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بیماریهای دهان و فک و صورت
 -14در یک مهدکودک 8 ،نفر در یک کالس ،از  1روز پیش دچار عالئمی نظیر تب ،سردرد ،بیحالی ،بیاشتهایی و
گلودرد شدهاند .تنها یافته بالینی وجود وزیکولها و زخمهایی در کام سخت و نرم و دیواره خلفی لوزهها میباشد.
بهترین تشخیص کدام است؟
الف) عفونت تب خال اولیه

ب) بیماری دست ،پا و دهان

ج) هرپانژینا

د) فارنژیت حاد لنفوندولر

 -14نقش کدامیک از عوامل ،در ایجاد و تشدید عالیم آفت دهانی و  ANUGمطرح میباشد؟
الف) استعمال دخانیات
ج) ترومای موضعی

ب) منوپوز
د) دیابت

 -14خانم  14سالهای با شکایت از قرمزی لثه مارژینال و چسبنده در ناحیه باکال دندانهای قدامی مراجعه نموده
است .در بررسی ایمونوفلورسنت ضایعه رسوب  IgGو کمپلمان در ناحیه الیه بازال گزارش شده است .اولین اقدام
درمانی شما کدام است؟
الف) درمان عالمتی و پیگیری بیمار

ب) تجویز کورتیکواستروئید موضعی

ج) تجویز داپسون بصورت سیستمیک

د) دهان شویه تتراسایکلین

 -11نمای بالینی ضیعات اولیه در کدام بیماری بصورت تاولهای حاوی ماده زرد رنگ میباشد؟
الف) پمفیگوس ولگاریس

ب) پمفیگوس وژتانس Hallopeau

ج) واریسالزوستر

د) بیماری ایمونوگلوبولین  Aخطی
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 -14بهترین تشخیص برای زخم با سیر بالینی  1هفتهای در کام فرد دیابتی با تخریب استخوان کدامست؟
الف) موکورمایکوزیس
ج) عفونت CMV

ب) هرپس مزمن
د) بالستومایکوزیس

 -14عالمت بالینی دیررس در ضایعه فیبروز زیر مخاطی کدام است؟
الف) اریتم مخاط لب

ب) پتشیهای متعدد

ج) پیگمانتاسیون منتشر دهان

د) باندهای فیبروتیک زیر اپیتلیوم

 -14کدامیک از خصوصیات ضایعه ،در افتراق اریتروپالکیا از کاندیدای اریتماتوز کمککننده میباشد؟
الف) اندازه

ب) حدود

ج) سطح

د) محل

 -18در معاینه بالینی کودک  44ساله ،پالک سفید کراتوتیک منتشر در مخاط گونه ،زبان و کف دهان که از اوایل
تولد وجود داشته است .مشاهده گردید ،مناسبترین تشخیص برای این ضایعه کدام است؟
الف) خال سفید اسفنجی

ب) کاندیدیازیس

ج) لکوادم

د) فیبروز تحت مخاطی

 -14کدام ضایعه در تشخیص افتراقی پیگمانتاسیونهای ناشی از مصرف نیترات نقره در دهان مطرح میشود؟
الف) لیکن پالن پیگمانته

ب) آمالگام تاتو

ج) نوروفیبروماتوزیس

د) بیماری آدیسون
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 -44کدام خصوصیت لکههای شیر -قهوهای برای تشخیص بیماری نوروفیبروماتوزیس نوع  Iاز اهمیت کمتری
برخوردار است؟
الف) اندازه

ب) تعداد

ج) سن شروع

د) پراکندگی لکهها

 -44کدام ضایعه رادیولسنت اطراف تاج دندان کانین نهفته فک باال ،دارای شیوع بیشتر و پیش آگهی بهتر میباشد؟
الف) آملوبالستیک فیبروما

ب) آملوبالستوما

ج) آدنوماتوئید ادونتوژنیک تومور

د) کلسیفاینگ ادونتوژنیک سیست

 -44کدام ضایعه از لحاظ هیستولوژی نمای بدخیم دارد ولی از نظر بالینی رفتار خوشخیمی نشان میدهد؟
الف) بیوژنیک گرانولوما
ج) فاسیتیس ندوالر

ب) ژانت سل گرانولوما
د) اپولیس حاملگی

 -44دختر بچه  4ماهه به دلیل ضایعه اگزوفیتیک پایه دار در قدام فک باال به شما ارجاع داده شده و در آزمایش
ادرار وی میزان باالی  Vanilly mandelic acidگزارش شده است .محتملترین تشخیص کدامست؟
الف) اپولیس مادرزادی
ج) مالنوتیک نورواکتودرمال تومور

ب) گرانولر سل تومور
د) نوروفیبروما
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 -41برای بیمار با سابقه اندوکاردیت عفونی ثانویه به بیماری قلبی مادرزادی ،جراحی پریودنتال انجام شده است.
در حین کار پزشک متوجه میشود که بیمار آنتیبیوتیک پروفیالکسی خود را فراموش کرده است .کدام راهکار
توصیه میشود؟
الف) آموکسیسیلین  500میلیگرم هر  8ساعت تا یک هفته پس از اتمام کار
ب)  2گرم آموکسیسیلین تا حداکثر  2ساعت پس از شروع کار
ج) توقف درمان و موکول کردن آن به جلسه دیگر
د) پنیسیلین تزریقی  1200000پس از اتمام کار
 -44در بیماری با سابقه انفارکتوس میوکارد تحت درمان با وارفارین ،انجام کدام آزمایش جهت برآورد خطر
خونریزی قبل درمان الزامی است؟
الف) INR

ب) CBC

ج) Bleeding Time

د) Thrombin Time

 -44در بیمار مبتال به دیابت که عالئمی از خشکی دهان را نشان میدهد ،کدام ماده در بزاق کاهش مییابد؟
الف) سدیم

ب) کلسیم

د) کلراید

ج) گلوکز

 -44کدام دارو علیرغم متابولیسم کبدی میتواند در تجویز با مقادیر باال ،ایجاد سمیت کلیوی کند؟
الف) آسیکلوویر

ب) آسپیرین

ج) تتراسیکلین

د) استامینوفن

 -48کدامیک از بیحس کنندههای موضعی در گروه  Bقرار داشته و تجویز آن در طی دوران بارداری بالمانع است؟
الف) پریلوکائین

ب) بوپی واکائین

ج) مپی واکائین

د) آرتیکائین
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 -44در بیماران در معرض خطر بحران آدرنال ،جهت کاهش درد و استرس همه موارد پیشنهاد میشود به جزء:
الف) آرام بخشی توسط نیتروس اکساید -اکسیژن

ب) تجویز کلرودیازپوکساید قبل درمان

ج) تجویز باربیتوراتها قبل کار

د) تزریق بیحسی طوالنی اثر (بوپی واکائین)

 -44خانم  18ساله با سابقه بیماری تیروئید با عفونت حاد دندان  4جهت معالجه ریشه به شما مراجعه میکند .در
حین پالپوتومی دندان ،بیمار دچار عالئمی نظیر بیقراری ،تاکیکاردی ،لرزش و تعریق میشود .درصورت احتمال
وقوع طوفان تیروئیدی ،بهترین اقدام ،تجویز کدام مورد است؟
الف) لووتیروکسین
ج) سرم نمکی

ب) پروپیل تیوراسیل
د) دیازپام

پاسخنامه:
سؤال  -41گزینه (ج) مشابه سؤال  13صفحه  11جزوه و سؤال  2آزمون شماره 2
سؤال  -42گزینه (ج)
سؤال  -43گزینه (ج) با خواندن توضیحات سؤال ( 15صفحه  )18و  41 ،39و ( 42صفحه Case )20
مطرح شده میتوان تشخیص داد.
سؤال  -44گزینه (ج)
سؤال  -45گزینه (الف)
سؤال  -46گزینه (د) مشابه سؤال  22و  23در صفحه 27
سؤال  -47گزینه (ب)
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سؤال  -48گزینه (الف)  مشابه سؤال  41که ویژگیهای خال سفید اسفنجی را توضیح داده است.
سؤال  -49گزینه (ب) سؤاالت  2و  3صفحه  34هم از همین جدول طرح شده که با خواندن جدول میتوان
به این سؤال پاسخ داد.
سؤال  -50گزینه (د)
سؤال  -51گزینه (ج)
سؤال  -52سؤال  7صفحه  40و سؤال  8صفحه  41مشابه همین سؤال هستند.
سؤال  -53گزینه (ج)
سؤال  -54گزینه (ب) سؤال  6صفحه 48
سؤال  -55گزینه (الف) سؤال  9صفحه 53
سؤال  -56گزینه (الف) سؤال  2صفحه  + 60سؤال  17آزمون شماره 1
سؤال  -57گزینه (د) سؤال  5صفحه  56هم از همین جدول طرح شده
سؤال  -58گزینه (الف) سؤال  2و سؤال  5صفحه 72
سؤال  -59گزینه (ج) سؤال  3صفحه 64
سؤال  -60گزینه (ب) سؤال  10صفحه 69

