 -1تمام موارد زیر جزو اشکال بالینی شایع ضایعات پیش سرطانی حفره دهان است بجز؟
الف -تاول
ب -پالک سفید
ج -پالک قرمز
د -زخم
 -2شایعترین محل ضایعات پیش سرطانی حفره دهان کدام است؟
الف -کام سخت
ب -لثه
ج -زبان
د -مخاط باکال
 -3تمام موارد زیر از عالیم بالینی اریتروپالکیا میباشد بجز؟
الف -حدود مشخص
ب -سوزش و درد
ج -اغلب سایز کوچک (زیر  2سانتی متر)
د -اغلب در مردان مسن
 -4تمام موارد زیر جزو فاکتورهای پرخطر برای لکوپالکیا محسوب میشوند بجز؟
الف -مزمن بودن
ب -نمای بالینی
ج -محل درگیری
د -درد
 -5بهترین نمای تشخیص بالینی لیکن پالن دهانی وجود کدامیک از موارد زیر است؟
الف -نواحی قرمز
ب -خطوط سفید اشعه وار
ج -لنفادنوپاتی
د -سوزش
 -6تمام موارد زیر از اندیکاسیون های تولوئیدن بلو است بجز؟
الف -بررسی ضایعات مشکوک به بدخیمی
ب -رفع نگرانی بیمار
ج -تعیین محل بیوپسی
د -افتراق ضایعات آماسی از سرطانی

 -7تمام موارد زیر تعیین کننده پروگنوز کنسر میباشد بجز؟
الف -جنسیت
ب -نمای پاتولوژی
ج -مقاومت میزبان
د -نوع کنسر
 -8تمام موارد زیر از علل تاخیر در تشخیص سرطان دهان است بجز؟
الف -بدون درد بودن اغلب کنسرها
ب -بهداشت ضعیف بیمار
ج -عدم آگاهی بیمار
د -عدم شک و دقت دندانپزشک
-9کدام گزاره جامع ترین تعریف سرطان می باشد؟
أ) پیدایش و تکثیر سلولهای غیرطبیعی
ب) دیده شدن میتوزهای غیرعادی در تکثیر سلول ها
ج) تکثیر بدون اجازه سلولهای بافت
د) رشد و تکثیر سلول های بافتی
 -10اولین عالمتی که در برخورد با زخم های مشکوک به سرطان ،بررسی می کنید کدام است؟
أ) وجود بدشکلی و نکروز در زخم
ب) وجود غدد لنفاوی غیرطبیعی در محل
ج) وجود سفتی( )endurationدر لبه های زخم
د) وجود متاستاز خصوصاً در ریه ها
 -11در سرطانهای مخاط (و سایر بافتهای پوششی نظیر پوست) ،اصلی ترین مشخصه تعیین کننده در تاخیر و یا به
موقع بودن تشخیص شما کدام است؟
أ) وجود متاستاز در بافتهای دیگر
ب) عبور سلولها از الیه بازال
ج) درگیری غدد لنفاوی منطقه
د) دیده شدن میتوزهای غیر عادی در بیوپسی
-12شایعترین سرطان غدد بزاقی ،که تقریبا دو سوم سرطانهای غدد بزاقی را شامل می شود کدام است؟
أ) پلیومورفیک آدنوما
ب) موکواپی درموئید کارسینوما
ج) تومور وارتین
د) آدنوئید سیستیک کارسینوما

 -13پدیده خوش خیمی که می تواند خود را شبیه سرطان بدخیم غدد بزاقی فرعی نشان دهد کدام است؟
أ) موکوسل
ب) کیست های احتباسی غدد سباسه مخاط
ج) نکروتایزینگ سیالومتاپالزی
د) لیکن وزیکوالر
-14شایعترین سرطان بدخیم غدد بزاقی کدام است؟
أ) تومور وارتین
ب) پلئومورفیک آدنوما
ج) آدنوئید سیستیک کارسینوما
د) اپی درموئید کارسینوما
-15این عالمت کلینیکی در تمامی ضایعات پاتولوژیک غدد بزاقی اصلی ،به عنوان پای ثابت؛ مشاهده میگردد:
أ) وجود  Tendernessدر محل غدد بزاقی
ب) بدشکلی و تغییر شکل سطحی در محل غدد بزاقی
ج) وجود سفتی و یا افزایش حجم غدد بزاقی
د) وجود اریتم ( )Erythemaدر محل نوک مجرای خروجی غدد بزاقی
-16در انتهای کام آقای  55ساله ای ،ضایعه ای شبیه جوش سرسیاه از چند هفته پیش ایجاد شده است در لمس
اطراف ضایعه ،سفتی غیرطبیعی مالحظه میگردد .تشخیص احتمالی شما کدام است؟
أ) موکواپی درموئید کارسینوما
ب) سیالومتاپالزی
ج) تومور وارتین
د) موکوسل
-17کدامیک از گزینه های ذیل از اندیکاسیونهای بیوپسی مخاط دهان نمی باشد؟
أ) ضایعات التهابی که به درمنهای معمول طی 14-10روز پاسخ ندهند
ب) ضایعه ای که با فانکشن موضعی نرمال جویدن در دهان تداخل داشته باشد
ج) ضایعات دارای کراتوز و خشونت افزایش یافته سطحی بدون تحریک موضعی
د) ضایعات آناتومیک و دوطرفه و برجسته داخل مخاط گونه
-18کدامیک از شرایط زیر قبل از انجام بیوپسی کمترنیازمند توجه است؟
أ)
ب)
ج)
د)

Congenital heart defects
Coagulopathies
hypothyridism
Poorly controlled diabetics

-19پرسش درباره کدام گزینه قبل از بیوپسی در تاریخچه بیمار اهمیتی ندارد؟
أ) تب
ب) بی اشتهایی
ج) کاهش وزن
د) بیخوابی
-20بیماری با شکایت از ضایعه اگزوفیتیک بین دندانها درناحیه قدام فک پایین مراجعه کرده است کدامیک از
گزینه های زیر در طرح درمان کارائی ندارد؟
أ) جرم گیری و بروساژ اولیه
ب) تهیه رادیوگرافی پری آپیکال
ج) خارج کردن دندانهای قدامی
د) رفع عامل موضعی تحریک
 -21بررسی میزان Ca,P,ALP,در کدام بیماری الزامی نیست؟
أ)
ب)
ج)
د)

Tumor of hyperparathyroidism
Pagets disease
Multiple myeloma
Fibrous dysplasia

-22در تشخیص ضایعات متموج کدام گزینه کارائی ندارد؟
أ) آسپیراسیون
ب) لمس
ج) سی تی اسکن
د) ام آر آی
-23بیوپسی انسیژنال درکدام گزینه کارائی دارد؟
أ) ضایعات نزدیک به نواحی خطرناک
ب) ضایعات بزرگتراز 1سانتی متر
ج) ضایعاتی که نمای کراتوتیک و رنگی دارند
د) ضایعات کوچتر از 1سانتی متر
-24کدامیک از تجهیزات زیر در بیوپسی های بافت نرم کم کاربردتر است؟
أ) فورسپس کاهورن
ب) بیستوری با تیغه 15
ج) هموستات کوچک
د) فرمالین %10

