشر ج( بیماری میزبان علیه پیوند    

191 مـرد1491سـاله1سـیگاری1بـا1کراتینیـن13.51و1کاندیدیازیـس1ندولـر1دهانـی1مراجعه1کرده1اسـت.1تمام1.

داروها1را1می1توان1تجویز1کرد،1بجز1:

Itraconazole )د   Fluconazole )ج   Ketoconazole )ب   Miconazole )الف

201 اسمیر1به1تشخیص1همه1ضایعات1کمک1می1کند،1بجز1:.

Hereditary Mucoepithelial Dysplasia )ب     Angular Cheilitis )الف

Histoplasmosis )د   Necrotizing Ulcerative Gingivitis )ج

211 شایعترین1ضایعه1مخاطی1در1افراد1سیگاری1و1الکلی1کدام1است؟.

Frictional Hyperkeratosis )ب    Plaque-like Candidiasis )الف

Nonhomogeneous Leukoplakia )د    Homogeneous Leukoplakia )ج

 

خانـم1231سـاله1بـه1علت1ماکـول1قهوه1ای1تیـره1دو1سـانتی1متـری1در1مخاط1گونـه1که1سـریعا1در1حال221.1

بـزرگ1شـدن1مـی1باشـد،1مراجعه1نموده1اسـت.1دنـدان1هـای1مجاور1ضایعه1پوسـیده1و1شکسـته1هسـتند.1

بهترین1تشخیص1کدام1است؟

د( مالنوما ج( مالنوآکانتوما   ب( ماکول مالنوتیک   الف( نووس مالنوسیتیک 
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همه1خصوصیات1بالینی1و1هیستولوژیک1نشانه1پیش1آگهی1ضعیف1مالنوم1دهانی1هستند،1بجز1:.231

ب( نفوذ به عروق لنفاوی الف( ضخامت تومور بیشتر از 5 میلیمتر    

د( بروز در دوره بارداری ج( حضور ضایعه در کام    

کدام1عبارت1درباره1ی1مالنوزیس1دارویی1صحیح1است؟.241

الف( ممکن است به صورت پالک مخاطی ظریف پیگمانته بروز کند

ب( معموال پس از قطع داروی مسبب بر جا می ماند

ج( ضایعات دهانی اغلب بصورت منفرد و تک کانونی بروز می کنند

د( ضایعات پوستی با تابش آفتاب تیره تر می شوند 

علت1پیگمانتاسیون1منتشر1در1کدام1مورد1می1تواند1غیر1مالنوسیتی1باشد؟.251

Primary Biliary Cirrhosis )ب     Vit B12 Dificiency )الف

Laugier-Hunziker Pigmentation )د     Grave’s Disease )ج

مـرد1311سـاله1ی1بـه1ظاهر1سـالم1بـه1علت1گـره1لنفاوی1بسـیار1سـفت،1بـی1درد1و1غیر1متحـرک1که1از261.1

حـدود1یـک1ماه1قبـل1در1قسـمت1فوقانی1زنجیـره1گردنی1راسـت1ظاهر1شـده،1مراجعـه1نموده1اسـت.1ژنوم1

1EBVدر1FNA1کشف1شده1است.1کدام1تشخیص1محتمل1تر1است؟

ب( کارسینوم نازوفارنکس الف( لنفوم بورکیت     

د( آدنوکارسینوم متاستاتیک دستگاه گوارش    HIV ج( لنفوم غیر هوچکینی در عفونت

عفونت1حاد1پریودنتال1در1بیماری1که1دچار1میلوساپرشن1است،1اغلب1به1چه1شکل1بروز1می1کند؟.271

ب( اکستروژن دندان از حفره ی آلوئل الف( درناژ چرک از سالکوس لثه    

د( فقدان عالئم در اکثر موارد ج( اریتم لثه همراه با تورم نسبی و درد شدید  

تمـام1گزینـه1ها1دربـاره1ی1مراقبت1از1دهان1در1دوره1شـیمی1درمانـی1و1پرتودرمانی1سـر1و1گردن1صحیح281.1

است،1بجز1:

الف( با توجه به ریسک موکوزایتیس،عفونت و شکنندگی مخاط، کلرهگزیدین باید جایگزین مسواک شود

ب( نخ دندان به صورت غیر تروماتیک روزی یکبار در فاز فعال درمان کفایت می کند

ج( ژل فلوراید به مدت 5 دقیقه قبل از خواب در صورت کاهش فانکشن بزاقی توصیه می شود 

د( خمیر دندان حاوی Surfactant یا اسانس نعناع در صورت عدم تحریک مخاط دهان بالمانع است
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غربال1گری1قبل1از1501سالگی1برای1سرطان1کولورکتال1در1کدام1مورد1زیر1توصیه1می1شود؟.291

ب( سابقه خانوادگی هرگونه سرطان در بستگان درجه یک الف( استعمال دخانیات بیش از 20 سال   

د( مصرف بیش از حد NSAID ها  Inflammatory Bowel Disease ج( سابقه ابتال فرد به

301 تصویر1برداری1تشخیصی1انتخابی1برای1تعیین1تغییرات1آناتومیک1مجرای1غده1بزاقی1کدام1است؟.

MRI )د  Ultrasonography )ج   Scintigraphy )ب   Sialography )الف

311 بهتریـن1دارو1بـرای1کنتـرل1خشـکی1دهـان1و1چشـم1در1خانـم1471سـاله1ی1مبتـال1به1اسـکلرودرمی1و1.

فیبروز1ریه1کدام1است؟

د( آمیفوستین ج( سویمیلین   ب( پیلوکارپین   الف( برم هگزین  

مـرد1521سـاله1پـس1از1بیهوشـی1عمومی،1دچـار1تورم1یـک1طرفه1ناحیه1بناگوشـی1شـده1اسـت.1بیمار321.1

تب1ندارد1و1ترشح1بزاق1پاروتید1زالل1می1باشد.1دارو1درمانی1مناسب1کدام1است؟

Loratadine )د   NSAIDs )ج   Acyclovir )ب   Cloxacillin )الف

تـورم1دو1طرفـه،1سـیمتریک1و1بـدون1درد1پاروتیـد1همـراه1بـا1ابتـال1چشـم1در1تمـام1بیماری1هـای1زیر331.1

ممکن1است1مشاهده1شود،1بجز1:

Mikulicz’s Disease )ب     Sjogren Syndrome )الف

Heerfordt’s Syndrome )د    Wegener’s Granulomatosis )ج

یکی1از1گزینه1ها1درباره1آناتومی1فانکشنال1مفصل1فک1اشتباه1است،1آن1را1مشخص1کنید1:.341

الف( هایپراکتیویتی سر فوقانی عضله لترال تریگویید، علت اصلی جابجایی قدامی دیسک می باشد 

ب( انقباض یک طرفه ی عضله مدیال تریگویید در حرکت طرفی فک به سمت مقابل دخالت دارد

ج( کلیک در سمع مفصلی که دیسک آن در محل طبیعی قرار دارد، ممکن است شنیده شود

د( عصب اوریکولوتمپورال، علی رغم آسیب در جریان جا بجایی دیسک، نقش چندانی در عالئم TMD ندارد.

مـرد1221سـاله1دو1روز1بعـد1از1ترمیم1مولر1سـمت1چپ،1بـه1علت1درد1و1تغییـر1اکلوژن1مراجعـه1می1کند.1در351.1

معاینـه1نقطـه1ای1بـراق1بـر1روی1آمالـگام1دندان1ترمیم1شـده1دیده1می1شـود.1بررسـی1اکلوژن1نشـان1می1دهد1

کـه1دندان1هـای1خلفـی1بیمـار1در1سـمت1راسـت1بـه1هـم1نمی1رسـند.1میـزان1باز1شـدن1دهـان1بیمـار1بدون1



11 آزمون بورد

کمک1در1حدود1421میلی1متر1می1باشد.1محتمل1ترین1تشخیص،1درد1مایوفسیال1کدام1عضله1است؟

ب( لترال تریگوئید چپ  الف( ماستر چپ     

د( لترال تریگوئید راست ج( ماستر راست     

مرد1451ساله1از1دو1روز1پیش1دچار1درد1شدید1مفصل1گیجگاهی1فکی1چپ1و1محدودیت1در1باز1کردن1دهان361.1

شده1است.1مفصل1مبتال1قرمز،1متورم1و1دردناک1است.1مناسب1ترین1اقدام1برای1این1بیمار1کدام1است؟

ب( CBCT از مفصل مبتال الف( آسپیراسیون و کشت مایع    

د( تزریق داخل مفصلی استروئید ج( آنتی بیوتیک وریدی و درناژ    

بـرای1درمـان1اختـالل1مفصل1گیجگاهی1فکی1بیماری،1اسـپلینتی1سـاخته1شـده1اسـت1که1فـک1پایین371.1

را1به1سمت1جلو1هدایت1می1کند.1این1درمان1در1دراز1مدت1سبب1کدام1اختالل1می1شود؟

ب( قفل شدگی فک الف( افزایش فعالیت عضله جونده   

د( انکیلوز مفصل فک ج( تغییر دائمی اکلوژن    

بر1اسـاس1شـواهد1محـل1شـروع1درد1در1انـواع1مختلـف1Trigeminal Autonomic Cephalgia1کدام381.1

قسمت1مغز1است؟

د( بصل النخاع ج( پل دماغی   ب( هیپوتاالموس   الف( عروق خونی مننژ 

خانم1331ساله1دچار1دردی1شده1است1که1روزی181تا1101بار1بصورت1خود1بخود1در1گونه1و1اطراف1چشم1چپ1رخ391.1

می1دهد.1درد1سوزشی1و1گاهی1تیر1کشنده1و1بسیار1شدید1است.1بیمار1همزمان1با1درد1دچار1آبریزش1و1قرمزی1چشم1

همان1سمت1می1شود.1درد1معموال1پس1از1151تا1201دقیقه1خود1بخود1برطرف1می1شود1و1بندرت1در1زمان1خواب1رخ1می1

دهد.1دندان1های1مولر1باال1کشیده1شده1اند1اما1درد1کاهش1نیافته1است.1مناسب1ترین1درمان1کدام1است؟

د( آمی تریپتیلین ج( وراپامیل   ب( ایندومتاستین   الف( کاربامازپین  

401 خانـم1451سـاله1بـه1دنبـال1خارج1نمـودن1دنـدان1مولر1پاییـن1در141مـاه1قبل،1دچـار1بی1حسـی،1درد1و1.

سـوزش1مـداوم1فک1و1دنـدان1های1فـک1پایین1شـده1اسـت.1در1معاینه،1حس1لـب1طبیعی1اسـت1ولی1لمس1

لـب1و1پوسـت1ناحیـه1ی1چانه1همان1سـمت1باعث1تشـدید1درد1و1سـوزش1می1گـردد.1تمام1داروها1بـا1مقادیر1

ارائه1شده1جهت1شروع1درمان1می1توانند1تجویز1شوند،1بجز1:

ب( ونالفاکسین، 37.5mg یکبار در روز الف( گاباپنتین، 100mg سه بار در روز   

د( آمی تریپتیلین، 75mg قبل از خواب ج( پرگابالین، 50mg سه بار در روز   
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411 کدام1دارو1ممکن1است1باعث1تشدید1عالئم1در1بیمار1مبتال1به1سندرم1سوزش1دهان1شود؟.

ب( کلونازپام الف( دهان شویه دیفن هیدرامین   

د( فلوکستین ج( آلفالیپولیک اسید     

خط1اول1پروفیالکسی1در1سردرد1خوشه1ای1کدام1است؟.421

د( والپروئیک اسید ج( سوماتریپتان   ب( کورتیکواستروئید   الف( اکسیژن  

خانم1521ساله1به1علت1احساس1خستگی1عمومی1و1درد1عضالت1ماستر1و1تمپورال1راست1در1هنگام1جویدن431.1

غذا1با1سیر1یک1هفته1ای1مراجعه1می1کند.1بیمار1بیان1می1کند1که1گاهی1بر1اثر1درد1و1خستگی1عضالت،1از1جویدن1

غذا1باز1می1ماند.1آزمایش1های1بیمار1که1توسط1پزشک1درخواست1شده1است،1نشان1می1دهد1که1CRP1مثبت،1

میزان1ESR1و1آلکالن1فسفاتاز1و1آنزیم1های1کبدی1افزایش1یافته1است.1محتمل1ترین1تشخیص1کدام1است؟

Myasthenia Gravis )ب      Fibromyalgia )الف

Dermatomyositis )د     Giant Cell Arteritis )ج

کدام1ضایعه1ممکن1است1به1صورت1خودبخودی1و1بدون1درمان1بهبود1پیدا1کند؟.441

Residual Cyst )ب    Buccal Bifurcation cyst )الف

Lateral Periodontal Cyst )د     Dentigerous Cyst )ج

1Keratocystic Odontogenic tumorدر1کدام1ناحیه1آناتومیک1از1فک1پایین،1باعث1تورم1شدید1می1شود؟5 45

د( زاویه مندیبل ج( تنه مندیبل   ب( کرونوئید   الف( بخش تحتانی راموس 

بهتریـن1تشـخیص1یک1ضایعه1رادیولوسـنت1اطراف1تـاج1دندان1عقل1نهفتـه1پایین1با1کلسیفیکاسـیون461.1

های1Crescent shape1در1خانم1521ساله1که1دچار1تورم1استخوان1ناحیه1می1باشد،1کدام1است؟

Ameloblastic Fibro-Odontoma )ب  Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor )الف

Calcifying Cystic Odontogenic Tumor )د     Odontogenic Myxoma )ج

همـه1موارد1در1تشـخیص1بالینـی1و1رادیولوژیک1رادیولوسنسـی1کوچک1و1بدون1عالمـت1در1اطراف1تاج471.1

دندان1رویش1نیافته1ی1مولر1اول1پسری191ساله1مطرح1می1باشند،1بجز1:

ب( سیست دنتی ژروس الف( آملوبالستیک فیبروما    

د( آملوبالستیک فیبروادنتوما ج( فولیکول هیپرپالستیک    
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نتیجه1ی1آسپیراسیون1در1همه1موارد1ممکن1است1مثبت1باشد،1بجز1:.481

Odontogenic Myxoma )ب   Calcifying Cystic Odontogenic Tumor )الف

Ameloblastoma )د     Aneurysmal Bone Cyst )ج

تمام1ضایعات1زیر1می1توانند1پس1از1سوراخ1کردن1کورتکس،1قوام1مواج1ایجاد1کنند،1بجز1:.491

Central Giant Cell Granuloma )ب   Calcifying Cystic Odontogenic Tumor )الف

Langerhan’s Cell Histocytoma )د     Ameloblastoma )ج

501 گـزارش1تومـور1ژانـت1سـل1در1نمونـه1تهیـه1شـده1از1ضایعـه1ی1اسـتخوان1فک1بیمـاری1پنجاه1سـاله،1.

احتمال1تشخیص1کدام1مورد1را1افزایش1می1دهد؟

د( بیماری پاژه ج( چروبیسم   ب( هیپرپاراتیروئیدیسم  الف( آنوریسمال بن سیست 

511 تمام1ضایعات1به1صورت1انحصاری1در1لثه1یا1مخاط1آلوئوالر1پدیدار1می1شوند،1بجز1:.

ب( ژانت سل گرانولومای محیطی الف( اپولیس گرانولوماتوز    

د( پیوژنیک گرانولوما ج( فیبروم اسیفیه محیطی    

521 مـرد1221سـاله1بـه1علت1پاپـول1هـای1کوچـک1Flat-topped1در1کام1سـخت1که1برخی1هـم1رنگ1مخاط1.

و1برخـی1سـفید1و1کراتوتیـک1هسـتند،1به1شـما1معرفی1می1شـود،1عـالوه1بر1ایـن1پاپول1های1سـرخ1و1خارش1

دار1بـا1بـوی1ناخوشـایند1در1پوسـت1سـر1و1قفسـه1ی1سـینه1بیمار1دیـده1می1شـود.1محتمل1ترین1تشـخیص1

کدام1است؟

Tuberous Sclerosis )ب     Acanthosis Nigracans )الف

Cowden Syndrome )د      Darier Disease )ج

در1معاینـه1دهـان1خانـم1301سـاله،1پاپول1هـای31-12میلی1متری1با1سـطح1صـاف،1رنگ1صورتـی1و1قوام531.1

سـفت1بـر1روی1لثـه،1گونه1و1زبان1بـه1صورت1منتشـر1دیده1می1شـود.1هیپرکراتوز1کف1دسـت1و1پـا1نیز1توجه1

را1جلـب1می1کنـد.1نمونـه1ی1بافتـی1ضایعه1دهانی1بعنـوان1هیپرپـالزی1فیبرواپـی1تلیال1گزارش1می1شـود.1با1

توجـه1بـه1محتمل1تریـن1تشـخیص،1ارزیابی1تمـام1ارگان1های1زیـر1برای1کشـف1زودهنگام1سـرطان1توصیه1

می1شود،1بجز:

د( کلیه ج( دستگاه گوارش   ب( تیروئید   الف( پستان  
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تمام1گزینه1ها1درباره1ی1Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy1صدق1می1کند،1بجز1:.541

الف( تقریبا همیشه در سال اول زندگی بروز می کند  

ب( قسمت قدامی مندیبل شایعترین مکان بروز است

ج( Vanillylmandelic Acid در ادرار یافته می شود 

د( به صورت توده ای با رشد سریع به رنگ آبی یاسیاه می باشد

بررسـی1یـک1ضایعـه1ندولر،1غیـر1متحرک1و1بی1درد1در1سـطح1دورسـال1زبـان1مرد1361سـاله1که1مخاط551.1

نرمـال1زبـان1آن1را1می1پوشـاند.1نشـان1دهنـده1ی1حضـور1پروتئیـن1S-1001در1نمونه1اسـت.1محتمل1ترین1

تشخیص1کدام1است؟

د( رابدومیوما ج( گرانولر سل تومور   ب( ائوزینوفیلیک گرانولوما  الف( مالنوم آمالنوتیک 

کدام1واژه1برای1توصیف1تغییرات1دندانی1در1بیماری1که1مبتال1به1Bulimia1می1باشد،1صحیح1است؟.561

Abfraction )د   Erosion )ج   Abrasion )ب   Attrition )الف

در1رادیوگرافـی1کـودک161سـاله،1پالـپ1وسـیع1در1ناحیـه1تـاج1و1ریشـه1دندان1های1شـیری1مشـاهده571.1

می1شود.1محتمل1ترین1تشخیص1کدام1است؟

ب( دنتینوژنزیس ایمپرفکتا الف( آملوژنزیس ایمپرفکتا    

د( ادونتودیسپالزی ناحیه ای ج( دنتین دیسپالزی نوع یک    

مـرد1231سـاله1دارای1دریچـه1مصنوعی1قلب1بـه1علت1سـینوزیت1ماگزیالری1از171روز1قبـل1تحت1درمان581.1

بـا1آموکسـی1سـیلین1قـرار1دارد.1وی1بـه1علت1ترومـا1دچار1شکسـتگی1دنـدان1شـده1و1الزم1اسـت1دندان1

مزبور1کشیده1شود.1بر1اساس1کتاب1فاالس،1کدام1آنتی1بیوتیک1برای1پروفیالکسی1ارجحیت1دارد؟

د( اریترومایسین ج( آزیترومایسین   ب( سفالکسین   الف( آموکسی سیلین  

مـرد1401سـاله1ای1مبتال1به1نارسـایی1قلبـی1و1دارای1پروتـز1دریچه1میترال1و1سـابقه1دو1بار1سـکته1قلبی591.1

بـرای1کشـیدن1دنـدان1مراجعـه1کرده1اسـت.1اگـر1بیمـاری1وی1تحـت1کنترل1باشـد،1کـدام1مـورد1صحیح1

است؟

ب( بی حسی کامل و حفظ آن بسیار مهم است الف( بیمار در طول درمان باید در حالت سوپاین باشد  

د( به پروفیالکسی آنتی بیوتیک نیاز ندارد ج( قطع داروی ضد پالکت قبل از درمان ضروری است  
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601 ریسـک1افزایش1فشـار1خـون1در1مصرف1همزمان1اپـی1نفرین1موجود1در1داروی1بی1حسـی1بـا1کدام1دارو1.

بیشتر1است؟

د( آداالت ج( پروپرانولول   ب( تنورمین   الف( الزیکس  

611 بیمـار1221سـاله1دارای1Pace maker1بـرای1جراحـی1دنـدان1عقل1نهفتـه1مراجعه1می1کند.1تمـام1موارد1.

درباره1ی1مالحظات1دندانپزشکی1بیمار1صدق1می1کند،1بجز1:

ب( تجویز آموکسی سیلین و مترونیدازول ممنوع است الف( احتیاج به پروفیالکسی آنتی بیوتیک ندارد  

د( پروفیالکسی با بنزودیازپین توصیه می شود ج( استفاده از دو کارپول محتوای آدرنالین بالمانع است  

تظاهر1دهانی1نارسایی1قلبی1در1بیماران1بدون1مصرف1دارو1بر1اساس1کتاب1فاالس1کدام1است؟.621

د( بی عالمت ج( سیالوره    ب( سیانوز لب ها   الف( خشکی دهان  

تمام1عالئم1نشانه1ی1Right Ventricular Failure1هستند،1بجز1:.631

ب( تنگی نفس در هنگام استراحت الف( اتساع وریدهای گردنی    

د( هپاتومگالی ج( ادم اندام تحتانی     

بیمـار1681سـاله1Heavy Smoker1بـا1سـابقه1طوالنـی1سـرفه1هـای1مکرر1توام1بـا1خلط،1بـرای1درمان641.1

ریشه1ی1دندان171باال1مراجعه1کرده1است.1تمام1موارد1در1این1بیمار1صدق1می1کند،1بجز1:

ب( قرار دادن بیمار در وضعیت نیمه نشسته الف( استفاده از بی حسی مشابه افراد سالم   

د( اندازه گیری فشار خون قبل از درمان ج( عدم استفاده از داروهای آرام بخش   

دختـر1101سـاله1مبتـال1به1آسـم1با1سـابقه1اسـتفاده1طوالنـی1مـدت1از1سـالمترول1مراجعه1کرده1اسـت،651.1

امکان1بروز1تمام1موارد1در1این1بیمار1زیاد1است،1بجز1:

د( عفونت کاندیدا ج( بیماری پریودنتال   ب( پوسیدگی دندانی   الف( خشکی دهان  

کـودک151سـاله1مبتال1بـه1سـل1بـدون1Cavitation1که1مدتی1اسـت1تحت1درمـان1با1داروی1ضد1سـل661.1

می1باشد،1برای1درمان1دندانپزشکی1مراجعه1کرده1است.1کدام1مورد1صدق1می1کند؟

ب( انجام درمان در اتاق ایزوله الف( انجام تست توبرکولین قبل از درمان   

د( درمان مشابه افراد سالم ج( استفاده از دو الیه ماسک    
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671 تمام1گزینه1ها1درباره1ی1فازهای1مختلف1خواب1صحیح1است،1بجز1:.

الف( رویا دیدن معموال در فاز REM اتفاق می افتد  

ب( رفع خستگی فیزیکی در فاز NREM رخ می دهد.

ج( خواب از فاز NREM آغاز و سپس وارد فاز REM می شود.

د( در فاز NREM مغز فعال و عضالت فلج می باشند.

681 خانـم1381سـاله1بـا1کبـد1چـرب1Grade21و1ALT1و1AST1بـاالی11001بـه1علـت1درد1و1تـورم1دنـدان1.

مراجعه1کرده1است.1تجویز1کدام1دارو1مجاز1می1باشد؟

د( کلیندامایسین ج( مترونیدازول   ب( ایبوپروفن   الف( آموکسی سیلین  

691 .1ALT11وAST1.+HBe Ag1،)Anti HBC+ )IgG1،+HBS Ah:1نتیجه1آزمایشـات1برای1بیمار1شـامل

بیشتر1از1حد1طبیعی1می1باشد.1کدام1عارضه1کبدی1برای1وی1مطرح1است؟

ب( هپاتیت فولمیننت الف( هپاتیت ویروسی حاد    

د( هپاتیت مزمن فعال ج( ناقل مزمن بدون عالمت    

701 خانـم1421سـاله،1مبتـال1به1سـیروز1کبـدی،1که1در1نوبـت1دریافـت1پیوند1کبد1می1باشـد،1بـه1علت1درد1.

و1تورم1دندان1مراجعه1کرده1است.1رعایت1کدام1مورد1مهم1است؟

ب( پروفیالکسی آنتی بیوتیک الف( وضعیت صندلی دندانپزشکی   

د( بررسی وضعیت تنفسی ج( پایش فشارخون     

711 مرد1381ساله1مبتال1به1Peptic ulcer Disease1که1تحت1درمان1با1Al-Mgs1می1باشد،1برای1انجام1درمان1.

دندانپزشکی1مراجعه1کرده1است.1از1تمام1موارد1در1درمان1دندانپزشکی1وی1باید1اجتناب1نمود،1بجز1:

ب( همزمانی تجویز اریترومایسین با آنتی اسید الف( درمان های دندانپزشکی طوالنی مدت   

د( تزریق بی حسی حاوی آدرنالین ج( قرار دادن صندلی در حالت سوپاین   

721 کدام1درمان1منجر1به1بهبود1کامل1پیواستوماتیت1وژتان1می1شود؟.

د( آزاتیوپرین ج( سولفاساالزین   ب( پردنیزولون   الف( کولونکتومی  

731 خطر1ابتال1به1کولیت1سدوممبرانو1به1دنبال1مصرف1خوراکی1کدام1آنتی1بیوتیک1بیشتر1است؟.

د( اریترومایسین ج( آمپی سیلین   ب( سفالکسین   الف( کلیندامایسین  
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741 در1مورد1استفاده1از1استامینوفن1در1بیماران1کلیوی1تمام1عبارات1زیر1صحیح1است،1بجز1:.

ب( در دوز باال قابلیت نکروز توبوالر کلیوی دارد الف( نفروتوکسیسیتی آن از آسپرین کمتر است  

د( با همودیالیز قابل برداشت می باشد  ج( در کبد متابولیزه می شود     

751 در1مـوارد1نیـاز1بـه1جراحـی1اورژانس1با1فاصلـه1زمانی1کـم1از1همودیالیز،1تمـام1گزینه1هـا1جهت1کنترل1.

خونریزی1موثر1هستند،1بجز1:

د( استروژن کنژوگه ج( همودیالیز بدون هپارین  ب( پروتامین سولفات   الف( بستن اولیه زخم  

761 میـزان1انفیلتراسـیون1گلومرولـی1در1خانمی1621سـاله181میلی1لیتر1در1دقیقه1اسـت.1تجویـز1کدام1دارو1.

ممنوع1است؟

V د( پنی سیلین ج( استامینوفن   ب( فلوکونازول   الف( ایبوپروفن  

771 امکان1بروز1تمام1ضایعات1در1دهان1به1شکل1خود1تلقیحی1وجود1دارد،1بجز1:.

ب( هرپتیک ویتلو  الف( گوم سیفلیس     

د( کندیلوما آکومیناتوم ج( زگیل ویروسی     

781 لرزش،1. تعریق،1 گیجی،1 دندانپزشکی1دچار1عالئمی1شامل1 های1 درمان1 انجام1 دیتبا1حین1 به1 مبتال1 بیمار1

اظطراب،1سرگیجه،1تحریک1پذیری1و1تاکی1کاردی1شده1است.1بهترین1روش1برای1کنترل1عالئم1کدام1است؟

ب( تجویز اکسیژن خالص الف( نوشاندن شربت حاوی کربوهیدرات   

د( انفوزیون وریدی نرمال سالین ج( سوپاین کردن بیمار و باال نگه داشتن پاها  

791 احتمـال1مقاومـت1آنتی1باکتریال1نسـبت1بـه1کـدام1دارو1در1آنتی1بیوتیـک1تراپی1ترکیبی1اسـتئونکروز1.

فک1ناشی1از1بیس1فسفونات1بیشتر1از1بقیه1است؟

د( تتراسایکلین ج( کلیندامایسین   ب( مترونیدازول   الف( آموکسی سیلین  

801 بیماری1که1از1سال1ها1پیش1دچار1کم1کاری1تیروئید1تحت1کنترل1می1باشد،1جهت1کشیدن1مولر1اول1فک1.

پایین1و1جایگزین1کردن1آن1با1ایمپلنت1مراجعه1کرده1است.1رعایت1کدام1مورد1برای1وی1ضروری1است؟

NSAID ب( پروفیالکسی آنتی بیوتیک و عدم تجویز الف( تزریق فاقد آدرنالین و کنترل فشار خون  

د( درمان دندانپزشکی مشابه افراد سالم ج( منع تجویز ایمپلنت    
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811 کدام1مورد1بر1اساس1کتاب1برکت1بیشترین1اثر1در1کوتاه1کردن1طول1عمر1ایمپلنت1دارد؟.

د( هیپوتیروئیدی ج( سن باال   ب( کسیدن سیگار   الف( دیابت ملیتوس  

کدام1آنتی1بادی1برای1بیماری1Graves1پاتوگنومیک1می1باشد؟.821

 Thyroid Peroxidase Enzyme )ب      TSHR )الف

TSH )د      Thyroglobulin )ج

خانـم1بـارداری1در1مـاه1نهـم1چنـد1دقیقـه1پـس1از1شـروع1درمـان1دندانپزشـکی1دچار1کاهش1سـطح831.1

هوشیاری،1تاکی1پنه1و1تپش1قلب1شده1است.1بهترین1روش1کنترل1این1وضعیت1کدام1است؟

ب( تزریق سرم دکستروز – سالین الف( خواباندن بیمار به سمت چپ   

د( تنفس داخل پاکت کاغذی ج( باالتر قرار دادن پاها نسبت به سر   

مـرد1431سـاله1بـا1سـابقه1اعتیـاد1تزریقـی،1از1دو1هفته1پیـش1دچار1تـب،1خسـتگی1مفـرط،1فارنژیت،841.1

آدنوپاتـی1گـردن1و1چنـد1زخم1آفـت1مانند1در1دهان1و1ناحیه1تناسـلی1شـده1اسـت.1کدام1آزمایـش1برای1رد1

عفونت1HIV1توصیه1می1شود؟

ELISA به روش Anti-HIV  )ب   HIV Ab/Ag Combo Immunoassay )الف

Polymerase Chain Reaction( PCR( )د   Western Blot Immunofluorescence Assay )ج

اتسـاع1مویـرگ1هـای1لثـه،1تالنژکتـازی1مویـرگ1هـای1اطـراف1ناخن1هـا،1رشـد1کوتیکول1ناخـن1ها1و851.1

بثورات1اریتماتوی1برجسته1در1سطوح1اکستسور1بندهای1انگشتان1و1زانو1به1نفع1کدام1بیماری1است؟

CREST syndrome )ب   Hereditary hemorrhagic telangiectasia )الف

 Dermatitis herpetiformis)د     Dermatomyositis )ج

بیمـاری1تـا1کنـون1دو1نوبـت1بدنبال1تزریق1بی1حسـی1هـای1مختلف1دچـار1تنگی1نفس،1از1دسـت1رفتن861.1

موقـت1هوشـیاری،1تـورم1لب1و1زبان1و1ضایعات1پوسـتی1شـده1اسـت.1در1هر1دو1نوبـت،1عالئم1بـا1تزریق1اپی1

نفرین1بر1طرف1شده1است.1کدام1روش1برای1جلوگیری1از1تکرار1عوارض1بی1حسی1توصیه1می1شود؟

الف( Cetirizine 10 میلی گرم صبح روز درمان

ب( تزریق 100 میلی گرم هیدروکورتیزون داخل وریدی قبل از تزریق بی حسی

ج( استفاده از محلول یک درصد دیفن هیدرامین بدون متیل پارابن به عنوان بی حسی

د( تجویز C1 Esterase Inhibitor قبل از تزریق بی حسی
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871. Malar1،خانـم1321سـاله1بعلـت1ضایعـات1لیکنوییـد1گونه1و1کام1سـخت1مراجعـه1می1کنـد.1در1معاینـه

1Rashتوجـه1را1جلـب1می1کنـد.1بـر1اسـاس1طبقـه1بنـدی1جدیـد،1حضـور1کـدام1وضعیـت1قویا1تشـخیص1

لوپوس1اریتماتوی1سیستمیک1مطرح1می1گردد؟

CH50 ب( لنفوپنی بارز و کاهش سطح الف( لکوپنی و آلوپسی در پوست سر   

د( ترومبوسیتوپنی و آنمی همولیتیک اتوایمیون ج( تست VDRL و Anti-nuclear antibody مثبت  

خانـم1381سـاله1از1دو1مـاه1پیـش1دچـار1درد1دو1طرفـه1مفصـل1فـک1و1محدودیـت1در1باز1کردن1شـده881.1

است.1کدام1گزینه1با1تشخیص1آرتریت1روماتوئید1مغایرت1دارد؟

الف( تورم متقارن مفاصل PIP همراه با گرمی و قرمزی و درد مفاصل

Anti-CCP و RF ب( منفی شدن تست های

ج( رفع سفتی صبحگاهی مفصل با فعالیت ظرف چند دقیقه

د( تغییرات اروزیو مارجینال در استخوان های مجاور مفاصل مبتال

تمـام1مـوارد1در1بیمـاری1کـه1دچـار1سـفتی1مفاصـل1دسـت1و1پدیده1Raynaud1شـده1اسـت،1بـه1نفع891.1

تشخیص1اسکلرودرمای1منتشر1می1باشد،1بجز1:

Anti Centromere Ab ب( مثبت شدن الف( آتروفی پره های بینی    

د( گشاد شدن منتشر فضای پریودنتال لیگامنت ج( زخم و Pitting Scar در نوک انگشتان دست  

901 در1تمام1موارد1می1توان1از1پیوند1مغز1استخوان1استفاده1کرد،1بجز1:.

ب( آنمی آپالستیک  الف( لوسمی حاد میلوژنیک    

د( لوسمی لنفوسیتیک مزمن ج( تاالسمی ماژور     

911 افزایش1استعداد1به1ترومبوز1در1تمام1موارد1ممکن1است1رخ1دهد،1بجز:.

ب( هموگلوبینوری حمله ای شبانه الف( پلی سایتمی ورا     

د( آنمی داسی شکل ج( آنمی آپالستیک     

خانم1581ساله1به1علت1خونریزی1خودبخود1از1لثه1مراجعه1کرده1است.1در1تاریخچه،1خارش1منتشر1پوست921.1

پس1از1استحمام1و1در1معاینه1اسپلنومگالی1مشاهده1شده1است.1محتمل1ترین1تشخیص1کدام1است؟

ب( پلی سایتمی ورا  الف( آنمی آپالستیک     

د( ترومبوتیک ترومبوسایتوپنیک پورپورا ج( ترومبوسایتوپنیک پورپورا    
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خانـم1651سـاله1بـه1علت1ضایعـه1دهانـی،1آدنوپاتی1گردن،1تـب1و1کاهـش1وزن1از1یک1ماه1قبـل1مراجعه931.1

می1کنـد.1در1معاینـه،1ضایعـه1ای1بـا1پایـه1پهـن1و1متمایل1بـه1خونریزی1بـه1رنگ1ارغوانـی1در1لثـه1خلفی1باال1

دیـده1می1شـود.1دندان1هـای1مجـاور1ضایعه1لـق1هسـتند.1دو1گره1لنفاوی1نسـبتا1سـفت،1متحـرک1و1بی1درد1

نیـز1در1زنجیـره1طرفـی1گـردن1در1هـر1دو1سـمت1لمـس1می1شـود.1بـا1توجـه1بـه1نتیجـه1آزمایشـات1بیمار1

محتمل1ترین1تشخیص1کدام1است؟

WBC:658 × 103

RBC : 458 × 106

Hct :41%

Hb: 1359

MCV: 85

MCH:29

MCHC: 34

ESR : 65 1st/h

Smear : Normal

ب( لوسمی لنفوسیتیک مزمن الف( لوسمی لنفوسیتیک حاد    

د( لنفوم نان هوچکین ج( لنفوم هوچکین     

بیمـار1مبتـال1بـه1لوپـوس1اریتماتوی1سیسـتمیک1که1وارفاریـن1مصرف1می1کنـد،1جهت1کشـیدن1دندان941.1

عقـل1مراجعـه1نموده1اسـت.1نتایـج1آزمایشـات1شـامل1INR=31و1Plt=40000/mm31می1باشـد.1رعایت1همه1

موارد1توصیه1می1شود،1بجز1:

ب( مشاوره پزشکی به جهت پالکت پایین الف( استفاده از ترانس آمیناز خوراکی   

د( ادامه وارفارین بدون تغییر دوز ج( استفاده از ترومبین موضعی    

951 بـرای1بیمـار1که1به1علـت1مصرف1آنتـی1بیوتیک1وسـیع1الطیف1دچـار1کمبود1ویتامین1K1شـده1اسـت،1.

ایـن1ویتامیـن1بصورت1تزریقی1تجویز1شـده1اسـت.1مکانیسـم1انعقـاد1چه1مدت1پـس1از1تزریق،1بـه1وضعیت1

نرمال1برمی1گردد؟

د( 3 تا 4 ساعت ج( 12 تا 24 ساعت   ب( 3 تا 4 روز   الف( 7 تا 10 روز  
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961 در1صـورت1تشـکیل1هماتـوم1در1محـل1تزریـق1بـی1حسـی1موضعـی1در1مـرد1221سـاله1ی1مبتـال1بـه1.

هموفیلی،1تجویز1کدام1مورد1صحیح1است؟

د( ترومبین موضعی ج( ترانس آمین   ب( آنتی بیوتیک   الف( استرپتولیزین موضعی 

971 تمام1موارد1در1تشدید1ضعف1عضالنی1در1سالمندان1دخالت1دارند،1بجز1:.

د( سکته مغزی ج( آلزلیمر    ب( پارکینسون   الف( مالتیپل اسکلروزیس 

علت1بیماری1با1کدام1نوع1مطالعه1مشخص1می1شود؟.981

Cross sectional )ب    Randomized Controlled trials )الف

Longitudinal Cohort )د      Case-Control )ج

991 ساخت1پروتئین،1محصول1نهایی1نسخه1برداری1از1کدام1قسمتHeterogenous RNA1 1می1باشد؟.

Codon )د    Exon )ج    Intro )ب   Junk )الف

واکنش1پریوستئال1بصورت1Hair on End1در1تمام1موارد1گزارش1شده1است،1بجز1:.1001

ب( متاستازهای استئوبالستیک الف( همانژیوما     

د( آنمی سلول داسی شکل ج( ضایعات ژانت سلی     


