موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی
021 - 42 88 1100
09361700851
جراحی دهان و فک و صورت
 -111کدامیک از موارد ذیل در افرادی که  Cyclosporineبرای پیوند کلیه استفاده میکنند ،دیده میشود؟
الف) هیپرتروفی لثهها

ب) تحلیل لثهها

ج) سرگیجه صبحگاهی

د) سردرد مزمن

 -112کدامیک از گزینههای زیر از خصوصیات روش استرلیزاسیون با گرمای خشک میباشد؟
الف) از بین رفتن میکروبها با اکسیداسیون پروتئین سلولی است.
ب) زمان استرلیزاسیون کوتاه میباشد.
ج) دستگاه استرلیزاسیون گران است.
د) احتمال زیاد زنگ زدگی وسایل وجود دارد.
 -113در تقسیمبندی دندان نهفته به روش  Pell & Gregoryکدام گزینه درست است؟
الف) این تقسیمبندی برای تعیین زاویه دندان نهفته است.
ب) احتمال رویش کامل دندان در کالس  Iوجود دارد.
ج) در جراحی دندان کالس  IIاحتمال آسیب به عصب وجود دارد.
د) این تقسیمبندی در تعیین سختی جراحی نقشی ندارد.
 -114کدام گزینه کنتراندیکاسیون مطلق قرار دادن ایمپلنت است؟
الف) در بیمار استئوپورزیس

ب) سابقه مصرف داروهای بیس فسفونات

ج) سابقه مصرف کورتیکواستروئید

د) در بیمار با دیابت کنترل نشده
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 -115کدام گزینه درباره شرایط انجام جراحی وستیبو لوپالستی فک پایین به روش  Lip Switchدرست است؟
الف) حداقل ارتفاع استخوان  10میلیمتر و عمق وستیبول کافی در لینگوال
ب) حداقل ارتفاع استخوان  15میلیمتر و عمق وستیبول کافی در لینگوال
ج) حداقل ارتفاع استخوان  20میلیمتر و عمق وستیبول ناکافی در لینگوال
د) حداقل ارتفاع استخوان  15میلیمتر و عمق وستیبول ناکافی در لینگوال
 -116کدامیک از فضاهای زیر توسط عفونت دندانهای هر دو فک میتواند درگیر شوند؟
الف) Infratemporal space

ب) Buccal space

ج) Submandibular space

د) Lateral pharyngeal space

 -117در رابطه با تومورهای غدد بزاقی کدام گزینه صحیح است؟
الف) آدنوئید سیستیک کارسینوم رشد سریع دارد.
ب) موکواپیدرموئید کارسینوم شایعترین بدخیمی غدد بزاقی است.
ج) عود ضایعه بعد از جراحی میکس تومور خوشخیم شایع است.
د) تومور وارتین در خانمها شایعتر است.
 -118در بیماری که ضایعه لوسنت وسیع در ناحیه پره ماگزیال دارد ،اولین اقدام کدام است؟
الف) انجام بیوپسی اینسیژنال
ج) آسپیراسیون ضایعه

ب) انجام بیوپسی اکسیژنال
د) انجام مارسوپیالیزاسیون
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 -119در کدام روش جراحی ضایعه inferior border ،فک پایین نیز برداشته میشود؟
الف)  Marginal Resectionب) Enucleation

ج) Partial Resection

د) Composite Resection

 Battle sign -120از نشانههای کدامیک از شکستگیهای سر و صورت میباشد؟
الف) Zygomatico Maxillary Complex

ب) Naso Orbito Etmoid

ج) Skull Base

د) Lefort II

 -121گزینه صحیح درخصوص فیلرهای پوستی کدام است؟
الف) کلسیم هیدروکسی آپاتیت از نوع فیلرهای دائمی است.
ب) در صورت تزریق چربی فقط  %10آن باقی میماند.
ج) اسید هیالورونیک به دلیل رنگ شفاف برای تزریقات سطحی بهتر است.
د) کار با روغن سیلیکون جهت فیلرپوستی برای پزشکان کم تجربه توصیه میگردد.
 -122استئوتومی  Sagittal Splitدر کدام قسمت از استخوانهای فک انجام میشود؟
الف) آلوئول فک باال

ب) زیر کندیل فک پائین

ج)  Posteriorماگزیال

د) راموس فک پائین

 -123کدامیک از گزینههای زیر درخصوص عالئم  Pretrigeminal neuralgiaدرست است؟
الف) درد همیشه متناوب است.
ب) معموالً درد با ساختمانهای دنتوآلوئولر ارتباط دارد.
ج) اغلب به درمان با  Anticonvulsantپاسخ میدهد.
د) اغلب بصورت دوطرفه صورت را درگیر میکند.

موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی
021 - 42 88 1100
09361700851
 -124در کدامیک از ریتمهای قلبی زیر احتمال زنده ماندن بیشتر وجود دارد؟
الف) Ventricular Tachycardia

ب) Fine Ventricular Fibrillation

ج) Coarse Ventricular Fibrillation

د) Pulse less Electrical Activity

 -125در وضعیت اورژانس که نیاز به تزریق عضالنی باشد کدام ماهیچه جذب سریعتری دارد؟
الف) Vastus lateralis

ب) ناحیه گلوتئال
د) ناحیه میانی دلتوئید

ج) ناحیه فوقانی دلوئید

 -126اگر بیماری دچار دیسترس تنفسی ناشی از نارسائی قلبی شود ،بردن بیمار به حالت نشسته چه تأثیری بر
تنفس بیمار دارد؟
الف) بهتر میشود.

ب) بدتر میشود.

ج) تأثیری ندارد.

د) خطرناک است.

 -127در برقراری راه هوایی کدام گزینه درست است؟
الف) در بیماران با احتمال آسیب گردنی انجام مانور  Jaw thrustمنعی ندارد.
ب) در روش  Jaw thrustزاویه چرخش سر  30درجه است.
ج) مانور چرخشی سر باعث رفع انسداد ناشی از بافت نرم نمیشود.
د) در صورت چرخش سر در اطفال راه هوایی نسبت به افراد بالغ بیشتر باز میشود.
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 -128کدامیک از گزینههای زیر در مورد آتروپین صحیح میباشد؟
الف) جز دسته داروهای آنتی کولینرژیک و بلوک کننده سمپاتیک است.
ب) جهت درمان تاکیکاردی استفاده میشود.
ج) با افزایش تحریک  sino atrial nodeباعث آریتمی میشود.
د) از عالئم تجویز بیش از حد این دارو پوست خشک و سردرد میباشد.
 -129درخصوص آنژین صدری ناپایدار گزینه درست کدام است؟
الف) در این بیماران ریسک بروز سکته قلبی کم است.
ب) این بیماران  ASA IIIکالسهبندی میشوند.
ج) میتوان در این بیماران درمان دندانی الکتیو انجام داد.
د) پماد نیتروگلیسرین معموالً بهعنوان درمان استفاده میشود.
 -130در رابطه با درمان هایپرونتیالسیون گزینه درست کدام است؟
الف) بیمار ترجیحاً در حالت خوابیده قرار گیرد.
ب) به بیمار اکسیژن  %100داده شود.
ج) درصورت رفع عالئم آن میتوان به درمان ادامه داد.
د) تزریق عضالنی دیازپام زودتر از خوراکی اثر میکند.
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