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 آسیب شناسی دهان و فک و صورت   
 

 کدام اختالل ابتدا رخ می دهد؟  pierre Robin Sequenceدر  -21

 الف( عدم اتصال زوائد کامی به یکدیگر 

  ب( رشد محدود مندیبل در رحم

 ج( فقدان حمایت عضالت زبان

 د( جابجایی خلفی زبان 

 نهیرخ دهد پس جواب گز یزبان و عدم اتصال صفحات کام یشود تا عقب رفتگ جادیاخترال رشد در رحم ا دیاول با عتایطب

 (ستون اول ، پاراگراف دوم ، ۱2ص،  2جلد . )شود یب م

 
 

 نموی در شکل دندان همراه باشند؟ –ممکن است با کدام تغییر رشدی   shovel-shapedانسیزورهای -22

    Dens evaginatusالف( 

 Dens invaginatusب( 

 Ectopic enamel(  ج

 Talon cuspد( 
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 بجز:م موارد به عنوان منشا کیست رادیکوالر مطرح می باشند ، اتم-23

 الف( بقایای ماالسه 

 ب( بقایای سرز

 ج( اپی تلیوم شیار لثه 

 د( پوشش سینوس

، ستون دوم ، پاراگراف  36، ص  2)جلد  ندارد. کوالریراد ستیبا ک یاست که ارتباط نایسرز همان دنتال الم یایبقاتوضیح: 

 (آخر

 
 

 

 درکدام نوع کاندیدیازیس ، احتمال بروز دیسپالزی اپی تلیالی بیشتر است؟-24

 الف( آتروفیک حاد

 ب( آتروفیک مزمن 

 ج( هیپرپالستیک مزمن

 د( سودوممبرانوس

 (3ستون دوم ، شماره  ، 55، ص  2جلد گزینه ج صحیح است. )
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کدام ضایعه دریک فرد نرمال، ارزیابی کامل برای رد احتمال بیماری های تضعیف کننده درصورت مشاهده  -25

 سیستم ایمنی ضروری می باشد؟

  oral hairy leukoplakiaالف ( 

 Necrotizing ulcerative periodontitis ب( 

 Major aphthous ulcerationج( 

 Erythroleukoplakiaد( 
 

 ، علت ایجاد کدام یک می باشد؟دگرانوله شدن ماست سل ها  -26

  Lichenoid contact reactionالف( 

 Wegener granulomatosisب ( 

 Aphthous stomatitisج( 

 Angioedemaد( 

 (، ستون دوم ، مبحث آنژیوادم۱26ص ،  ۱جلد گزینه د صحیح است. )

 
 

 با پیش آگهی اسکواموس سل کارسینومای دهان دارد؟ ارتباط کم تریکدام یک ، -27

 الف( درگیری عقده های لنفاوی ناحیه ای 

 ب( درجه تمایز تومور

 ج( اندازه تومور اولیه

 د( متاستاز دوردست

 (،  75و  74 ص،  ۱جلد گزینه ب صحیح است. )

دارد که  stagingاز  یکمتر تیاهماست که grading تومور همان  زیدرجه تما ، 75و  74صفحه ،  ۱جلد  توضیح: 

 است. یا هیتومور متاستاز دوردست و متاستاز به لنف نود ناح زیشامل سا
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 در نمای هیستولوژیک ماکول مالنوتیک دهانی چیست؟ "Melanin incontinence"منظور از -28

 الف( مالنین موجود در سیتوپالسم مالنوسیت ها

 ماکروفاژهاب( مالنین بلعیده شده توسط 

 ج( افزایش تعداد مالنوسیت ها

 د( مالنین آزاد در بافت

. زدیر یم نیریمجاور و بافت همبند ز یها تینوسیبه کرات تهایشود از داخل مالنوس یم ادیز نیمالن دیتول یوقتتوضیح: 

هم در بافت به صورت آزادانه قرار دارد که  یشود که موسوم به مالنوفاژند. مقدار یم دهیتوسط ماکروفاژها بلع یکه مقدار

 (.64ص ،  1جلد  )باشد. یمmelanin incontinenceموسوم به 

 

 کدام یک می تواند منجر به سیالوره شود؟ -29

   الف( آفت

   ب( دیابت ملیتوس

   ج( تنفس دهانی

 د( سیگار کشیدن

 (، ستون دوم ، پاراگراف دوم  85ص،  ۱جلد گزینه الف صحیح است. )
 

 
 

 

 



 موسسه فرهنگی انتشاراتی پیشگامان پارسه

 

ساله با شکایت از یک برجستگی دردناک با سطح زخمی در کام مراجعه نموده است. در بررسی  30خانمی  -30

میکروسکوپی، لبول های متعدد متشکل از سلول های تومورال مکعبی با الگوی غربالی مشاهده می شود. 

 مناسب ترین تشخیص کدام است؟

 پلئورموفیک آدنوماالف( 

 ب( آدنوئید سیستیک کارسینوما

 ج( موکو اپی درموئید کارسینوما

 د( آسینیک سل کارسینوما

 (، ستون اول ، مبحث اول  94ص،  ۱جلد گزینه ب صحیح است. )
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 شایعترین محل ایجاد مالفورماسیون های لنفاتیک در حفره دهان کدام است؟ -31

   الف( کام

   ب( کف دهان

   ج( زبان

 د( مخاط باکال

 ، ستون دوم ، نکته اول ( 54ص ،  ۱جلد گزینه ج صحیح است. )

 
 رفتار بیولوژیک کدام پرولیفراسیون فیبروز، حد واسط خوش خیم و بدخیم  می باشد؟ -32

 Myofibromaالف( 

 Fibromatosis  ب(

 Fibrous histiocytomaج( 

 Solitary fibrous tumorد( 

 (، ستون دوم ، مبحث اول 46ص ،  ۱جلد است. ) گزینه ب صحیح
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 کدام سلول است؟ Mycosis fungoidesمنشا  -33

    T cell  الف(

   B cellب( 

   Plasma cellج( 

 Histiocyteد( 

 (است.helperمثبتcd4از نوع T تیلنفوس یمنشا سلولها ۱۱5ص ،  ۱جلد گزینه  الف صحیح است. )
 

 
 

 اسکلروتیک سمنتواسئوس دیسپالزی، استعداد ابتال به کدام یک افزایش می یابد؟در مرحله  -34

  الف( تغییر شکل بدخیمی

  ب( شکستگی پاتولوژیک

  ج( نکروز و عفونت ثانویه

 صورتی –د( دفرمیتی فکی 

 (مبحث میکروسکوپی ، پاراگراف سوم ، ستون اول ، 35ص ،  ۱جلد گزینه ج صحیح است. )
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 ؟کاهش می یابددر نمای میکروسکوپی کندروسارکوما، با افزایش درجه بدخیمی، کدام یک  -35

   الف( میتوز

   ب( سلوالریتی

   ج( اندازه هسته

 د( ماتریکس غضروفی

 (، ستون دوم ، پاراگراف چهارم 4۱ص ،  ۱جلد گزینه د صحیح است. )
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 داشته و معموال در کودکان دیده می شود؟کدام کیست منشا التهابی  -36

 Eruption cystالف( 

 Dentigerous cystب( 

 Buccal bifurcation cystج( 

 Gingival cyst of the newbornد( 

 (، ستون اول ، پاراگراف آخر ۱۱ ص،  ۱جلد گزینه ج صحیح است. )

 
در نمای میکروسکوپی کدام تومور  "ساختارهای اپی تلیالی شبه مجرایی و کانون های کلسیفیه" -37

 ادنتوژیک دیده می شود؟

 الف( تومور اپی تلیالی ادنتوژیک کلسیفیه

 ب( آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور

 ج( آملوبالستیک فیبروما

 د( آملوبالستوما

 دهید AOTدر  ییشبه مجرا ای یداکت یساختارها ، ستون اول ، پاراگراف آخر، 22ص ،  ۱جلد گزینه ب صحیح است. )

 (شود یم
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 کدام بیماری با افزایش پرو لیفراسیون کراتینوسیت ها مشخص می شود؟ -38

 الف( پسوریازیس

 ب( لیکن پالن

 ج( لوپوس اریتماتوز

 د( اسکلروز سیستمیک

 (، ستون اول ، پاراگراف اول  ۱۰2ص ،  ۱جلد گزینه الف صحیح است. )

 
 یک عفونت قبلی مرتبط است؟ مخاطی ، با –ایجاد کدام یک از بیماری های پوستی  -39

 Paraneoplastic pemphigusالف(

 Bullous pemphigoidب( 

 Epidermolysis bullosaج( 

 Erythema multiformeد( 

 (، ستون دوم ، پاراگراف آخر 98ص ،  ۱جلد گزینه د صحیح است. )
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 بیماری دیده می شود؟التهاب گرانولوماتوز در نمای میکروسکوپی کدام -40

 pyostomatitis vegetansالف( 

 Ulcerative stomatitisب( 

 Crohn diseaseج( 

 Uremic stomatitis د(

 (9-۱9، ستون دوم ، بعد از شکل  ۱34ص،  ۱جلد گزینه ج صحیح است. )

 
 

 
 


