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ام36درس جراحی دهان، فک و صورت با آزمون دستیاری دوره انطباق    

 جراحی دهان، فک و صورت

بیماری برای درمان دندانپزشکی مراجعه کرده است، حین درمان دچار درد قفسه سینه می شود. برای بیمار  - ۱۳۱ 

دقیقه سه بار تجویز شده ولی درد بیمار بهبود نیافته است. برای  ۵میلی گرم در فواصل  ۰/۴نیتروگلسرین با دوز  رصق

 اقدام بعدی تجویز کدام گزینه صحیح می باشد؟ 

 د( اتروپین    ( نیتروگلسرینج   سپرینآب(    الف( اپی نفرین

 باشد.صحیح می بگزینه 

 پیترسونجراحی درسنامه  27صفحه 
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 می باشد؟ کدام گزینه، در مورد هیپرونتیالسیون صحیح - ۱۳2

 .الف( یکی از عوارض نادر در مطب های دندانپزشکی است

 .ب( منجر به اسیدوز تنفسی می شود 

 .از ریه ها است Co2ج( علت آن حذف شدن سریع  

 .د( کنترل اضطراب در مدیریت آن نقشی ندارد

 باشد.صحیح می جگزینه 

 یترسونپجراحی درسنامه  28صفحه 

 

 

باکال شده است. برای جراحی برش آزاد کننده ورتکس کیک ضایعه در ناحیه کانین فک باال باعث تخریب  - ۱۳۳

 چه فاصله ای از ضایعه باشد؟ حداقل در

 میلیمتر ۲تا  ۱الف( 

 میلی متر ۴تا  ۲ب(  

 میلی متر ۶تا  ۴ج(  

 میلی متر ۸تا  ۶ د( 

 باشد.صحیح می دگزینه 

 پیترسون جراحیدرسنامه  ۱۵8صفحه 
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مراجعه  Liver Clot، هایتکه خونریزی دارای  بیمار با مندیبلبیست و چهار ساعت پس از جراحی دندان  -۱۳۴

 :بجزر است ثمراحل زیر در کنترل خونریزی مو نموده است. تمام

 Field blockالف( استفاده از بی حسی 

 ب( باز کردن و ساکشن کردن زخم 

 ج( استفاده از کوتر جهت کنترل خونریزی عروق کوچک 

 د( استفاده از اسفنج قابل جذب آغشته به ترومبین داخل ساکت 

 باشد.صحیح می الفگزینه 

 ونجراحی پیترس درسنامه ۱۳2صفحه 

 



 

4 

 

 متکی بر ایمپلنت در ماگزیال کدام گزینه می باشد؟ فلزی پروتز متحرک بارول طعامل موثر در تعیین  -۱۳۵ 

 الف( تعداد ایمپلنت های کاشته شده

 ب( سایز ایمنپلنت های کاشته شده 

 ج( نوع استخوان ماگزیال 

 شدهد( فاصله بین قدامی ترین و خلفی ترین ایمپلنت کاشته 

 باشد.صحیح می دگزینه 

 پیترسونجراحی درسنامه  ۱۵8صفحه 

 

 

ال کمتر از چه میزان باشد نیاز کت دندان کشیده شده، فاصله ایمپلنت با دیواره باکدر قرار دادن ایمپلنت در سا -۱۳۶

 ؟نمی باشدگرفت  به

 میلی متر  ۴د(    میلی متر 3 ج(  متر  میلی ۲ ب(  میلی متر  ۱الف( 

 باشد.صحیح می الفگزینه 

 پیترسون درسنامه جراحی ۱۶۵صفحه 
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ه کرده است. این فیستول با بیشترین عول پوستی روی لبه تحتانی مندبیل مراجستبیماری جهت درمان فی - ۱۳7

 ؟نشانه درگیری کدام فضا در گذشته میباشد احتمال

 الف( فضای سب مندیبوالر  

 ب( فضای باکال

 ج( فضای پتریگومندیبوالر 

 د( فضای وستیبوالر

 باشد.صحیح می بگزینه 

 درسنامه جراحی پیترسون 2۰۰صفحه 

 

 

روس از دندان کانین نا خلف ماگزیال و ژی تیک کیست وسیع همراه با دندان نهفته کانین با تشخیص کیست دن - ۱۳8

سینوس را درگیر کرده است، با احتمال اینکه امکان حرکت دندان نهفته با ارتودونسی وجود داشته باشد. کدام  کف

 ؟روش درمانی توصیه می شود

 عه و خارج سازی دندان یشن ضاپتوکلاالف( 

 ب( رزکسیون همی ماگزیال 

 سینوسیالیزاسیون ضایعه با برداشتن کف سینوس و باز شدن به پج( مارسو 

 ت بعد از رویش دندانیسیشن کلتوکابرای ارتودونسی و درمان  اکسیوزد( انجام 

 باشد.صحیح می جگزینه 

 پیترسون درسنامه جراحی 28۱صفحه 
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 است؟ درمان ارجح برای بیماری با رانوالی راجعه کدام - ۱۳۹

 اتوکلیشینالف( 

 یالیزاسیون پب( مارسو  

 ینهاد جده زیرزبانی با دسترسی خارغج( خارج کردن رانوال به همراه 

 نی اده زیرزبانی با دسترسی داخل دهغخارج کردن رانوال به همراه د( 

 باشد.صحیح می دگزینه 

 پیترسون درسنامه جراحی 2۵8صفحه 

 

 

۱۴۰- Metallic Sound آلوئوالر می باشد؟کدام نوع از آسیب های دنتو  ماز عالئ 

  Lateral Displacement   الف( 
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 Concussionب( 

   Extrusion ج(

 Intrusion   د(

 باشد.صحیح می دگزینه 

 

درمان،  طرحساله که در معاینه بالینی و رادیوگرافیک تشخیص شکستگی کندیل سمت راست مطرح است  9برای بیمار  -۱۴۱

 ؟اسیون بین فکی چند روز می باشدساندازی بسته می باشد. مدت زمان فیکجا

  ۱۴تا  ۱0ب(         7تا  5الف( 

  ۲۸تا  ۲۲د(      ۲۱تا  ۱5ج( 

 باشد.صحیح می بگزینه 

 پیترسون جراحیدرسنامه  ۳۰2صفحه 

 

 

ال ت( نسبت به جراحی ساژیDOدرمان بیماری باعقب بودن شدید مندیبل، دیسترکشن استئوژنسیس ) در -۱۴2

 :بجز ،می شوند( تمام موارد زیر مزیت محسوب BSSOدو طرفه ) سپیلتا

  TMJالف( آسیب کمتر به 

 بهتر درمان  ثباتب( 

 ی کمتربسیب عصآج( 

 د( تعداد جراحی کمتر 
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 باشد.صحیح می دگزینه 

 پیترسون درسنامه جراحی ۳۱۰صفحه 

 

 

 شایع ترین محل ورود سوزن در تکنیک آرتروسنتزیس کدام ناحیه است؟ -۱۴۳

 لی فصالف( خلف دیگ م

 ک مفصلییسب( فضای تحتانی د

 فضای قدامی دیسک مفصلی ج(

 فضای فوقانی دیسک مفصلی (د

 باشد.صحیح می دگزینه 

 پیترسون درسنامه جراحی ۳۶7صفحه 
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 در جراحی زیبایی چشم از چه طریقی انجام می شود؟ Opens Upتکنیک  -۱۴۴ 

 لک باالپالف( برداشتن بافت اضافی 

 ب( برداشتن بافت اضافی پلک پایین 

 ج( برداشتن چربی اضافی زیر پوست پلک تحتانی

 بافت چربید( باال بردن و ری پوزیشن ابرو و 

 باشد.صحیح می دگزینه 

 

تزریق یک کارتریج بی حسی قدیمی نسبت به کارتریج بی حسی جدید درد بیشتری ایجاد می کند. دلیل آن  - ۱۴۵ 

 است؟ کدام

 قدیمی  یجباالتر کارتر PHالف( 

 ب( اکسیداسیون داروی تنگ کننده عروق 

 ج( وجود سدیم بی سولفات

 موضعید( کیداسیون داروی بی حسی 

 باشد.صحیح می جگزینه 
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 درسنامه پیترسون ۹۶صفحه 

-ترین آنتیشود. به منظور جلوگیری از این واکنش، )متا( بی سولفیت سدیم )شایعی عروقی میکنندهاکسیژن سبب تجزیه شدن ماده تنگ -

سولفات سولفیت سدیم پس از ترکیب با اکسیژن به بیگردد. بیحسی موضعی( به کارتریج افزوده میهای بیاکسیدان به کار رفته در کارتریج

های آلرژیک نسبت شود. احتمال بروز واکنشتر هنگام تزریق داروی فاسد میتر تبدیل شده و همین امر سبب سوزش بیشپائین pHسدیم با 

 سولفیت وجود دارد.به بی

 آیکیو جراحی ماالمد ۳۱صفحه 

 

 

 :در استفاده از تزریق لیدوکائین برای بی حسی موضعی تمام گزینه ها صحیح است، بجز -۱۴۶

 .ساعت بعد از تزریق بی حسی اجازه پرواز ندارند ۸الف( کادر پرواز حداقل تا 

 .ب( با افزایش سطح میزان دی اکسید کربن خون، سطح خونی مورد نیاز برای ایجاد تشنج کاهش پیدا می کند 

 .شود داروی بی حسی بصورت وریدی باعث ایجاد آنالژزیا میج( تجویز  

 .د( از اثرات اولیه این داروی بی حسی بر فشار خون، افزایش آن است 

 باشد.صحیح می دگزینه 

 ی ماالمددرسنامه جراح ۴۶صفحه 
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بالک ماگزیالری میسر نباشد، حداقل دندان های نیم فک باال باشد و انجام  در صورتی که نیاز به کشیدن تمام - ۱۴7

 رای انجام جراحی الزم است؟تزریق ب چند

 د( پنج   ج( چهار   ب( سه   الف( دو 

 باشد.صحیح می جگزینه 

 

 ؟( در تزریق های بی حسی موضعی استOverdoseکدام گزینه عامل شایع ترین اوردوز ) -۱۴8

 درصد در خانمهای بار دار  ۲الف( تجویز لیدوکائین  

 درصد در بیمار بالغ قلبی ۴ب( تجویز پریلوکائین 

 در صد در اطفال ۱یکائین تیز آرج( تجو 

 درصد در اطفال 3ین ئواکا یپد( تجویز م

 باشد.صحیح می دگزینه 

 جراحی ماالمد.درسنامه  ۶۳صفحه 

 

 

 از نظر اعصاب بی حس شده در کدام مورد است؟ Gow Gatesو  Vazirani-Akinosi تفاوت دو تکنیک -۱۴۹

 الف( عصب لینگوال

 لوهایوئید یب( عصب ما

 ورال پاوریکولوتم ج( عصب

 تالند( عصب م

 باشد.صحیح می جگزینه 
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 ۱۱۰، 2۱۱،  2۰۶ ماالمد صفحات یجراحدرسنامه 

 

 

 

 

 :بجزدر تمام تکنیک های بی حسی داخل دهانی نیاز به تماس استخوانی سر سوزن است،  - ۱۵۰

 (ASAبالك قدامی فوقانی ماگزیال ) - Gow Gatesالف( 

 (PSAالك خلفی فوقانی ماگزیال )ب - Vazirani – Akinosiب(  

 ( MSAبالك میانی فوقانی ماگزیال ) -ج( بالك اینفرا آلوئوالر  

 بالك اینفرا اوربیتال -ال تد( بالك من

 باشد.صحیح می بگزینه 

 جراحی ماالمد 222صفحه 

 


