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 کدام گزینه با میکروگلوسی ارتباط دارد؟  -61

 ب( هیپوپالزی مندیبل    الف( سندرم داون 

 د( لنفانژیوم   ( آنژیوادمج

 

 ) ویروس هرپی سیمپلکس( کدام است؟   HSVترین تظاهر بالینی عفونت اولیه شایع -62

 ب( ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد   الف( فارنژیوگلوسیت 

 د( ضایعات وزیکوالر در قدام و خلف دهان    ( ضایعات وزیکوالر پوستی ج

 

 :  بجزشود، مشاهده می pulp stoneهای زیر در کلیه بیماری  -63

 dentin dysolasia type IIب(   regional odontodysplasiaالف( 

  dentinogenesis imperfect Iد(   dentin dysplasia type Id( ج

 

 استفاده کرد؟  « ماسون تری کروم»آمیزی توان از رنگبرای شناسایی کدام ضایعه می -64

 ب( لیپوسارکوما   الف( لیومیوسارکوما 

 د( آنژیوسارکوما   ( نوروفیبروسارکوما  ج

 

 بیشتر است؟   Ancient Schwannomaاحتمال مشاهده کدامیک از عالئم بدخیمی میکروسکوپی در  -65

 Hemosiderin depositب(   Atypical mitosisالف( 

 Infiltrative behaviorد(   Nuclear atypia( ج
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 مهم است؟  occult cervical lymph node metastasisبینی کدامیک از موارد زیر در پیش -66

  presence of extracapsular spreadالف( 

 number of positive nodesب( 

 tumor thickness( ج

  tumor gradeد( 

 

سیت  -67 ضخامت اپی     مالنو سر  سرا ستوپاتولوژیکی کدام  های دندریتیک خوش خیم متعدد در  تلیوم، در نمای هی

 شود؟  ضایعه دیده می

 Oral melanotic maculeب(   Oral melanoacanthomaالف( 

  Ephelisد(   Lentigo simplex( ج

 

سکار آن به میزان قابل مالحظه       کدام نوع آفت، بعداز بلوغ آغاز می -68 ست ا شت زمان ممکن ا ای  شود و بعد از گذ

 رسیده و در موارد نادر باعث محدودیت در بازکردن دهان شود؟ 

 ب( ماژور    الف( مینور

 د( ساده    ( هرپتی فرم  ج

 

 های دهانی در بیماری نوتروپنی کدام است؟  مکان شایع بروز زخم -69

 ب( کام    الف( لثه

 د( کف دهان    ( زبان  ج
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 آگهی را دارد؟ موکواپیدرموئید کارسینوما در کداممورد بدترین پیش -70

 ب( غده بزاقی تحت فکی    الف( نوع داخل استخوانی 

 د( غدد بزاقی مینور   ( غده بزاقی پاروتید  ج

 

 جهت تشخیص کدامیک از تومورهای غدد بزاقی مفید خواهدبود؟  PTAHآمیزی رنگ -71

 canalicular adenomaب(   Pleomorphic adenomaالف( 

 oncocytomaد(   basal cell adenoma( ج

 

 شود؟  کدام تغییر در بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات بزاقی سندرم شوگرن مشاهده می -72

 های لنفوسیت الف( تخریب واحدهای آسینار ناشی از ارتشاح سلول

 برابر اندازه نرمال  3تا 2های آسینار، ب( هیپرتروفی سلول

 های آسینار های زیموژن در سیتوپالسک سلول( تجمع گرانولج

 های مکعبی  ختارهای داکتال پوشیده از سلولد( سا

 

 گیرند؟  های استخوانی چه شکلی بخود میدر نمای هیستوپاتولوژیک بیماری پاژه، ترابکول -73

 ب( کروی الیه الیه هم مرکز   الف( حروف چینی 

 د( طرح موزاییکی   ( ریشه زنجبیلی ج
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ستخوان های در    9دختری  -74 ضله مراجعه نموده     ساله با عالئم دفورمیتی ا صورت و میگزوم داخل ع سیمتری  از، آ

 است. ابتال به کدام سندرم محتمل است؟ 

 McCune -Albrightب(   Jeffe - Lichtensteinالف( 

   Mazabraudد(  Polyostotic Fibrous Dysplasia( ج

 

 مشاهده نواحی اپک در رادیوگرافی آملوبالستومای نوع دسموپالستیک ناشی از چیست؟  -75

 ب( متاپالزی اوسئوس   الف( مواد شبه دندانی  

 د( مواد مینرالیزه توسط تومور   ( استخوان راکتیو ج

 

ست ادنتوژنیک ارتوکراتینیزه با درنظرگرفتن یافته    -76 شباهت کی شترین  هیا بالینی و رادیوگرافیکی با کدام گزینه بی

 زیر است؟  

 ب( دنتی جروس کیست   الف( ادنتوژنیک کراتوسیست

 د( لترال پریودنتال کیست  ( کیست ادنتوژنیک کلسیفیه ج

 

های زیر مطرح   همه مکانیسللم   Calcifying odontogenic cystهای شللبحی در  در رابطه با ماهیت سلللول     -77

 :  بجزباشد، می

 های مینایی  ب( تجمع پروتئین  الف( نکروز انعقادی  

 د( تأثیر القایی اپیتلیوم مزانشیم  ( کراتینیزاسیون اپیتلیالی ج
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 از عالئم کدام بیماری است؟ « بدشکلی دستکش مانند انگشتان» -78

 ب( پمفیگوئید بولوز   الف( پمفیگوس ولگاریس  

 د( پمفیگوئید غشای مخاطی    ( اپیدرموالیزیس بولوزاج

 

در بررسللی « تلیومهای سللطحی اپیهای الیههای کراتین در ناحیه اطراف هسللته سلللول  تراکم تونوفیالمنت » -79

 شود؟ میکروسکوپ کدام ضایعه دیده می

 Hereditary benign intraepithelial dyskeratosisالف( 

 White sponge nevusب( 

 Dyskeratosis congenital( ج

 Hereditary mucoepithelial dysplasiaد( 

 

 با کدام بیماری همراه است؟  « های نهفته متعدد با فضاهای فولیکولی مشخصدندان» -80

 Tay sacks diseaseب(   Gaucher diseaseالف( 

 Mucopolysaccharidosisد(   Niemann pick disease( ج

 

 صحیح است.  « ب»گزینه  -61

 باشد.  میکروگلوسیا غالباً همراه با هایچرپالی مندیبل می

 

 صحیح است. « ب»گزینه  -62

 شود.  گیرند، مشاهده میقرار می HSV-1ژینژیواسترماتیت هرپتیک حاد در افرادی با سنین ابتدایی که در معرض 
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 صحیح است.  « د»گزینه  -63

تواند مشاهده   های پالپی میسنگ  dentin dysplasia type Idو  reginal odantodysplasia  ،dentin dysplasia IIدر 

 شوند.  

 صحیح است. « الف»گزینه  -64

   5کتاب ماهان ، نکته  58ص

 باشد.  یآمیزی باتری کروم ماسون ممثت و رنگ PASهای میوسیوسارکوما، از ویژگی

 صحیح است.  « الف»گزینه  -65

 18کتاب ماهان، جواب  47ص 

 شود. تغییرات خونریزی، رسوب هموسیورین، فیبروز و آتیپی هسته مشاهده می ancient schwannomaدر 

 صحیح است. « ج»گزینه  -66

-Tدر تومورهای زودهنگام  Occult cervical lymph nodeگویی متاستاز  عمق مفاهیم یا ضخامت تومور ممک است در پیش  

stoge   .کمک کننده باشد 

 صحیح است. « الف»گزینه  -67

 7، سوال  3کتاب ماهان ، آزمکون  24ص

تلیوم ضخخایغع پراکنده  شخخوند که در سخخرتاسخخر اپی  های دندریتیک خوش خیم مشخخخم میمالنوآکانتوما با تعداد فراوان مالنولیت

 یابند.  یز افزایش میهای الیه بازال ناند. مالنولیتداشته

 صحیح است. « ب»گزینه  -68

 آفت ماژور عالئم فوق را ممکن است نشان دهد.  

 

 صحیح است. « الف»گزینه  -69

 کند.  هایی است که معموالً مخاط لثه را مبتال میضایعات دهانی نوتروپنی شامل زخم

 صحیح است. « ب»گزینه  -70

 . 175کتاب ماهان ، نکته  126ص
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 بدالیل ناشناختی پروگنوز تومور موکواپیدرموئید کارسینوما در غده تحت فکی بدتر از پاروتید است. 

 

 صحیح است.  « د»گزینه  -71

 تشخیم داد.  PTAHآمیزی توان توسط میکروسکوپ نوری با رنگهایی اتنکوسیتوما را میگرانول

 

 صحیح است. « الف»گزینه  -72

 باشند.  در سندرم شوگرن ارتشاح لنفوسیتی در غدد بزاقی به همراه تخرب واحدهای آمیبی می

 

 صحیح است.  « د»گزینه  -73

 کتاب ماهان.   105تشخیم 

 در پاژت است.  (gigsow pozzlo)... نمای ویژه کاراکترستیک، پازل یا موزاییک 

 

 صحیح است.  « د»گزینه  -74

Mazabroud lyxlrome شود.  دمای داخل عضالن مشخم می  میگهپالزی فیبرو و با دیس 

 

 صحیح است. « ب»گزینه  -75

مرتبط با متاپالزی اسخختخوانی در سخخپتای سخخیروزه متراکم اسخخت. که از مشخخخسخخات آملوبالسخختومای    Mixedنمای رادیوگرافیک 

 دسموپالستیک است. 

 

 صحیح است. « ب»گزینه  -76

ای هسخختند که از ن ر کلینیکی و رادیوگرافی یک کیسخخت  های ادنتوژنیک از توکراتیزره به شخخکل ضخخایعه حدود دوسخخوم کیسخخت 

 دهند.  ژروس را نشان میدنتی
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 صحیح است.  « د»گزینه  -77

تلیوم ادنتو های اپیهای مینایی، کراتینیزاسخخخیون نرمال یا نامه می تواند نکروز انعقادی، تجمع پروتئین  ghostهای ماهیت سخخخلول 

 باشد.  

 

 صحیح است.  « ج»گزینه  -78

 تواند مشاهده شود. در اپیدوسولیز سولوز در شکلی دستکش مانند می

 

 صحیح است.  « ب»گزینه  -79

 دهد.  های کراتینی در خال سفید اسفنجی را نشان میای تونوفیالنیتآمزی پاپاتیکوالئو که تراکم دور هستهبا رنگ

 

 صحیح است. « الف»گزینه  -80

 شود.  تعداد زیادی دندان هسته با فضاهای فولیکولی واضح در موکوپلی ساکاریدوزیس مشاهده می

 

 

 

 


