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 موسسه دندانپزشکی ماهان

 است؟ کمتر بیماری کدام در لثه درگیری احتمال -41

 ب( پمفیگوس                                              اولیه هرپتیک استوماتیتالف( 

 پالسماسل د( استوماتیت                                                            فرم مولتی ج( اریتم

 32سوال  BQکتاب 13صفحه پاسخنامه: 

 

 
 

 
ستم نقص به مبتال افراد در -42  کمک راجعه آفت از عودکننده هرپس منفرد زخم افتراق به مورد کدام ایمنی، سی

 کند؟ می

 های اقماری ب( حضور زخم                                                         الف( وجود درد 

 د( ابتال مخاط غیر کراتینزه                                                        ج( اندازه ضایعه 

 27سوال  BQکتاب 13صفحه پاسخنامه: 

 

 
ست کرده مراجعه کلینیک به مارژینال لثه در پیش روز 2 از اریتماتوز ماکولر نواحی بروز با ساله 30 خانم -43  ا

 کننده کمک موارد تمام مخاطی پمفیگوئید با ضایعه افتراق جهت .شود نمی دیده مبتال لثه در گونه تفلس هیچ

 :بجز است،

 ضایعات سریع ب( بروز                                                تفلس بدون لثه التهابالف( 

 مارژینال لثه د( ابتال                                                    ماکولر ضایعات ج( وجود

 39سوال  BQکتاب 14صفحه پاسخنامه: 
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صی معیارهای جز کدامیک -44 شخی ستمیک اریتماتوز لوپوس برای آمریکا روماتولوژی انجمن ت سوب سی  نمی مح

 شود؟

 RFب(                                                 Anti DNAالف( 

 Anti phospholipid Abد(                                                     Anti-SMج( 

 8-5جدول  BQکتاب 106صفحه : اسخنامهپ

 

 
سفاژی از شکایت با ساله 18 آقایی -45 ست نموده مراجعه دی  گونه مخاط در رنگ سفید پالک بالینی معاینه در ا

شاهده می ست سوزش و درد بدون که شود م  می ضایعه این دچار نیز ژنیتال ناحیه در که دارد می اظهار وی .ا

 است؟ کدام تشخیص ترین محتمل به تاریخچه توجه با .باشد

 پالن ب( لیکن                                             کنتاژیوزوم مولوسکومالف( 

 اسفنجی سفید د( خال                                    هایپرپالستیک ج( کاندیدیازیس

 40سوال  28و صفحه  32سوال  BQکتاب 27صفحه اسخنامه: پ
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 آیند؟ می در سیاه به مایل سبز رنگ به دارو، کدام مصرف با همزمان تکامل حال در های دندان ریشه -46

 Silver Nitrateب(                             Minocyclineالف( 

 Methotrexateد(                                Zinc Oxideج( 

 

 

 

 

 است؟ آدرنال نارسایی دچار بیماران مشابه دهان، مخاط پیگمانتاسیون الگوی مورد کدام در -47

 پوتزجگرز  الف( سندرم

 ب( کاروتنمیا 

 کوشینگ  ج( بیماری

 صفراوی د( سیروز

 

 است؟ کمتر دارو کدام مصرف در لثه فیبروتیک حجم افزایش بروز احتمال -48

 د( نفیدیپین                               ج( دیلتیازم                     ب( سیکلوسپورین                   توئین الف( فنی

  13سوال  BQکتاب 42صفحه اسخنامه: پ

 
 

 :بجز گیرد، می قرار افتراقی تشخیص در ضایعات تمام با زبان در لنفانژیوما -49

 د( آملوئیدوزیس                           ج( همانژیوما                   ب( نوروفیبروماتوزیس           شوانوماالف( 
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 شود؟ نمی ایجاد انسانی پاپیلومای ویروس اثر در ضایعه کدام -50

 هایپرپالزی تلیال اپی ب( فوکال                             پاپیلوما اسکواموسالف( 

 کنتاژیوزوم د( مولوسکوم                                آکومیناتوم کندیلوماج( 

  18سوال  BQکتاب 43صفحه اسخنامه: پ

 

 
 

 :بجز گردد، می دندانی نقایص تمام بروز موجب Neonatal مرحله در ویروس سایتومگالو عفونت بروز -51

 Diffuse Enamel Hypoplasiaالف( 

 Blue Color of Enamelب( 

 Attritionج( 

 Enamel Hypomaturationد( 

 

 ؟ شودنمیتوصیه  Necrotizing Sialomethaplasiaکدام مورد جهت درمان  -52

 Analgesic Drugالف( 

  Sclerotherapyب( 

  Antiseptic Mouthwashج( 

 Debridementد( 

 

سمی تب به مبتال بیمار -53 کلینیک  به Root Planning جهت یکند م ت دریاف تزریقی سیلین پنی که روماتی

درمان  از قبل دقیقه 60 تا 30 پروفیالکسی بیوتیک آنتی تجویز جهت شیوه کدام .است نموده مراجعه دندانپزشکی

 شود؟ می توصیه

 سفالکسین گرم 1ب(                              سیلین آموکسی گرم 2الف( 

 کلیندامایسین گرم میلی 200د(                         آزیترومایسین گرم میلی 500ج( 

 11سوال 62و صفحه   4سوال  BQکتاب 61صفحه اسخنامه: پ
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سین تجویز -54 شاری به مبتال بیمار در کالریترمای سیم کننده بلوک داروهای از که خون پرف ستفاده کل  کند، می ا

 دارد؟ را ارگان کدام به حاد آسیب امکان بروز

 د( قلب                    ج( کبد                        ب( کلیه         الف( ریه 

  4سوال  BQکتاب 65صفحه اسخنامه: پ

 
 شود؟ می تجویز دارو کدام ضددرد به نیاز صورت در اخیر، هفته 2 در میوکارد انفارکتوس سابقه با بیمار برای -55

 دیکلوفناکد(                    ج( پیروکسیکام                             ب( ایبوپروفن          ناپروکسنالف( 

 

 

 است؟ بیشتر بزاقی غده کدام در کلیه، مزمن نارسایی به مبتال بیماران در عفونت بروز احتمال -56

 د( پاروتید                         مندیبوالر ج( ساب                  لینگوال ب( ساب                    ابنر ونالف( 

 8سوال  BQکتاب 76 صفحهاسخنامه: پ

 

 
شد می 1 تایپ شکننده دیابت دچار ساله 28 آقایی -57 سولین باالی دوز و با شیدن جهت کند، می دریافت ان  ک

ست نموده مراجعه نهفته دندان عقل شتا قندخون اگر .ا شیدن روز در نا شد، mg/100ml  190 دندان ک سک با  ری

 ندارد؟ بستگی عامل کدام عفونت به بروز

 انسولین باالی دوز ب( دریافت                                                           شکننده الف( دیابت

 بیمار خون ناشتای گلوکز د( سطح                                              نهفته عقل دندان ج( جراحی

 1سوال  BQکتاب 79 صفحهاسخنامه: پ
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 شود؟ نمی محسوب Subacute Painfull Thyroiditis بالینی عالیم جز مورد کدام -58

 Dysphagiaب(                                                                    Hoarsenessالف( 

 Occipital Region Painد(                                                                             Myalgiaج( 

 4-16و  3-16جدول  BQکتاب 134 صفحهاسخنامه: پ
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 در .برد می سر به شیردهی دوره در وی .است نموده مراجعه کانین دندان ریشه درمان جهت ساله 30 خانمی -59

 دارد؟ اولویت ایشان برای کدامیک تجویز ترتیب به مسکن و بیوتیک آنتی به صورت نیاز

 آسپرین ب( کالریترومایسین ـ                                            استامینوفن  الف( کلیندامایسن ـ

 کدون اکسی د( مترونیدازول ـ                                          هیدروکدون سیلین ـ ج( آموکسی

 3-17و جدول 9سوال BQکتاب 138و صفحه 94 صفحهاسخنامه: پ
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 دارد؟ وجود عارضه کدام بروز احتمال دندان، کشیدن متعاقب خونریزی کنترل جهت K ویتامین تجویز در -60

 خون رید( پرفشا                  ج( ترومبوآمبولی                  آنافیالکسی ب( شوک              عفونت الف(
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