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 جراحی دهان و فک و صورت

 

 حاللیت در چربی کدام داروی بی حسی موضعی کمتر است؟ -111

    Articaineالف( 

    Mepivacaineب( 

    Lidocaineج( 

 Etidocaineد( 

 219و  209صفحات  پیترسون درسنامه جامع جراحیگزینه ب صحیح است. 
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 موضعی کمتر است؟حسی در کدام داروی بی  حسی شروع بی  -112

  (Direct)الف( مستقیم 

 (Indirect)ب( غیر مستقیم 

 )Gow Gate(ج( گوگیت 

 (Vazirani- Akinosi)اکینوزی  -د( وزیرانی

 216 فحهصپیترسون درسنامه جامع جراحی گزینه ج صحیح است. 
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 مهم ترین علت ایست ناگهانی قلبی در کودکان در مطب دندانپزشکی کدام است؟ -113

 الف( مشکالت تنفسی

 ب( ترس و اضطراب

 ج( سابقه تشنج و صرع

 د( تزریق بیش از حد داروی بیحسی

 87 فحهص ماالمد درسنامه جامع جراحیگزینه الف صحیح است. 
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 بروز تشنج در مطب دندانپزشکی کدام است؟ (N0n- Epileptic)محتمل ترین علت غیر صرعی  -114

 الف( سندروم هایپرونتیالسیون

 شوک آنافیالکسیب( 

 ج( سنکوب وازوواگال

 د( تزریق بیش از حد داروهای بی حسی

 65درسنامه جامع جراحی ماالمد صفحه گزینه د صحیح است. 

 

 
ای مانند تغییر وضعیت در زمان بروز سنکوب وازودپرسور، برای رفع برادی کاردی، که به اقدامات اولیه -115

 میشود؟بیمار پاسخ نداده، کدام دارو تجویز 

   الف( آتروپین

   ب( آمونیاک آروماتیک

   ج( نیتروس اکساید

 د( اندروفین
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 30صفحه  درسنامه جامع جراحی ماالمد گزینه  الف صحیح است.

 
 تجویز کدام دارو در زمان شیردهی بالمانع است؟ -116

   الف( کدئین

   ب( پنی سیلین

   ج( مترونیدازول

 د( آمپی سیلین

 19درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحه گزینه الف صحیح است. 
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 وجود کدام عالمت در آلرژی های تنفسی، نشان دهنده درگیری راه هوایی بزرگ است؟ -117

 Stridorالف( 

 Wheezingب( 

 Dyspeaج( 

 Cyanosisد( 

 22درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحه گزینه الف صحیح است. 
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 در برش آزاد کننده فلپ مثلثی، درکدام ناحیه بیشتر است؟ (dehiscence)احتمال باز شدن زحم  -118

 الف( خط میانی فک باال

 ب( ناحیه کانین فک باال

 ج( ناحیه مولر اول فک پایین

 د( ناحیه نوبروزیته

 62درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحه گزینه ب صحیح است. 

 

 
 

 

 شود؟باکتری جهت کنترل دستگاههای استریلیزاتور استفاده میاسپور کدام  -119

 الف( باسیل استئاروتروموفیلوس

 ب( باسیل انتراکس

 ج( مایکوباکتریوم توبروکلوزیس

 د( کلستریدیوم دیفیسیل

 42 درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحهگزینه الف صحیح است. 
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 در فک باال کاربرد دارد؟ کدامیک از تکنیکهای وستیبولوپالستی عمدتا -120

 Lip Switch Vestibuloplastyالف( 

 Submucosal Vestibuloplasty ب( 

 Vestibuloplasty with tissue graftingج( 

 Vestibuloplasty with secondary healingد( 

 93درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحه گزینه ب صحیح است. 

 
 استخوان اتوژن کدام ناحیه است؟بهترین منبع داخل دهانی -121

 الف( توبروزیته
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 ب( راموس

 ج( سمفیز

 د( کام سخت

 103درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحه گزینه ج صحیح است. 

 
استخوان در فاز یک پیوند استخوان اتوژن،به کدام عامل بیشتر بستگی  (Regenerationرژنریشن )-122

 دارد؟

 گیرندهالف( میزان عروق خونی ناحیه 

 ب( میزان عروق خونی استخوان پیوند شده

 ج( میزان سلولهای موجود در استخوان پیوند شده

 د( میزان سلولهای ناحیه گیرنده

 190درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحه گزینه ج صحیح است. 

 
 کدام فاکتور بیشترین اهمیت را در گسترش عفونت های متاستاتیک دارد؟-123
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 دور دست الف( محل مستعد

 ب( نقص سیستم ایمنی میزبان

 ج( انتشار هماتولوژیک باکتریها

 د( وجود عفونت موضعی

 112 درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحهگزینه الف صحیح است. 

 
 

 اولین قدم در درمان آنژین لودویگ کدام است؟-124

 الف( حفظ راه هوایی

 ب( رفع عامل عفونت

 ج( تخلیه آبسه به روش جراحی

 تجویز آنتی بیوتیک وریدی د(

 118 درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحهگزینه الف صحیح است. 
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محل چسبندگی کدام عضله به مندیبول،محل شایع وقوع خود به خودی استئونکروز ناشی از داروهای -125

 بیس فغسفونات میباشد؟

 الف( تمپورال

 ب( ماستر

 ج( دیگاستریک

 د( میلوهیوئید

 135و  84 درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحهگزینه د صحیح است. 
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(،سوچور زایگوماتیکوفرونتال دچار باز شدگی Midfaceک از شکستگی های ناحیه میدفیس)در کدام ی-126

 میشود؟

  NOEالف( 

   Lefort Iب( 

 Lefort IIج( 

 Lefort IIIد( 

 169پیترسون صفحه درسنامه جامع جراحی گزینه د صحیح است. 

 
 

 

 
 

 در کدام ضایعه تروماتیک،تجویز آنتی بیوتیک سیستمیک ضرورت ندارد؟-127

  Abrasionالف(
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 Contusion with dentoalveolar traumaب( 

   Lacerationج( 

 Soft tissue avulsionد( 

 163درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحه گزینه الف صحیح است. 
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 یه می شود؟جراحی ارتوگناتیک ماگزیال،در تغییر محل به کدام جهت،پیوند استخوان قویا توصدر -128

 الف( جلو

 ب( عقب

 ج( پایین

 د( باال

 175درسنامه جامع جراحی پیترسون صفحه گزینه ج صحیح است. 

 
 

شدن دهان  ،تداخل کرونوئید با کدام ناحیه سبب کاهش بازCoronoid Elongationدر بیمار مبتال به -129

 میشود؟

 الف( قوس گونه

 ب( استخوان گونه

 ج( سطح خلفی ماگزیال

 د( بال بزرگ اسفنوئید

 گزینه ج صحیح است. 
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 کدام درد مزمن با تب همراه است؟-130

 الف( میگرن

 ب( سردردهای عصبی

 ج( سر درد خوشه ای

 د( آرتریت تمپورال

 197 صفحهدرسنامه جامع جراحی پیترسون  گزینه د صحیح است.
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