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ـ تهیه اسمیر، اقدام تشخیصی همه ضایعات دهانی 1
)90بورد (جز؟بهتواند باشد، زیر می

سپعفونت راجعه هر) ببالستومایکوز )الف
کاندیدیازیس ) دعفونت سایتومگال ) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

CMVکشت از زخم عفـونی بـا   66ص ، 4فصل ،2015برکت (
از CMVغیر محتمل است که مثبـت باشـد مگـر اینکـه ریـزش      

).سطح زخم وجود داشته باشد

بـه  Linear IgA diseaseدر صورت عدم پاسخ ـ 2
استروئید موضعی، کدام دارو به رژیم درمانی اضـافه  

)90بورد (شود؟ می
سون پدا)الف
ورین خوراکیپسیکلوس) ب
تاکرولیموس) ج
رتینوئید موضعی ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

به خـوبی  LAD، ضایعات دهانی 86ص ، 4فصل ،2015برکت (

MMP  دهنـد، در  نمـی به استروئید موضعی و سیسـتمیک پاسـخ

).صورت عدم پاسخ داپسون یا سولفاپریدین اغلب موثر است

در یک بیمار دچار ضعف ایمنی وجود یک زخـم  ـ 3
ها قبل نکروتیک منفرد، بزرگ و دردناك که از هفته

ــب  ــور دارد و موج ــان وي حض Exfoliationدر ده
ایین شده است، عفونت با کـدام  پرمولر فک پدندان 

)90بورد (کند؟ ویروس را مطرح می
VZV) بHSV)الف

HHV8) دEBV) ج

�.است) ب(پاسخ، گزینه 

VZVگزارش شـده اسـت کـه    ، 64ص ، 4فصل ،2015برکت (
تواند باعث افتادن دندان یا استئونکروز فـک شودخصوصـا در   می

)مثبتHIVبیماران 

شـود  بهجت دیده میتمام عالئم زیر در سندرم  ـ 4
)91بورد (جز؟به

درگیري سیستم عصبی مرکزي )الف
التهاب مشمیه ) ب
ها درگیري مفاصل کوچک دست) ج
اي زخم روده) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

ــل،2015برکــت ( ــري  77ص ، 4فص ــت درگی ــندرم بهج ، در س

).دهدنمیرخها مفاصل گوچک دست

بهترین تشخیص براي ضـایعات زخمـی مخـاط    ـ 5
ــا       ــان ب ــه درم ــبی ب ــت نس ــه مقاوم ــان ک ده

دهند کدام یک از موارد نشان میکورتیکواستروئید
)91بورد (باشد؟ زیر می

مفیگوس فولیاسه پ)الف
مفیگوئید بولوز پ) ب
استوماتیت زخمی مزمن ) ج
سندرم رایتر ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

، سندرم رایتر نوعی آرتریت واکنشی است 4فصل،2015برکت (

دهد و با تریـاد  میکه در پاسخ به عفونت باکتریایی دوردست رخ
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کالســیک آرتریــت حــاد، عفونــت مجــاري ادراري تناســـلی و      

خــط اول درمــان ســندرم رایتــر . شــودمــیکنژکتیویــت مشــخص

NSAID استها(

هاي اتوایمـوین ضـایعات   در کدام یک از بیماريـ 6
طور قرینه صورت مرکزي به سمت تنه و بهوستی بهپ

)91بورد (کند؟یدا میپگسترش 
فرم اریتم مولتی) بالنپلیکن )الف

یدرمولیز بولوزا پا) دمفیگوئید بولوز پ) ج
�.است)ب(پاسخ، گزینه 

ها ضایعات پوستی ابتدا در دست70ص ، 4فصل،2015برکت (

ایجاد شده و به شکل متقارن و مرکز گرا به سمت تنـه گسـترش  

).یابدمی

وسیدگی شدید دندان در کدام پدهان کوچک و ـ 7
بـورد  (شود؟ یدرمولیز بولوزا دیده میپیک از موارد ا

91(
)Junctionalالف
simple)ب
dystrophic) ج
hemidesmosomal) د

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)پوستیهاي بیماري، 16فصل، نویل(

س در پهاي هـر معموالً کدام یک از انواع ویروس-8
)91بورد (ند؟رزادي نقش داي مادرهاایجاد بیماري

HSV1) بCMV)الف
EBV) دHHV6) ج

�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)4-1جدول ، 59ص ، 4فصل،2015برکت (

مفیگوس پهاي تواند از نشانهـ تمامی موارد زیر می9
)91بورد (جز؟ بهالستیک باشد پارانئوپ

اها پها و هاي کف دستتاول)الف
وست پدار در روي هاي خارشولپاپ) ب

ها دهنده در روي لبهاي خونریزيدلمه) ج
ضایعات تنها در قسمت قدامی دهان ) د
�.است)د(پاسخ، گزینه 

، ضایعات دهانی پمفیگوس وسیع 81ص ، 4فصل،2015برکت (

نکروز و اروژن وسیعی لبها زبان و کـام  ، و دردناك است و التهاب

).کندمینرم را درگیر

وست و مخاط در زمان پهاي گستردهایجاد تاول-10
شود، در کدام یک از تولد که اغلب منجر به مرگ می

)92بورد (شود؟ دیده مییدرمولیزبولوزا، پانواع ا
Junctional) بSimplex)الف

دیستروفیک غالب ) ددیستروفیک مغلوب) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)پوستیهاي بیماري، 16فصل، نویل(

11-Post Herptic Neuralgia) : 92بورد(
. باشدیکیاز عوارض نادر بیماري زونا می)الف
. شودبا تجویز فوسکارنت درمان می) ب
. باشدناشی از آسیب به اعصاب مرکزي و محیطی می) ج
. باشدمیBells Palsyمعموالً همراه ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

HZIعـوارض  ترین یکی از مهم63ص ، 4فصل،2015برکت (
نورالژي پس از هرپس است که ناشی از آسیب به اعصاب محیطی 

).و مرکزي و اختالل در عملکرد سیستم عصبی مرکزي است

مفیگوئید درست پتمام موارد زیر در مورد بولوز -12
: جزبهاست 

وسـتی  پضـایعات دهـانی اغلـب قبـل از ضـایعات      )الف
. آیدوجود میبه
. آیدوجود میدسموزوم بهبادي بر علیه همیآنتی) ب
هایی با سقف ضخیم و وستی به صورت بولپضایعات ) ج

. گنبدي شکل است
ا و تنـه  پـ وستی در ناحیـه  پترین محل ضایعات شایع)د

. است
�.است) د(پاسخ، گزینه 
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)82ص ، 4فصل ،2015برکت (

مفیگوس و اسـتیون  پترین تفاوت بیماري عمده-13
)92بورد : (جانسون

وست و مخاط پدرگیري )الف
واکنش به داروها ) ب
سیر بیماري) ج
نحوه کنترل بیماري ) د
�.است) ج (پاسخ، گزینه 

)71و 78ص ، 4فصل،2015برکت (

تلیالی تـاولی کـدام   یپترین درماتوز زیر اشایع-14
)92بورد (است؟ 

Cicatrical Pemphigoid)الف
Bullous Pemphigoid) ب
Linear IgA) ج
Chronic Bullous Diease Of Childhood) د

�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)82ص ، 4فصل،2015برکت (

احتمال بروز سندرم استیون جانسون به دنبـال  -15
)92بورد (کدام یک از موارد زیر کمتر است؟ 

HSVعفونت )الف
السمایی پنومونی مایکوپعفونت ) ب
NSAIDمصرف ) ج
مصرف داروهاي ضد تشنج ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

برخالف اریتم مولتی فرم کـه بـا   71ص ، 4فصل ،2015برکت (

همراه HSVبه ندرت با عفونت SJS همراه است HSVعفونت 

).باشدمیبوده و بیشتر با عفونت با مایکوپالسما پنومونیه همراه

رفتن کدام یـک  دیده التهابی بودن آفت با باال پ-16
)92بورد (تواند همراه باشد؟از فاکتورهاي زیر می

TNF)الف
IL-10) ب

Heat Shock Protein) ج
IL6) د

�.است) د(پاسخ، گزینه 

هـاي  را با فاکتورRASمطالعات 74ص ، 4فصل ،2015برکت (

کننـده  کنتـرل هـاي  ژنتیکی مرتبط با عملکرد ایمنـی خصوصـا ژن  

ــل هــاي رهاســازي ســایتوکاین IL-6و IL-1βپــیش التهــابی مث
).مربوط دانسته اند

هاي قارچی زیر ممکن است کدام یک از عفونت-17
)92بورد (شود؟ فرم دیده میهمراه با اریتم مالتی

توکوکوزیس پکری)الف
کوکسیدیوایدیومایکوزیس ) ب
مایکوپالسما) ج
موکورمایکوزیس ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

، HSVمثل هایی با عفونتEM، 70ص ، 4فصل،2015برکت (

).مایکوپالسما و کالمیدیا پنومونیه همراه است

وسـتی در کـدام یـک از    پسـی  پهاي بیونمونه-18
بـورد  (باشـد؟ هاي زیر مملو از ائوزینوفیل میبیماري

92(
هاي مخاطیمفیگوئید غشاءپ)الف
مفیگوس ولگاریس پ) ب
مفیگوئید بولوز پ) ج
مفیگوس وژتانس پ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

بیوپسـی جـدا شـدن    هـاي  ، نمونـه 83ص ، 4فصل،2015برکت (

اپیتلیوم از بافت همبند در ناحیه غشاي پایه و انفیلتراسیون التهابی 

).دهدمیکه معموال غنی از ائوزینوفیل است را نشان

اي مانند، روي زمینه هاي خوشهها و بولوزیکولـ 19
هاي تاولی زیر مشخصه کدام یک از بیماريملتهب، 

)92بورد (است؟ 
) خطیIgAبیماري (LAD)الف
خیم کودکان مفیگوئید خوشپ) ب
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مفیگوئید بولوز پ) ج
مخاطی هايمفیگوئید غشاءپ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

هـاي  و تـاول هـا  بـا پـاپول  LAD، 85ص ، 4فصل،2015برکت (

).شودمیملتهب مشخصشکل در زمینه اي خوشه

)92بورد (صحیح است؟ TENکدام یک در مورد ـ 20
. شودبیشتر در مردان دیده می)الف
. تر استدر سنین جوانی شایع) ب
ضایعات دهانی براي مدت زمان کمتـري نسـبت بـه    ) ج
. ماندوست باقی میپ
صدمات قابل مالحظه چشـمی در نیمـی از بیمـاران    ) د

. ماندباقی می
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)71ص ، 4فصل،2015برکت (

در کدام بیمـاري  Ankyloglossiaاحتمال بروز ـ 21
)92بورد (شود؟ مطرح می

درموالیزیس بولوزا یپا) الف
مفیگوس پ) ب
خطی IgAبیماري ) ج
الستیک پارانئوپمفیگوس پ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)86ص ، 4فصل،2015برکت (

ماد کلوبتازول در درمان آفـت موجـب   پتجویز -22
: جزبهشود، کاهش تمام موارد زیر می

دوره عود ) بشدت ضایعه )الف
زمان التیام ) داندازه زخم ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)76ص ، 4فصل،2015برکت (

تمام موارد زیر از خصوصیات ضـایعات داخـل   ـ 23
ــر  ــانی هـ ــودپدهـ ــده س عـ ــاران کننـ در بیمـ

Immunocompetent92بورد :(جزبهباشد، می(

. اي هستندها منفرد یا خوشهزخم)الف
. دهددر مخاط کراتینیزه روي می) ج
. باشنددردناك می) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

داراي حاشـیه اریتمـاتوز   هـا  زخـم 60ص ، 4فصل،2015برکت (

).باشندمیواضح

کننـده، غیرمـرتبط بـا    فرم عوددر اریتم مولتیـ 24
HSV93بورد (شود؟ کدام دارو تجویز می(

واالسیکلوویر ) بآسیکلوویر )الف
رین پآزاتیو) دسون پدا) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

، داپسون و داروهاي ضد ماالریا در 71ص 4فصل ،2015برکت (

)باشندمیموفقکننده درمان عفونت عود

در روي کـام  Recrudescent HSVهـاي  زخمـ 25
شبیه کدام مورد است؟ Immunocompotentبیمار 

)93بورد (
الزي پنکروتایزینگ سیالومتا)الف
السماسل استوماتیت پ) ب
سوختگی ناشی از غذا ) ج
ائوزینوفیلیک گرانولوما ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)61ص 4فصل،2015برکت (

ـ هاي زیر تسـت  در کدام یک از بیماريـ 26 اترژي پ
)93بورد (مثبت است؟ 

استئوماتیت آفتی )الف
مفیگوس ولگاریس پ) ب
م بهجت سندر) ج
الن پلیکن ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)77ص ، 4 فصل،2015برکت (
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ـ نومونی در سـه مـاه اول   پعامل اصلی ـ 27 س از پ
بـورد  (اسـت؟  یوند مغز استخوان کدام ویروس زیر پ

93(
واریسالزوستر ) بسایتومگال )الف

لکس پس سیمپهر) دبار شتینپا) ج
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)65ص ، 4فصل،2015برکت (

تمام موارد زیـر  ) NUS)ANUGدر مبتالیان بهـ 28
کننده زمینـه ضـعف ایمنـی باشـد،     تواند توجیهمی
)93بورد (: جزبه

تب باال )الف
اتی منتشر پلنفادنو) ب
یشرونده پضعف ) ج
سوزش شدید و بوي بد دهان ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)68ص ، 4فصل،2015برکت (

فرم صـحیح  تمام موارد زیر درباره اریتم مولتیـ 29
)93بورد (: جزبهاست، 
یمفیگـــوس نســـبت بـــه آن ســـیر مـــزمن و  پ)الـــف

. تري داردروندهیشپ
فاقد تست اختصاصی آزمایشگاهی بـراي تشـخیص   ) ب

. است
توانـد مشـابه عفونـت ویـرال     رس آن مییشپعالئم ) ج

. باشد
وسـتی آن  پعالم دهانی همیشه همـراه بـا تظـاهرات    ) د

. است
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)68و 69ص ، 4فصل ،2015برکت (

6سر بچـه  پترین تشخیص براي بیماري محتملـ 30
ساله که با شکایت از افزایش حجم لثه که از حـدود  

حالی یش شروع شده و به همراه درد و بیپدو هفته 
)93بورد (باشد، کدام است؟ ریدگی میپو رنگ

لوسمی )الف
سی اولیه پاستوماتیت هر) ب
ا و دهان پبیماري دست، ) ج
انژین پهر) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)59ص ، 4فصل ،2015برکت (

کدام CMVتست تشخیص جهت عفونت فعال ـ 31
)93بورد (است؟ 

کشت بافت )الف
CMV-Abتیتراسیون ) ب
سی پبیو) ج
DNA Hybrid) د

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)66ص ،4فصل ،2015برکت (

احتمال بروز انکیلوگلوسـیا در کـدام بیمـاري    ـ 32
)93بورد (وجود دارد؟ 

درموالیزیس بولوزا یپا)الف
Cowdenسندروم ) ب
الستیک پارانئوپمفیگوس پ) ج
Linear IgAبیماري ) د

�.است) الف(پاسخ، گزینه 
در نوع دیستروفیک مغلوب اپیـدرمولیز بولـوزا کـوچکی    

.گرددمیدهان و انکیلوگلوسیا مشاهده

)پوستیهاي بیماريفصل ، نویل(

Hereditary Benign Intraابتالي چشم بـه  ـ 33
Epithelial Dyskeratosis    منجر بـه کـدام ضـایعه

)93بورد (شود؟ می
برگشت مژه به داخل چشم )الف
دوبینی ) ب
فتوفوبی ) ج
لک پچسبندگی به ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 
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تـرس از نـور و   ، درگیري چشمه منجر به  اشک ریـزش 
.شودمیخارش چشم

)پوستی هاي بیماريفصل، نویل(

فـرم  در بیماري که مکررًا مبتال به اریتم مـالتی ـ 34
ــک  ــی از تحری ــدام داروي مــیHSVناش شــود، ک

)93بورد (گردد؟ ضدویروسی تجویز می
Famciclovir) بDoconazole)الف

Acyclovir) دValacyclovir) ج

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)71ص ، 4فصل ،2015برکت (

هــاي بــالینی زیــر بــراي هــر یــک از یافتــهـــ 35
شـود،  اتوگنومونیک محسوب مـی پهاي زیر بیماري

)93بورد (: جزبه
در اسکلرودرمی Raynaud's-phenomen)الف
مفیگوس ولگاریس پدر Nikolsky sign) ب
وس اریتماتوز سیستمیک پدر لوMalar-rash) ج
فرم در اریتم مولتیTarget-lesion) د
�.است) ب(گزینه پاسخ، 

عالمت نیکولسکی در اغلب موارد بـا پمفیگـوس همـراه    
تـاول زا نیـز   هـاي  است اما ممکن است در سایر بیماري

.مثبت شود

)79ص ، 4فصل ،2015برکت (

ـ ساله14سر پـ 36 ، احسـاس  پاي از دیروز دچار ت
در معاینـه،  . کسالت، و بوي بـد دهـان شـده اسـت    

هاي کوچک آفت مانند در کام سخت، مخاط لب زخم
لثـه  . شودایین و سطح دورسال زبان دیده میپباال و 

االتال ناحیه قدامی دهان بیمار ملتهـب و دردنـاك   پ
اگر بیمار سابقه عالیم مشابه را در گذشته ذکر . است

داروي زیر براي کنترل عالیـم وي  تجویز کدام نکند،
)94بورد (تر از بقیه است؟ مناسب

اسیکلوویر )الف
شویه بتامتازون دهان) ب

قطره نیستاتین ) ج
یرین پآس) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

عالئم ذکر شده منطبق با ژنژنیواستوماتیت هرپسی اولیه 
است درمان شامل درمان حمایتی و تجویز آسیکلوویر و 

تجویز آسیکلوویر مدت تـب،ریزش  . باشدمینترل دردک
.کندمیو پیشرفت بیماري را محدودHSVویروس 

)62ص ، 4فصل ،2015برکت (

کدام تست زیر از دقت و سرعت بیشتري براي ـ 37
عنـوان علـت   لکس بهپس سیمپتشخیص عفونت هر

زخم مزمن دهانی در یک بیمار دچار ضـعف ایمنـی   
)94بورد (برخوردار است؟ 

کشت ویروس )الف
Tzankبررسی اسمیر ) ب
ضد ویروس IgMبادي گیري تیتر آنتیاندازه) ج
بررسی اسمیر ضایعه به روش ایمونوفلورسنت ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

کشـت ویـروس اسـتاندارد طالیـی تشـخیص اسـت امــا       
دریافت نتیجه تست به چندین روز زمان نیاز دارد

)61ص ، 4فصل ،2015برکت (

س پهمه عبارات زیر در ارتباط با عفونـت هـر  ـ 38
)94بورد (: جزبهزوستر صحیح هستند، 

IgMمنجــر بـه افــزایش گـذرا در ســطح ســرمی   )الـف 
. شود که فاقد ارزش تشخیصی استمی
Bisphosphonatesتظاهرات فکی ناشی از مصـرف  ) ب

در تشخیص افتراقی با موارد شدید این بیمـاري مطـرح   
. باشدمی
فقدان یک طرفه حس چشـایی در دو سـوم قـدامی    ) ج

. باشداز تظاهرات غیرشایع آن میBell's palsyزبان و 
واکسیناسیون افراد مسن با ویروس تضعیف شده، در ) د

. اثر استبیPost-herpetic Neuralgiaکاهش وقوع 
�.است) د(نه پاسخ، گزی
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باعـث افـزایش   VZVواکسیناسیون افراد مسن بر علیه 
یـا  HZIسطح آنتی بادي، ایمنی و کاهش بروز و شدت 

.شودمینورالژي پس از هرپس

)65ص ، 4فصل ،2015برکت (

کننـده  هاي زیر درباره آفـت عـود  تمام عبارتـ 39
)94بورد : (جزدهان صحیح است، به

اسخ شدید و موضـعی ایمنـی سـلولی    پآفت بر اثر )الف
و B1شود که شواهدي براي نقش اینترلوکین ایجاد می

IL-6در آن وجود دارد .
درصـد از مبتالیـان بـه آفـت دچـار      10تا 5حدود ) ب

B12ساز مانند فوالت و ویتـامین  هاي خونکمبود المان
. هستند

هاي آفتـی  براساس مطالعات جدید، میزان بروز زخم) ج
هاي نیکوتین در خـون بیمـار نسـبت    با میزان متابولیت

. مستقیم دارد
یلـوري  پشواهد کافی براي تأییـد نقـش هلیکوبـاکتر    ) د
عنوان عامل تحریک سیستم ایمنـی در ایـن بیمـاران    به

. وجود ندارد
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

هـاي  تـی بـا سـطح متابولیـت    آفهـاي  میزان بروز زخـم 
نیکوتین نسبت عکس دارد

)74ص ، 4فصل ،2015برکت (

نـاك و  هـاي درد علت زخـم اي بهساله27مرد ـ 40
در معاینـه دو  . نمایـد کننده دهانی مراجعه مـی عود

متـري و یـک زخـم یـک و     سانتیزخم کوچک نیم
هاي لـوزه دیـده   تري در کام نرم و چین»سانترينیم
ها طی دو هفته تا گـاه  به گفته بیمار، زخم. شوندمی

چنـد کـانون   عالوه بـر ایـن،  . یابنددو ماه بهبود می
ـ وسـت  پمتورم، سرخ، و دردناك در  . ا وجـود دارد پ

بررسی تمام موارد زیر در ایـن بیمـار قابـل توصـیه     
)94بورد (:جزبهاست، 

مفاصل بزرگ ] تورم مفاصل به ویژسابقه )الف
HLA-B27وجود ) ب

ویژه خون تازه در مدفوع بررسی عالیم گوارشی به) ج
Pathergyتست ) د

�.است) ب (پاسخ، گزینه 
مرتبط است HLA-B51بروز سندرم بهجت با 

)77ص ، 4فصل ،2015برکت (

تست ایمونوفلورسنت مستقیم در تمـام مـوارد   ـ 41
کند، زیر به تشخیص دو بیماري از یکدیگر کمک می

)94بورد (: جزبه
الن اروزیو و استوماتیت زخمی مزمن پلیکن)الف
مفیگویید بولوز پالستیک و پارانئوپمفیگوس پ) ب
درمولیز بولوز اکتسابی یپمفیگویید مخاطی و اپ) ج
خطی IgAآنژین بولوز هموراژیک و بیماري ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)پوستی هاي بیماريفصل ، نویل(

یش دچار ضـایعات  پاي از سه ماه ساله56خانم ـ 42
-Mapهـاي  در معاینـه، زخـم  . دهانی شـده اسـت  

likeوشیده از غشاء فیبرینی در گونه و کام و یـک  پ
عالوه بر این، . شودتاول سالم در کف دهان دیده می

اي در صورت خوشـه دار بهول خارشپاپچند تاول و 
آرنج و زانو وجود دارد که چند روز قبل از ضـایعات  

ترین تشـخیص کـدام   محتمل. انددهانی ایجاد شده
)94بورد (است؟ 

خطی IgAبیماري )الف
مفیگویید مخاطی پ) ب
مفیگویید بولوز پ) ج
درمولیز بولوز اکتسابی یپا) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

است که در اي خوشههاي به صورت تاولLADضایعات 
.کندمیرا در گیرها بزرگسالت تنه و اندام

)85ص ، 4فصل،2015برکت (

دنبال خوردن یش بهپساله از دو ماه 54خانمی ـ 43
. شـود زدن دچـار سـوزش لثـه مـی    غذا و مسـواك 



)98تا سالسواالت تألیفی، بورد و ارتقاء(سواالت تفکیکی بیماري هاي دهان اکسیر آبی مجموعه 14

در معاینه، قرمزي لثه و دو زخم بـزرگ بـا حاشـیه    
وشیده از غشاي فیبرینی در کام پنامنظم و اریتماتو 

بیمار اخیرًا از سوزش ناحیه تناسـلی  . شوددیده می
در . باشـد وست وي سالم مـی پنیز شاکی است ولی 

تلیوم و در یپیک، شکاف زیر ااتولوژپبررسی هیستو
C3و IgGبررسی ایمونوفلورسنت مستقیم رسـوب  

همه عبـارات  . اندایه مشاهده شدهپدر ناحیه غشاي 
ترین تشخیص صحیح اسـت،  زیر، با توجه به محتمل

)94بورد (: جزبه
اي یمـار جهـت رد بیمـاري بـدخیم زمینـه     بارجاع )الف

. شودتوصیه می
گیـري چشـم در ایـن بیمـاري     یکـی  از عـوارض در  ) ب

. کاهش یا فقدان ترشح اشک است
سون در مبتالیان به شکل شدید ضـایعات  پتجویز دا) ج

. گردددهانی یا در صورت درگیري حنجره توصیه می
تست ایمونوفلورسنت غیرمسـتقیم در اکثـر بیمـاران    ) د

. مثبت است ولی با شدت بیماري ارتباط ندارد
�.است) د(پاسخ، گزینه 

.بیماران مثبت است% 10فقط در IIFتست 

)84ص ، 4فصل ،2015برکت (

خانمی شست و سه ساله به علـت اریـتم لثـه    ـ 44
ي کانین تا هامارجینال و چسبنده ناحیه باکال دندان

آزمـایش  . باال مراجعـه نمـوده اسـت   پمولر اول چ
لمان را با الگـوي  پو کمIgGایمونوفلورسنت، رسوب 

کـدام روش  . دهـد یتلیوم نشـان مـی  پرتیکولر در ا
)94بورد (درمانی ارجحیت دارد؟ 

شروع درمان سیستمیک با استرویید و در صـورت  )الف
نیاز سرکوبگر ایمنی 

سون و در صورت نیاز پشروع درمان سیستمیک با دا) ب
تتراسیکلین 

تا شروع Follow upتوماتیک موضعی و پدرمان سم) ج
تر دهانی ضایعات گسترده

تا شـروع  Follow upتوماتیک موضعی و پدرمان سم) د
وستی پضایعات 

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)94ص ، 4فصل ،2015برکت (

باشـد  اي که مبتال بـه ایـدز مـی   ساله37مرد ـ 45
هـاي برجسـته و مرکـز    علت زخمی دردناك با لبهبه

متر در کنار زبان با سیر نکروتیک به اندازه دو سانتی
سی، انفیلتراسـیون  پدر بیو. کندمراجعه میدو ماهه 
اي، و هـاي ژانـت چنـد هسـته    ها، سـلول ماکروفاژ

ـ هاي اسلول تلیوییـد در بافـت همبنـد ضـایعه     یپ
تـرین تشـخیص کـدام    محتمل. مشاهده شده است

)94بورد (است؟ 
ائوزینوفیلیک گرانولوما )الف
السموزیس پهیستو) ب
بالستومایکوزیس ) ج
موکورمایکوزیس ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

تشـخیص  ترین با توجه به نماي هیستوپاتولوژي محتمل
.ائوزینوفیلیک گرانولوما است

)22فصل ،2015برکت (

تیـک ویتلـو   پهاي زیر دربـاره هر ـ تمام عبارت46
)94بورد (:جزبهصحیح است،

توانـد منجـر بـه    زشکی میپیس دندانپارتعاش هند)الف
. عود آن شود

. ارستزي انگشت مبتال همراه استپبا درد و ) ب
فرم در فرد مبـتال  تواند منجر به بروز اریتما مالتیمی) ج

. شود
. کندوشیدن دستکش از عود آن جلوگیري میپ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)4فصل،2015برکت (

کننده نسبت بـه  تمام موارد جزء عوامل مستعدـ 47
:جـز بـه شـوند،  تیک نورالژیا محسوب میپهرستپ
)95بورد (

سال در زمان بروز زوستر 50سن باالتر از )الف
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درگیري ) درماتوم(محل ) ب
شدت بیماري در فاز حاد زوستر ) ج
رس بیماري یشپوجود درد در فاز ) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)63ص ، 4فصل،2015برکت(

یش دچار گلـودرد،  پساله از سه روز 11کودك ـ 48
ـ احساس کسالت، تب، آدنو اتی دردنـاك گـردن و   پ

در معاینـه، چنـد   . لنومگالی خفیف شده اسـت پاس
تشی در کام و دو زخم کوچک آفت مانند در مخاط پ

عنـوان  ها بـه تمام ویروس. شودلب و زبان دیده می
)95بورد (: جزبهشوند، علت عالیم بیمار مطرح می

Epstein-Barr)الف
Cytomegalovirus) ب
HHV-6) ج
HHV-8) د

�.است) ج(پاسخ، گزینه 
ــروس ــاي ویـ ــم   هـ ــث عالئـ ــر باعـ ــه دیگـ ــه گزینـ سـ

ــث HHV6شــوند، در حــالی کــه مــیمونونوکلئــوز باع
roseola infantum,otitis media , encephalitis

گرددمی

)4-1، جدول 59ص 4فصل،2015برکت (

بیمار مبتال به لوسمی حاد دچار زخم مزمنی در ـ 49
در معاینه، زخمی بزرگ بـا حاشـیه   . گونه شده است

Scallopedشود که در اطراف آن چند زخم دیده می
ي اینسـیژنال  در نمونـه . کوچک اقماري وجود دارد

هـاي  حاشیه زحم، دژنرسانس بالونینگ، انکلوزیـون 
اي گـزارش  اي و سلول ژانت چند هستهداخل هسته

کمتـري کـدام روش تشـخیص از ارزش   . شده است
)95بورد (برخوردار است؟ 

کشت بافتی )الف
Real-time PCR) ب
Giemsaآمیزي و رنگپبرداشت نمونه با سوآ) ج
آمیز ایمونوفلورسنت اسمیر سیتولوژي با رنگ) د

�.است) ج(پاسخ، گزینه 
باشد کـه دقـت تشخیصـی    میHSVتشخیص ضایعات، 

.گزینه ج از بقیه موارد کمتر است

)61ص ، 4فصل ،2015برکت (

هاي متعـدد بـا   ساله با شکایت از زخم45خانم ـ 50
هـا و  متر در کف دهان، گونهمیلی5-6قطر متوسط 

یش پها مراجعه کرده که از چند ماه سطح داخلی لب
ـ هـا  زخـم . شروع شده است س از مـدتی بهبـود   پ

بررسی کـدام مـورد   . کنندیابند و دوباره بروز میمی
)95بورد (در اولویت قرار دارد؟ 

آهن، فوالت و فریتین سرم )الف
CD4هاي تعداد سلول) ب
هاي التهابی روده وجود بیماري) ج
مفیگویید مخاطی پسی براي رد پبیو) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

اولویـت، افتـراق   با توجه به سن بیمـار و سـیر ضـایعات    
باشدمیپمفیگویید از آفت

)75ص ، 4فصل ،2015برکت (

ي متأهل، به علت ابـتال بـه   ساله30براي خانم ـ 51
هاي ماژور مقاوم به درمان، تالیدومیـد تجـویز   آفت

)95بورد (کدام مورد ضرورت دارد؟ . شده است
ارزیابی ماهانه ذخایر آهن )الف
نی پبراي بررسی سایتوCBCدرخواست ادواري ) ب
تأکید بر استفاده همزمان از دو روش ضد بـارداري و  ) ج

تست ماهانه بارداري 
اي دهان جهت کشف زودهنگام ابتال بـه  معاینه دوره) د

السم پنئو
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)76ص ، 4فصل،2015برکت (

براساس معیارهاي جدید، تشـخیص سـندروم   ـ 52
سـاله، در کـدام مجموعـه از    35بهجت در یک مرد 

)95بورد (شود؟ عالیم کمتر از بقیه مطرح می
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کننده هاي دهانی و تناسلی عودزخم)الف
Uveitisهاي تناسلی عودکننده و زخم) ب
ــانودوزوم، عالیــم ســندروم ســاقه   ) ج ي مغــز و اریتم

ه یواسکولیت شبک
مثبت و Pathergyکننده، تست هاي دهانی عودزخم) د

HLA-B51
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)77ص ، 4فصل،2015برکت (

ساله به علـت آریتمـی قلبـی تحـت     65بیمار ـ 53
ـ . قرار گرفتـه اسـت  Amiodaroneدرمان با  س از پ

مدتی، وي با ضایعات تاولی و ژنژیویت دسـکواماتیو  
سی، تاول حـاوي نوتروفیـل   پدر بیو. کندمراجعه می

وي نیز منفـی گـزارش شـده    IIF. شودمشاهده می
)95بورد (تشخیص کدام است؟ ترین محتمل. است

Pemphigus Vulgaris)الف
Mucous Membrane Pemphigoid) ب
Linear IgA Disease) ج
Drug-induced Stomatitis) د

�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)٨٣ص ، 4، فصل2015برکت(

یش دچار ضایعات بولوز پساله از دو ماه 53مرد ـ 54
ضایعات از مخاط دهـان شـروع   . گسترده شده است

. انـد وست گسترش یافتهپروز به 3س از پاند و شده
درحال حاضر، بیمار دچار تنگی نفس، سرفه دردناك 

نشـانگر  IIF. هـا نیـز شـده اسـت    و قرمزي چشـم 
بـا  . باشدتلیوم قلب و کلیه مییپبادي بر علیه اآنتی

ـ  اسـخ بهتـري نشـان    پدام قسـمت  شروع درمان ک
)95بورد (خواهدداد؟ 

مخاط دهان ) بوست پ)الف
چشم ) ددستگاه تنفس ) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)81ص ، 4فصل،2015برکت (

بررسی ایمونوفلورسنت ضایعه مخاطی به روش ـ 55
Salt-Split هـاي  ساله که دچـار زخـم  55در خانم

شده است، رسـوب  وستی مزمن پهاي دهانی و تاول
درمال نمونـه نشـان   یپایمونوگلوبولین را در سمت ا

طـور  کدام تشخیص بالینی در این بیمار بـه . دهدمی
)95بورد (است؟ منتفیقطع 

Mucous Membrane Pemphigoid)الف
Bullous Pemphigoid) ب
Linear IgA Dermatosis) ج
Epidermolysis Bullosa Acquisita) د

�.است) الف(گزینه پاسخ، 

)83ص ، 4فصل ،2015برکت (

صدق PVLهاي تمام موارد زیر  در مورد ویژگیـ 56
)95بورد (: جزبهکند، می
. الکیاي هموژن شروع شودپصورت لکوممکن است به)الف
. دهدهاي مسن رخ میمعموالً در خانم) ب
. ایین جایگاه شایع آن استپلثه ) ج
. در ایجاد آن تأیید شده استHPVنقش ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)101ص ، 5فصل،2015برکت (

لکس در پس سیمپدر کدام بیماري، ویروس هرـ 57
اغلب مبتالیـان قابـل ردیـابی    Endoneurialمایع 

)96بورد (است؟ 
س ثانویه پهر) بس اولیه پهر)الف

فلج بل ) دفرم اریتم مولتی) ج
�.است)د(پاسخ، گزینه 

)59ص ، 4فصل ، برکت(

کـه در فـاز   ALLاي مبـتال بـه   ساله7کودك ـ 58
Inductionهاي درمانی است، دچار تب و زخمشیمی

مثبت شدن کدام تست . آفت مانند دهان شده است
براي شروع درمان ضدویروسـی بـا آسـیکلوویر از    

) 96بورد (برخوردار است؟ کمترياعتبار 
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ي بافتی شناسی نمونهبررسی بافت)الف
Tzankاسمیر ) ب
تست ایمونوفلورسنت مستقیم ضایعه ) ج
جداسازي و کشت ویروس ) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

.را نداردVZVاز HSVتوانایی افتراق tzankاسمیر 

)61ص ،4، فصل 2015برکت (

ــتالل   -59 ــدام اخ ــر، ک ــات اخی ــاس تحقیق براس
ایمونولوژیک، عامل احتمالی ایجاد زخم مخـاطی در  

) 96بورد (باشد؟ آفت می
بادي ژن ـ آنتیلکس آنتیپکم)الف
تغییــر در تعــداد و عملکــرد سیســتم منوســیت ـ    ) ب

ماکروفاژ 
اسخ ایمنی با واسطه سلولی پافزایش در ) ج
هاي غیرطبیعی در خون محیطی حضور گسترده لنفوسیت) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)74ص ، 4، فصل 2015برکت (

هاي زیر بر روي فواصل عـود  ـ کدام یک از درمان60
) 96بورد (آفت اثر بیشتري دارد؟ 

کورتون سیستمیک کوتاه مدت در آفت ماژور )الف
در آفت ماژور داکسی سایکلین خوراکی) ب
فروس سولفات در مبتالیان به آنمی فقر آهن ) ج
لیدوکایین و استرویید موضعی در آفت مینور ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)76ص ، 4، فصل2015برکت (

اي از چنـد مــاه قبـل دچــار   ســاله53ــ خـانم   61
وسـیله  هایی در گونه و زبان شده است کـه بـه  زخم

اگـر  . اندههاي اریتماتو و کراتوتیک احاطه شدکانون
تست ایمونوفلورسنت مستقیم و غیرمستقیم وجود 

تلیوم را در یپهاي اي سلولبادي بر علیه هستهآنتی
ارابازال نشان بدهد، اولین تشـخیص  پناحیه بازال و 

) 96بورد (کدام است؟ 

Progressive systemic sclerosis)الف
Systemic lupus erythematosus) ب
Paraneoplastic pemphigus) ج
Chronic ulcerative stomatitis) د

�.است) د(پاسخ، گزینه 

)4، فصل 2015برکت (

-Antiي تسـت  هـاي زیـر دربـاره   تمام عبارت-62

DSG1 وAnti-DSG3  ،جـز بـه سرم صحیح اسـت :
) 96بورد (

این تست به همراه آزمون ایمونوفلورسنت مستقیم )الف
مفیگــوس پتــرین روش تشــخیص و غیرمسـتقیم دقیــق 
. شودولگاریس محسوب می

مفیگوس وجتانس پمفیگوس ولگاریس از پبه افتراق ) ب
. کندکمک می

ــان ) ج مفیگـــوس پدر تنظـــیم دوز دارو و طـــرح درمـ
. ولگاریس مفید است

ــه) د ــون در نتیجــ ــن ازمــ ــوس ارزش پي ایــ مفیگــ
. گنوستیک داردروپ
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)نویل(

اي کـه از دو مـاه قبـل دچـار     سـاله 72ـ خانم 63
ا، زیر بغل، پدار در دست و ضایعات کهیر مانند خارش
علت سوزش لثه مراجعـه  و کشاله ران شده است، به

حسـاس  هـا برافروختـه و   در معاینـه، لثـه  . کندمی
ــه ــتند و آویخت ــاي اهس ــه ــی از یپ ــومی ناش تلی

شناسـی  در بررسی بافت. شودزدن دیده میمسواك
ــایعات  ــتی، پضــ و Subepithelial cleftوســ

. انفیلتراسـیون آئوزینــوفیلی گـزارش شــده اســت  
ترین تشخیص کدام است؟ محتمل

الستیک پارانئوپمفیگوس پ)الف
وس اریتماتو پلو) ب
مفیگویید بولوز پ) ج
درمولیز بولوز اکتسابی یپا) د



)98تا سالسواالت تألیفی، بورد و ارتقاء(سواالت تفکیکی بیماري هاي دهان اکسیر آبی مجموعه 18

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)83ص ، 4، فصل 2015برکت (

درد بـا سـیر دو   ساله دچار زخمی بی54ـ مردي 64
مرکـز زخـم   . متر شده استماهه به قطر یک سانتی

فرورفته و حاشیه آن اریتمـاتو و در برخـی نـواحی    
عامل تروماي موضعی وجود ندارد و . کراتوتیک است

هاي لنفاوي تحت فکی قابـل لمـس و دردنـاك    گره
ر نماي د. باشدبیمار از نظر عمومی سالم می. هستند
شناســی، زخــم و التهــاب مــزمن همــراه بــا بافــت

هایی شـبیه بـه   ها و سلولانفیلتراسیون ائوزینوفیل
. الي عضالت گزارش شده استهیستیوسیت در البه

بـورد  (تـر اسـت؟   کدام اقدام براي این بیمار مناسب
96(
تزریق هفتگی استرویید داخل ضایعه تا زمان التیام )الف
آمیزي نمونه به روش زیل ـ نیلسـن   درخواست رنگ) ب
PASو 
روتئین پـ آمیزي نمونه از نظر وجـود  درخواست رنگ) ج

S100
برداري با عمق بیشتر تکرار نمونه) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)88ص ، 4، فصل 2015برکت (

دنبال تماس بـا کـدام   س بهپـ احتمال انتقال هر65
) 96بورد (است؟ کمترشکل ضایعه 

وزیکول ) بول پاپ)الف
کراست ) دزخم ) ج
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)61ص ، 4، فصل2015برکت (

خودي هاي زیر امکان بهبود خودبهـ تمام بیماري66
)96بورد (:جزبهدارند، 

مفیگوس وژتان پ)الف
مفیگویید بولوز پ) ب
بیماري بولوز مزمن کودکان ) ج

خطی Aبیماري ایمونوگلوبولین ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)82ص ، 4فصل ، 2015برکت (

روفیالکسی  در اریتم پکدام رژیم دارویی براي ـ 67
تـر  مناسـب HSVکننده مـرتبط بـا   فرم عودمولتی
)97بورد (است؟ 

گرم دوبار در روز میلی800آسیکلوویر )الف
گرم دو بار در روز میلی400اسیکلوویر ) ب
گرم یک بار در روز میلی1000واالسیکلوویر ) ج
گرم یک بار در روز میلی500واالسیکلوویر ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)71ص ، 4، فصل2015برکت (

ــ 68 ــانس هیــدرو ـ ــازال و  پدژنرس ــه ب یک الی
هاي انفیلتراسیون لنفوسیتی در کدام یک از بیماري

)97بورد (زیر ممکن است مشاهده شود؟ 
فرم اریتم مالتی)الف
یدرمولیز بولوز اکتسابی پا) ب
خطی IgAبیماري ) ج
زخم ائوزینوفیلیک ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

دژنرســانس هیــدروپیک الیــه بــازال، انفیلتراســیئن     
لنفوسیتی، نکروز و آپوپتوز کراتینوسیت، تشـکیل بـول   

هاي و انفیلتراسیون لنفوسیتی از ویژگیساب اپی تلیال 
.هیستوپاتولوژیک اریتم مولتی فرم است

)ص ، 4فصل،2015برکت (

ــل-69 ــا  محتم ــاري ب ــراي بیم ــخیص ب ــرین تش ت
Symblepharonهـا،  دهنده لـب ، کراست خونریزي

هاي دهانی همراه با ضایعات هاي اریتماتوز و زخمبچ
) 97بورد (وستی منتشر کدام است؟ پ

Mucous membrane pemphigoid)الف
Erythema multiform minor) ب
Stevens-Johnson syndrome) ج
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Bullous pemphigoid) د

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)72ص ، 4، فصل 2015برکت (

یوند مغز پساله مبتال به لوسمی و سابقه 22ـ بیماري 70
آفتی متعدد دهـان همـراه بـا    استخوان با ضایعات شبه

روش . هاي اقماري کوچـک مراجعـه کـرده اسـت    زخم
) 97بورد (استاندارد براي تشخیص ضایعات کدام است؟ 

Antibody Test) بViral culture)الف
Biopsy) دReal Time PCR) ج

�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)64ص ، 4، فصل2015برکت (

هـاي زیـر   اتوژنز همـه بیمـاري  پـ واسکولیت در 71
) 97بورد : (جزبهتواند مطرح باشد می
عفونت ویروس سیتومگال )الف
عفونت ویروس واریسالزوستر ) ب
ژنژیویت زخمی نکروزان ) ج
الزي نکروز شونده پسیالومتا) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)68ص ، 4، فصل 2015برکت (

بـدون درد  punch outـ اقدام درمانی براي زخم 72
متـر در مخـاط   سانتی15تر از و اندوراسیون، بزرگ

) 97بورد (ساله کدام است؟ 55گونه بیماري 
تریاسینولون داخل ضایعه )الف
سی اکسیژنال پبیو) ب
تجویز فلوکونازول ) ج
شویه کلرهگزیدین دهان) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

ائوزینوفیلیک گرانولوما در بزرگساالن بـه صـورت زخـم    
punched out    با اریتم محیطـی و کراتـوز بـدون درد و

مخاط باکال، کف دهـان  ، در زبانindurationهمراه با 
درمـان ضـایعه شـامل تزریـق     .کنـد میو وستیبول بروز

.کورتیکواستروئید داخل ضایعه و دبریدمان زخم است

)88ص ، 4، فصل2015برکت (

40تواند در بیمـاري  هاي زیر میـ تمام تشخیص73
ساله مبتال به ژنژیویت دسـکواماتیو مطـرح باشـد،    

) 97بورد : (جزبه
مفیگوس ولگاریس پ)الف
مفیگویید غشاي مخاطی پ) ب
الن اروزیو پلیکن ) ج
وس اریتماتوز پلو) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)4، فصل2015برکت (

ساله مبتال به لنفوم به علت درد شدید 60ـ آقاي 74
ــم ــی از زخ ــان و  ناش ــر ده ــیع و منتش ــاي وس ه

هـا مراجعـه نمـوده    دهنده لبهاي خونریزيکراست
خصوص در کف دست وستی بهپضایعات تاولی . است

تـرین تشـخیص   محتمل. نموداها جلب توجه میپو 
) 97بورد (چیست؟ 

یدرمال نکروالزیس پتوکسیک ا)الف
الستیک پارانئوپمفیگوس پ) ب
س مزمن پهر) ج
درمانی موکوزیت ناشی از شیمی) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

هــاي بـا توجـه بـه ابـتال بیمــار بـه بـدخیمی و کراسـت       
و تــاول در کــف دســت و پــا هــا لــبدهنــده خــونریزي

.تشخیص پمفیگوس پارانئوپالستیک است

)4فصل،2015برکت (

درد بـا حاشـیه   وجود یک زخم دهانی بـدون ـ 75
الزي مخاطی وروکو، بیشـتر بـه نفـع    پرپسفت و هی

) 97بورد (تشخیص کدام ضایعه است؟ 
السموزیس پهیستو)الف
رژیلوزیس پاس) ب
بالستومایکوزیس ) ج
اراکوکسیدیومایکوزیس پ) د
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�.است) ج(پاسخ، گزینه 
ــم غیــر      ــامل زخ ــتومایکوز ش ــانی بالس ــاهرات ده تظ

و وروکوئیـد  induratedاختصاصی بدون درد با حاشیه 
.است

)547ص ، 22، فصل2015برکت (

ستان تحت درمـان بـا   پـ خانمی به علت کانسر 76
mTORـ یـک هفتـه   . باشدمی س از اولـین دوره  پ

هاي متعدد شبه آفتی شدید شـده  درمان دچار زخم
) 97بورد (بهترین درمان کدام است؟ . است

ایتراکونازول ) بواالسیکلوویر )الف
ردنیزولون پ) دروکسن پنا) ج
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)نویل(

ـ ـ در بیمار مبتال به تـب، گلـودرد، لنفادنو  77 اتی پ
تشـی در  پسرویکال دوطرفه، فارنژیت اگزوداتیـو و  

) 97بورد (کام، تجویز کدام دارو ممنوع است؟ 
روفن پایبو) باستامینوفن )الف

سیلین یپآم) دردنیزولون پ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)67ص ، 4، فصل2015برکت (

Herpesـ کدام یک از مـوارد زیـر در عفونـت    78
zoster infection (HZI)    بیماران مبـتال بـه ضـعف

)98بورد (ایمنی شیوع کمتري دارد؟ 
پنومونی ) بآنسفالیت ) الف

رتینیت ) دفلج) ج
.است) ج(پاسخ، گزینه × 

در HSVـ براي پیشگیري از انتشار سیستمیک 79
بیمار سروپوزیتیو تحت پیوند سلولی هماتوپویتیک 
که در آن تیمیدین کیناز ویروسی دچار جهش شده 

باشـد؟   ، داروي انتخابی کدام مـورد زیـر مـی   .است
)98بورد (

فوسکارنت ) باسیکلوویر) الف
واالسیکلویر) دفام سیکلویر) ج

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

تاریخچه چندین تاول بـزرگ  ساله که 40ـ خانم 80
دهـد، بـه   ماه قبل می3چرکی در دهان را از حدود 

علت ضایعات برجسته در مخاط باکال و لثـه متـورم   
ي گرانولر و نمـاي  در معاینه، لثه. مراجعه کرده است

cobblestoneدر نمـاي  . هـا مشـاهده شـد   در گونه
هیستوپاتولوژي، آکانتولیز و هیپرپالزي سودو اپـی  

تـرین تشـخیص   توز گـزارش شـد، محتمـل   تلیوما
)98بورد (چیست؟  

پمفیگوس وژناتس ) ببیماري کراون ) الف
بیماري داریر) داپیدرمولیز بولوز ) ج

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

ـ تمام مـوارد زیـر در افتـراق گرانولـوم زخمـی      81
: اسـت، بجـز  کننـده  تروماتیک از آفت مینور کمک

)98بورد (
دوره کوتاه ضایعات ) الف
عدم وجود درد) ب
وجود سفتی ) ج
فقدان اریتم محیطی ) د

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

ساله با تاول و زخم در مخاط باکـال و  69ـ آقاي 82
ژنژیویت دسکواماتیو در قدام فک باال مراجعه کرده 

هـا بـه وفـور    در محتویات تـاول، نوتروفیـل  . است
کـدام  . باشـد بیمار منفی میIIF. شوندمشاهده می

)98بورد (درمان تک دارویی ارجحیت دارد؟  
داپسون ) بآزاتیوپرین) الف

کوتریموکسازول ) دپردنیزولون) ج
.است) ب(پاسخ، گزینه × 
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هـاي دهـانی   ساله با شکایت از زخـم 23ـ آقاي 83
منتشر دردنـاك از دو روز پـیش در نـواحی مخـاط     

ها هاي خونی بر روي لبهمراه کراستباکال، زبان به 
وي چنـد روز قبـل والپـروات    . مراجعه نموده اسـت 

در صورتی که بیمار منـع  . سدیم، مصرف کرده است
تـرین  مصرف استروئیدها را داشته باشـد، مناسـب  

)98بورد (داروي جایگزین کدام است؟  
آزاتیوپرین ) بسیکلوسپورین ) الف

مایکوفنوالت موفتیل ) دداپسون ) ج
.است) ب(پاسخ، گزینه × 

ـ تمام موارد زیر جزء خصوصیات عفونت هرپس 84
)98بورد : (است بجزextraneuralکننده عود
Bell’sایجاد فلج ) الف
ها بروز در لب) ب
فقدان عالئم پرودرمال ) ج
مقاومت به درمان موضعی ) د

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

ساله با شکایت از قرمزي و سوزش لثه 65ـ آقاي85
در صورتی کـه در  . ماه پیش مراجعه کرده است4از 

هاي سالم ناحیه زیر بغل، دیده معاینه کلینیکی تاول
بـورد  (شود، احتمال کدام بیماري زیر بیشتر است؟  

98(
لیکن پالن پولوز ) بپمفیگوس ولگاریس ) الف

خطی IgAبیماري ) دبولوز پمفیگوئید ) ج
.است) ج(پاسخ، گزینه × 

کننده هاي دهانی عودـ درمان مناسب جهت زخم86
ــه     ــاوم ب ــت مق ــاري بهج ــه بیم ــتال ب ــرد مب در ف

بـورد  (کورتیکواستروئید و آزاتیوپرین، کدام است؟  
98(
کلشی سین ) بداپسون ) الف

تالیدوماید ) داینفلیکسیماب) ج
.است) ج(پاسخ، گزینه × 

کنترل عود ضایعات آفتی در بیمار مبتالبه ـ براي 87
باشـد، کـدام   بهجت که تحت درمان با کلروکین می

)98بورد (داروي موضعی اثر کمتري دارد؟  
تریامسیتولون ) بفلوئوسینولون) الف

کلوبنازول ) دفلوسینوناید ) ج
.است)الف(پاسخ، گزینه × 

تـاولی و  ـ بیماري با شکایت از عود زیاد ضایعات 88
براي پیشـگیري از  . زخمی در لب مراجعه کرده است

تر عود بیماري کدام روش تجویز اسیکلوویر مناسب
)98ارتقاء (است؟ 

cap 400 mg tid) بtab 200 mg bid) الف
tab 400 mg bid) دcap 500 mg qd) ج

.است) د(پاسخ، گزینه × 

هـاي منتشـر   ساله با شکایت از زخم45ـ خانم 89
ماه قبل شروع شده، به شما مراجعـه  2دهانی که از 

هاي بـزرگ  در معاینه به عمل آمده زخم. کرده است
منتشر با شکل نامنظم دیده شده است و بر روي لب 

بیمار در ناحیه زیـر سـینه و   . نیز کراست وجود دارد
اطراف ناف داراي چند تاول به اندازه یک سـانتیمتر  

. کنـد ه سـرفه مـی  در ضمن بیمـار گهگـا  . باشدمی
)98ارتقاء (محتملترین تشخیص کدام است؟ 

Erythema Multiforme) الف
Mucous Membrane Pemphigoid) ب
paraneoplastic pemphigus) ج
Epidermolysis Bullosa Acquisita) د

.است) ج(پاسخ، گزینه × 

ــا  -90 ــه ب ــان در مقایس ــت کودک ــندرم بهج در س
-بزرگساالن، احتمال درگیري کدام ناحیه کمتر مـی 

)98ارتقاء (باشد؟ 
چشم ) بمخاط تناسلی ) الف

دهان ) دپوست ) ج
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.است) ب(پاسخ، گزینه × 
ـ کدام بیماري متعاقب مصرف دیورتیک گـزارش  91

)98ارتقاء (شده است؟ 
BP) بMMP) الف

LAD) دPV) ج

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

خـیم  ساله مبتال به پمفیگویید خـوش 62ـ خانمی 92
مخاطی خفیف تا به حال تحـت درمـان بـا اسـترویید     
موضعی و داکسی سـایکلین جهـت کنتـرل ژنژویـت     

حدود یک هفته است که دچـار  . دسکواماتیو بوده است
قبل از تجویز استرویید . سوزش گلو و چشم شده است

)98ارتقاء (ترین دارو کدام است؟ مناسبسیستمیک، 
پنتوکسی فیلین ) بماینوسایکلین ) الف

داپسون ) دتالیدومید ) ج
.است) د(پاسخ، گزینه × 

NUG (necrotizingاولـــین عالمـــت در -93
ulcerative gingivitis) 98ارتقاء (چیست؟(

بوي بد دهان ) بافزایش ترشح بزاق ) الف
خونریزي لثه ) دزخمی شدن پاپی لثه ) ج

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

نقش کدامیک از داروهـا در بـروز سـندرم اسـتیون     - 94
)98ارتقاء (جانسون در کودکان بیشتر مطرح شده است؟ 

سولفونامید آنتی باکتریال ) الف
کاپتوپریل ) ب
دي پنی سیالمین ) ج
اي ضد افسردگیهاي سه حلقه) د

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

در تست ایمونوفلورسانس مستقیم کدام نـوع  -95
وجـود دارد؟  DSGIپمفیگوس آنتی بادي فقط علیه 

)98ارتقاء (
وژتانس ) بولگاریس ) الف

فولیاسه ) دپارانئوپالستیک ) ج
.است) د(پاسخ، گزینه × 
ساله به علت زخمهاي راجعـه دهـانی   27خانم -96

. مراجعـه نمـوده اسـت   . که اخیرا تشدید شده است
ضایعات اخیر هر دو هفته یکبار ایجاد شده و تعـداد  

ایشـان تـاکنون درمـان    . رسدعدد می5ـ4آنها به 
بیمـار سـابقه بیمـاري    . موفقی دریافت ننموده است

ه نتیجه آزمایشات درخواست شد. سیستمیک ندارد
: باشدبدین شرح می

Hb = 10, MCV= 76,  SI=35,  TIBC= 330 همه
)98ارتقاء : (اقدامات درمانی زیر مناسب هستند بجز

ارجاع به پزشک جهت بررسی آنمی ) الف
درخواست آزمایشات تکمیلی نظیر فریتین سرم ) ب
Ferrous sulfateتجویز ) ج
تجویز داپسون ) د

.است) ج(پاسخ، گزینه × 

محل نهفتگی کدام ویروس با بقیه فرق دارد؟ -97
HHV-2)بHHV-9) الف

HHN-4)دHHV-3)ج
.است) د(پاسخ، گزینه × 

)4برکت فصل (

تواند موجب لقی شود؟ میکدام یک از موارد زیر- 98
a(VZVb(HSVc(CMVd(CV

b/c)بa/b) الف
a/c)دa/d)ج

.است) د(پاسخ، گزینه × 
CMV*  به همـراهVZV توانـد منجـر بـه نکـروز     مـی

. واستئومیلیت و لقی دندان شود

)4برکت فصل  (

تألیفیسواالت 
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فاکتورهـاي حـاملین   تمامی موارد زیر از ریسکـ 1
بورد (جز؟ بهرود شمار میدهانی کاندیدا آلبیکانس به

91(
زنان )الف
فصل تابستان ) ب
Oگروه خونی ) ج
حی گروه خونی هاي ترشژنآنتی) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

ــی ژن  ــح آنت ــدم ترش ــاي ع ــک  ه ــونی از ریس ــروه خ گ
.کاندیدیازیس استابتال به هاي فاکتور

)93ص ، 5فصل،2015برکت (

فاکتورهـاي حـاملین   تمامی موارد زیر از ریسکـ 2
بورد (جز؟ بهرود شمار میدهانی کاندیدا آلبیکانس به

91(
زنان )الف
فصل تابستان ) ب
Oگروه خونی ) ج
هاي ترشحی گروه خونی ژنآنتی) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)5برکت، فصل(

هـا در کارسـینوژنز   فرضیه نقش احتمالی قـارچ ـ 3
)91بورد (چگونه است؟ 

DNAتأثیر بر روي سنتز )الف
السم پتأثیر در افزایش نسبت هسته به سیتو) ب
توانایی در کاتالیز کردن محصوالت نیتروزامین ) ج
DNAتخریب شدید ) د

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)94ص ، 4فصل،2015برکت (

هـا را  هاي زیـر تغییـرات نـاخن   در همه بیماريـ 4
)91بورد (: جزبهتوانیم داشته باشیم می
dyskeratosis congenita)الف
chronic mucocutaneous candidiasis) ب
hereditary mucoepithelial dysplasia) ج
lichen planus) د

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)پوستیهاي بیماري16، فصل نویل(

اي بهبود یابـد از خودتمـامی   در ناحیهDLEاگر ـ 5
)91بورد (: جزبهتواند برجاي بگذارد موارد زیر را می

یگمانتاسیون پافزایش )الف
یگمانتاسیون پکاهش ) ب
آتروفی ) ج
ول مانند پاپمایعات ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)5فصل ،2015برکت (

سفید کراتوتیک الك پتمامی ضایعات زیر، براي ـ 6
ساله سیگاري کـه  60هاي لب و گونه آقاي در گوشه

ول و ندول بـوده و در  پاپها به صورتدر بعضی قسمت
نـواحی اریتمـاتوز مشـهود اسـت، مطـرح      بین آن

)91بورد (: جزبهباشد می
nodular candidiasis)الف

ضایعات سفید و قرمز: 2فصل 
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oral lichen planus) ب
Erythroleukoplakia) ج
hairy leukoplakia) د

�.است) د(پاسخ، گزینه 
بوردرهاي لتـرال زبـان   hairy leukoplakiaمحل شایع 

است 

)99ص ، 5فصل،2015برکت (

تواند به دنبـال  وستی مخاطی میپکاندیدیازیس ـ 7
)92بورد (کدام یک از موارد زیر ایجاد گردد؟ 

اراتیروئیدیسم پرپهی) باراتیروئیدیسم پوپهی)الف
رتیروئیدیسم پهی) دوتیروئیدیسم پهی) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

هیپر پاراتیروئیدیسم، آدیسون، سندرم چـدیاك هیگاشـی،   
سندرم نقـص ایمنـی ترکیبـی    ، هااختالل عملکرد نوتروفیل

ــه بیمــاري  ــا از جمل ــایی شــدید و تیموم ــا  ه ــه ب ــت ک اس
.کاندیدیازیس پوستی مخاطی مزمن همراه است

)96ص ، 5فصل،2015برکت (

)92بورد : (استئوماتیت ناشی از دنچرـ 8
یلري کـام  پاپالزي پرپبه شکل  هیIنوع Newton)الف

. شودمشاهده می
. حتمًا با عفونت قارچی همراه استIIنوع Newton) ب
الزي پرپــممکــن اســت شــکل هیIIIنـوع  Newton) ج
. یلري کام باشدپاپ
تواننـد بـدون عفونـت    دنچري میهاي Newtonانواع ) د

. قارچی باشند
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)5برکت، فصل(

هاي قارچی کدام دسته اولین خط درمانی بیماريـ 9
)92بورد (هستند؟ 

انهــا بــا خاصــیت ممانعــت از ســاخته شــدن لــیپ)الــف
شـوند ولـی   ارگوستورل از دستگاه گـوارش دجـذب مـی   

. ندکنمقاومت ایجاد می

هـا از  هاي سیستمیک کـامًال یـا بخشـی از آن   آزول) ب
شود و مقاومت بـه درمـان در   دستگاه گوارش جذب می

. خصوص در فلوکونازولشود بهاین گروه دیده می
ــیپ) ج ــدن    ل ــاخته ش ــت از س ــیت ممانع ــا خاص ــا ب انه

ــذب نمــی  ــوارش ج ــتگاه گ شــوند و ارگوســترول از دس
. کنندمقاومت ایجاد نمی

هایی هستند فلوکونازول از دسته آزولکتوکونازول و ) د
شـوند و مقاومـت بـه    که از دستگاه گـوارش جـذب مـی   

. شوددرمان در این داروها دیده نمی
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)98ص ، 5فصل ،2015برکت (

Proliferativeتمـامی مـوارد زیـر  در مـورد     ـ 10
verrucous leukoplakia ،بورد (: جزبهصحیح است

92(
الکیاي هموژن شروع پصورت یک لکوممکن است به)الف
. شود

. کندمعموالً در مردان مسن بروز می) ب
. کندایین بیشتر بروز میپدر لثه ) ج
. تمایل بدخیمی باالتري دارد) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

PVLکندمیدر زنان بیشتر بروز.

)100ص ، 5صل ف،2015برکت (

median rhomboidهمه بیماران زیر مسـتعد  ـ 11
glossitis ،92بورد (: جزبههستند(

افراد سیگاري )الف
. کنندروتز مصنوعی استفاده میپافرادي که ) ب
هاي استروئیدي تنفسی کنندهمصرف) ج
بیوتیک هاي آنتیکنندهمصرف) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)95ص ، 5فصل،2015برکت (

ضایعات قرمز در نوك زبان به شکل سکه دیـده  ـ 12
درد و سـوزش در هنگـام غـذا خـوردن از     . شودمی
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هـاي خـونی در   المـان . هاي این ضایعه استویژگی
الکـل و  . هاي روتین البراتواري طبیعـی اسـت  تست

کـدام یـک از ضـایعات    . کننـد تنباکو مصرف نمـی 
)92بورد (تر است؟ محتمل

الکیا پاریترو)الف
ان جغرافیایی زب) ب
آتروفی ناشی از کمبود آهن ) ج
الن آتروفیک پلیکن ) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)118ص ، 5فصل،2015برکت (

تـرین مخـاط خـارج دهـانی درگیـر در      شـایع ـ 13
)92بورد (الن دهانی کدام است؟ پمبتالیان به لیکن

مري ) بژنیتال )الف
حنجره ) دملتحمه ) ج
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)106ص ، 5فصل،2015برکت (

در درمان کاندیدیازیس دهانی، کـدام دارو اثـر   ـ 14
)92بورد (تر و مؤثرتري دارد؟ قوي
فلوکونازول ) بنیستاتین )الف

کتوکونازول ) دایتراکونازول ) ج
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)98ص ، 5فصل،2015برکت (

تمام موارد زیر جز عوارض آمیفوستین محسوب ـ 15
)92بورد (: جزبهشوند، می
تهوع و استفراغ )الف
افت فشار خون ) ب
هاي کبدي افزایش بارز آنزیم) ج
وستی پهاي واکنش) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)54و53ص ، 2فصل،2015برکت (

هـا را انتخـاب   Polyeneصحیح در مورد گزینهـ 16
)92بورد (. کنید

معموًال اولین انتخاب الترنـاتیو در درمـان عفونـت    )الف
. شودهاي دهانی محسوب میقارچ

اثــر مثبتــی بــر روي ارگوســترول دارنــد کــه بــراي  ) ب
. ارچگی غشاي کاندیدا الزم استپیک
. ها دارنداثر مثبت بر روي چسبندگی قارچ) ج
بت شوند، نساي جذب نمیروده-چون از مسیر معدي) د

. شودبه آنها مقاومت ایجاد می
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)97ص ، 5فصل ،2015برکت (

ـ  17 Hairy tongueتمـامی مـوارد زیـر در بـروز     ـ
)92بورد (: جزبهتواند مؤثر باشند، می
کاهش فلور میکروبی ـ بهداشت دهانی نامناسب )الف
ها بیوتیککننده ایمنی ـ آنتیداروهاي سرکوب) ب
عفونت کاندیداي دهانی ـ عدم فعالیت دهانی ) ج
مصرف الکل ـ مصرف دخانیات ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

تغییر میکروفلور دهانی باعث استعداد ابتال به زبان مودار
.شودمی

)120ص ، 5فصل،2015برکت (

ـ در بیماري لیکن ـ 18 -Tروي TGF-bالن، تـأثیر  پ
Cellبـورد  (: جـز بهکند، در تمام موارد زیر صدق می

92(
افتراق ) بتکثیر)الف

ترشح سایتوکاین ) دT-Helper3کاهش ) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)ارجاع به مقاله بورد(

GVHDوستی پتمام موارد زیر درباره تظاهرات ـ 19
)92بورد (: جزبهصحیح است، 

. شودختم میTENدر موارد شدید به )الف
. گرددولر ظاهر میپاپهاي ماکولوصورت راشبه) ب
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. دار استخارش) ج
. ترین جایگاه ابتال استشت و تنه شایعپ) د
�ابتـدائا کـف   GVHD.اسـت ) د(پاسخ، گزینه 

.کندمیدست و پا را مبتال

)112ص ، 5فصل،2015برکت (

در کدام یک از ضایعات زیر احتمال تغییر شکل ـ 20
)92بورد (بدخیمی وجود دارد؟ 

Dyskeratosis Congenita)الف
Pachyonychia Congenita) ب
White Sponge Nevus) ج
Witkop-Von sallmann) د

�.است) الف(پاسخ، گزینه 
در دیسـکراتوز مـادرزادي ضـایعات لکوپالکیـاي دهــانی     

.باشندمیپیش بدخیم

)پوستی هاي ، بیماري16فصل ، نویل(

یوند بر علیـه میزبـان کـدام یـک     پدر واکنش ـ 21
)93بورد (شرکت دارند؟ 

یوند پگیرنده Tهاي لنفوسیت)الف
دهنـده  )APC(ژن کننـده آنتـی  هاي شناساییسلول) ب
یوند پ

لکس  سازگاري بافتی میزبان پهاي کممولکول) ج
یوندي پهاي استرومال بافت سلول) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)112و111ص ، 5فصل،2015برکت (

تظاهر غالب کاندیدیازیس در بیمار تحت درمان ـ 22
ورین در دهان چیست؟ پبا سیکلوس

هاي قرمز چند کانونی ماکول)الف
الك سفید ضخیم در گونه پ) ب
آتروفی منتشر زبان ) ج
هاي سفید شل در کام الكپ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

ایمنـی، مسـتعد ابـتال بـه     بیماران دچار ضعف سیسـتم  
کاندیدیازیس غشاي کاذب هستند

)93ص ، 5فصل،2015برکت (

کننـده مـدیان   تمام موارد از عوامـل مسـتعد  ـ 23
)93بورد (: جزبهباشد، میMRGرومبوئید گلوسیت 

سیگار کشیدن )الف
هاي استنشاقی استروئید) ب
الطیف وسیعبیوتیکآنتی) ج
دنچر ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

استنشـاقی از  هـاي  سیگار، استفاده از دنچر و اسـتروئید 
.باشدمیMRGکننده عوامل مستعد

)95ص ، 5فصل ،2015برکت (

مصـرف سیسـتمیک کـدام یـک از داروهـاي      ـ 24
رس ترشح غده آدرنال پتواند موجب ساضدقارچ می

)93بورد (شود؟ 
ایتراکونازول ) بکتوکنازول )الف

نیستاتین ) دفلوکنازول ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)5فصل،2015برکت (

ي هاي زیر در یـک ضـایعه  ـ کدام یک از ویژگی25
ـ بدترین قرمز منفرد و هوموژن دهان  را آگهـی یشپ

) 94بورد (نماید؟ براي آن مطرح می
Sharp border) بDiffuse border)الف

Induration) دChronicity) ج

�.است) ج(گزینه پاسخ،

)101ص ، 5فصل،2015برکت (

الکیـا صـادق   پهـا در مـورد لوکو  تمامی گزینه-26
)94بورد (:جزبهباشند، می
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الکیا کامالً کراتوتیک باشد ولی در بعضی پاگر لوکو)الف
ــا   ــوز ی ــواحی وروک ــن ــه پاپ ــد، ب ــوان یلري شــده باش عن

. شودالکیاي غیرهوموژن شناخته میپلوکو
الکیا کامالً کراتوتیـک باشـد و در قسـمت    پلوکواگر ) ب

یلري غالـب باشـد، بـه آن    پاپـ هـاي  سفید آن برجستگی
. شودالکیاي وروسی فرم اطالق میپلوکو

هــاي قرمــز باشــد، الکیــایی کــه داراي کــانونپلوکو) ج
. شودغیرهوموژن محسوب می

الزي پیدایش دیسـ پالکیا با پوزوکوز شدن سطح لوکو) د
. ارتباط استبیSCCیتلیال یا تبدیل آن به پا
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)100ص ، 5فصل،2015برکت (

ـ همه عبارات زیر درباره عوارض دهانی ناشـی از  27
) Smokeless Tobacco(مصرف غیرتدخینی تنباکو 

)94بورد (:جزبهصحیح است، 
ترین واکنش سوء در ایـن  تحلیل موضعی لثه شایع)الف

. باشدنحوه مصرف می
ضایعات مخاطی بر خالف لثه معموًال طی چند مـاه  ) ب
. کنندرفت میسپس از ترك مصرف پ

ــی از    ) ج ــایعات ناش ــالینی ض ــاي ب ــم در نم ــود زخ وج
Moist snuffمحتمل است .

دن خطر وقوع سرطان در ایـن روش بیشـتر از کشـی   ) د
. سیگار است

�.است) د(پاسخ، گزینه 

)116ص ، 5فصل،2015برکت (

ـ در خصوص تظاهرات خارج دهانی در مبتالیـان  28
الن، همه موارد زیر ممکن اسـت رخ دهـد،   پبه لیکن

) 94بورد : (جزبه
و درد در هنگـام  Female genitaliaسـوزش در  )الـف 

نزدیکی 
دار در کـف  هاي قرمز تا بنفش خارشالكپیا ولپاپ) ب

ا پدست و 
دیسفاژي در هنگام بلع ) ج

وستی در اثر تحریک فیزیکی پتشدید ضایعات ) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)107ص ، 5فصل،2015برکت (

کیلـوگرم و  60سـاله بـا وزن   32ـ در یک خانم 29
الن دهانی اروزیو شدید و مقاومت به پمبتال به لیکن 

درمــان موضــعی، دوره کامــل تجــویز سیســتمیک 
چـه  Burkerاستروئید خوراکی طبق مـتن کتـاب   

) 94بورد (مدت است؟ 
هفته 1) بروز 12)الف

هفته 3) دروز 18) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)109ص ، 5فصل،2015برکت (

یوند پساله که از دو سال قبل به علت 34ـ مردي 30
ـ  باشـد، بـا   ورین مـی پکلیه تحت درمان با سیکلوس

در معاینه، . شکایت از سوزش زبان مراجعه نموده است
هـاي  شونده به شـکل چـین  اكپضایعات سفید غیر

اگر . هاي زبان مشاهده گردیدظریف موازي در کناره
نداشته باشد، اي از مصرف سیگار و الکل وجودسابقه

) 94بورد (: جزبههمه عبارات زیر صحیح هستند، 
فانگــال جزئــی از درمــان اســتفاده از داروي آنتــی)الــف
. توماتیک استپسم
. خود این ضایعات گزارش شده استبهبود خودبه) ب
اتولوژیک به شناسـایی عامـل ایجـاد    پبررسی هیستو) ج

. انجامدضایعه می
این ضایعه فاقد تمایـل بـه بـدخیمی اسـت و اغلـب      ) د

. خواهددرمان نمی
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

.باشدمیتشخیص ضایعه لکوپالکیاي مویی شکل

)100و99ص ، 5فصل ،2015برکت (

ـ نماي بالینی ضایعات زبان جغرافیایی به ضایعات 31
وستی کدام بیماري زیـر شـباهت بیشـتري دارد؟    پ
) 94بورد (
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وستولر پسوریازیس پ)الف
یک پدرماتیت آتو) ب
Hailey-Haileyبیماري ) ج
سندروم رایتر ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)118ص ، 5فصل،2015برکت (

ال بـه آسـم بـه علـت     ساله با سابقه ابت60مرد ـ 32
خط وسط قسمت عقب زبان مراجعه ضایعه اریتماتوز

فـاکتور ایـن   تمام عوامل به عنوان ریسـک . کندمی
)95بورد (: جزبهشوند، ضایعه محسوب می

دنچر ) بسیگار )الف
الکل ) دري بکلومتازون پاس) ج
�.است) د(پاسخ، گزینه 

.باشدمیضایعه گلوسیت لوزي شکل میانی زبان
)95ص ، 5فصل ،2015برکت (

موضـعی  تراپـی  طول مدت کورتیکوسـترویید ـ 33
الن دهان اروزیو آتروفیک تا رسیدن بـه دوز  پلیکن

)95بورد (نگهدارنده چند هفته است؟ 
8) ب4)الف

12) د10) ج
�.است) د(پاسخ، گزینه 

بـار در  3تـا  2درمان شامل استفاده از کورتون موضعی، 
هفتـه کـاهش دوز تــا   9هفتـه ســپس  3روز بـه مـدت   

باشدمیبار در فته3تا 2رسیدن به دوز نگهدارنده 
)109ص ، 5فصل،2015برکت (

خطر تغییر بدخیمی در کدام یـک از ضـایعات   ـ 34
)95بورد (لیکنویید بیشتر است؟ 

وس اریتماتوي دیسکویید پلو)الف
لیکنویید یک طرفه تماسی ) ب
یوند پبیماري میزبان علیه ) ج
واکنش دارویی اروزیو آتروفیک منتشر ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)112ص ، 5فصل،2015برکت (

و 5/3سـاله سـیگاري بـا کـراتینین     49مرد ـ 35
تمـام  . کاندیدیازیس ندولر دهانی مراجعه کرده است

)95بورد (:جزبهتوان تجویز کرد، داروها را می
Ketoconazole) بMiconazole)الف

Itraconazole) دFluconazole) ج

�.است) د(پاسخ، گزینه 
.ایتراکونازول با خطر نفروپاتی همراه است

)98ص ، 5فصل،2015برکت (

ي ضـایعات کمـک   اسمیر بـه تشـخیص همـه   ـ 36
)95بورد (:جزبهکند، می
Angular Cheilitis)الف
Hereditary Mucoepithelial Dysplasia) ب
Necrotizing Ulcerative Gingivitis) ج
Histoplasmosis) د

�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)پوستی هاي ، بیماري16، فصل نویل(

ترین ضایعه مخاطی در افراد سـیگاري و  شایعـ 37
)95بورد (الکلی کدام است؟ 

Plaque-like Candidiasis)الف
Frictional Hyperkeratosis) ب
Hmogeneous Leukoplakia) ج
Nonhomogeneous Leukoplakia) د

�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)117ص ، 5فصل ،2015برکت (

یشگیري از کاندیدیازیس پداروي انتخابی براي ـ 38
دچـار  HIVعلـت عفونـت   دهانی در بیمارانی که به

) 96بورد (اند، کدام است؟ ضعف ایمنی شده
Itraconazole) بFluconazole)الف

Nystatin) دPosaconazole) ج

�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)98ص ، 5، فصل 2015برکت (
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Crater-likeعلـت زخـم   یک فرد ایـدزي بـه  ـ 39
اف آن چنـد زخـم   دردناکی در کام سخت که در اطر

شود، با سیر دو ماهه مراجعه کوچک اقماري دیده می
ضایعه مشابهی در سطح دورسـال زبـان   . کرده است

) 96بورد (بهترین درمان کدام است؟ . نیز وجود دارد
آسیکلوویر ) بBآمفوتریسین )الف

تریامسینولون ) دفلوکونازول ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

سیمپلکس است که در افراد دچار ضایعه عفونت هرپس 
DURATIONضعف سیستم ایمنـی بزرگتـر اسـت و    

.بیشتري دارد

)4، فصل2015برکت (

3الك سفید و سـرخ  پساله به علت 67مردي ـ 40
متري کناره زبان با مرکز زخمـی در مجـاورت   سانتی

بـرداري از دو  نمونه. کنددندانی شکسته مراجعه می
عنـوان  ي قسمت زخمی بهنمونه. شودمحل انجام می

ي قسمت زخم غیراختصاصی با التهاب مزمن و نمونه
ـ  . شـود الزي شـدید گـزارش مـی   پغیرزخمی دیس

ترین طرح درمان براي این بیماري همزمـان  مناسب
) 96بورد (با حذف تیزي دندان چیست؟ 

س از دو تـا  پتجویز قطره نیستاتین، معاینه مجدد )الف
گیري مچهار هفته جهت تصمی

تجویز فلوکونازول و استرویید موضعی، معاینه مجدد ) ب
گیري س از دو هفته جهت تصمیمپ

تا 3منظم هر پبرداشت کامل ضایعه با لیزر و فالوآ) ج
ماه یک بار 6
درمان ضـد قـارچ موضـعی یـا سیسـتمیک و تکـرار       ) د

س از دو هفته پبرداري نمونه
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)102ص ، 5فصل، 2015برکت (

در صورتی که بخواهید بـراي بیمـار مبـتال بـه     ـ 41
هاي الن دهانی اروزیو که به کورتیکواستروییدپلیکن

اسخ نداده است درمـان موضـعی دیگـري    پموضعی 

تـر خواهـد بـود؟    کدام درمان مناسب. تجویز کنید
) 96بورد (

تاکرولیموس ) بورین پسیکلوس)الف
ها رتینویید) دی پفوتوترا) ج
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

ــان    ــط دوم درم ــوان خ ــه عن ــپورین ب ــس از سیکلوس پ
.شودمیکورتیکواستروئید در نظر گرفته

)109ص ، 5، فصل 201برکت (

یونـد کلیـه بـا    پاي که بـه علـت   ساله47مرد ـ 42
ـ شود، دچار ورین درمان میپسیکلوس الك سـفید  پ

تأییـد تشـخیص   . دوطرفه در کناره زبان شده است
Hairy leukoplakia    در این بیمار بـر چـه اسـاس

) 96بورد (ذیر است؟ پامکان
در IgMاز نـوع  EBVبادي ضد افزایش تیتر آنتی)الف

سرم بیمار 
ــاهده ) ب ــاي Koilocytosisمشــ ــالتوز در نمــ و آکــ

شناسی ضایعه بافت
س بـــا پشـــبیه بـــه ویـــروس هـــرمشـــاهده ذرات ) ج

الکترونی در اسمیر سیتولوژيپمیکروسکو
اسخ به دمران ضـدکاندیدا و رد احتمـال سـایر    پعدم ) د

ی پضایعات سفید با بررسی میکروسکو
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)99ص ، 5فصل،2015برکت (

MIعلـت آریتمـی و سـابقه    ساله بـه 50آقاي ـ 43
وي . باشـد تحت درمان با وارفارین و دیگوکسین می

ــدود  ــه 3ح ــه ب ــت ک ــاه اس ــل م ــت CLLدلی تح
یشگیري از کاندیدیازیس پبراي . درمانی استشیمی

شود؟ در این فرد کدام ضد قارچ خوراکی توصیه می
) 96بورد (

کتوکونازول ) بوریکونازول )الف
ایتراکونازول ) دفلوکونازول ) ج
�.است) د(گزینه پاسخ، 
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کتوکونازول و فلوکونازول با داروهاي ضد انعقـاد تـداخل   
.دارند

)98ص ، 5، فصل 2015برکت (

صورت موضعی براي درمـان  کدام داروي زیر بهـ 44
هاي اي که آزمایشساله14شقاق گوشه لب در دختر 
بـورد  (باشد؟ تر از بقیه میوي طبیعی است، مناسب

96 (
NNGتریامسینولون ) بکتوکونازول )الف

مایکونازول ) دیروسین پمو) ج
�.است) د(پاسخ، گزینه 

، مایکونـازول Angular cheilitisداروي انتخابی درمان 
.باشدمی

)98ص ، 5، فصل2015برکت (

Frictionalهمــه مــوارد از خصوصــیات    -45
Hyperkeratosis ،96بورد : (جزبهاست (

ترین ضایعه دهانی در افراد الکلی و سـیگاري  شایع)الف
. است

. الکیاي هوموژن در افتراق با آن مطرح استپلکو) ب
. سی براي تأیید تشخیص آن ضروري استپبیو) ج
اغلب در ریـج آلوئـولر افـراد بـدون دنـدان مشـاهده       ) د

. شودمی
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)117ص ، 5، فصل 2015برکت (

در درمان استئوماتیت ناشی از دنچر مواردهمه ـ 46
) 97بورد : (جزبهشود، توصیه می

وکلریت سدیم در طول شب پورسازي دنچر در هیغوطه)الف
برداشتن دنچر در طول شب و هنگام خواب ) ب
استفاده از فلوکونازول یا ایتراکونازول ) ج
استفاده از نیستاتین موضعی همراه با الینر ) د
�.است) الف(گزینه پاسخ، 

کردن دنچر در عوامل مختلفـی چـون آلکـالین    ور غوطه
ضــدعفونی ، اســیدها، پراکســیداز، الکــالین هیپوکلریــت

از جمله ها توصیه شده است که آنزیمها و آنزیمها کننده
.باشندمیموثرترین عوامل

)97ص ، 5، فصل 2015برکت (

2سـاله بـه علـت اریـتم منفـرد      59ـ بیمـاري  47
تري در کام نرم با حـدود مشـخص، نـامظم،    »سانتی

5-6ی منفی و سوزش مختصر که از حدود پدیاسکو
این فرد . ماه قبل متوجه آن شده، مراجعه کرده است

. کنـد ریل و لوزارتان مصرف میپتوپسال قبل کا5از 
بـورد  (نحوه صحیح برخورد با این ضـایعه چیسـت؟   

97 (
سی پو بیوآمیزي تولوئیدین بلو رنگ)الف
اي هفته2پتجویز ضدقارچ و فالوآ) ب
زشک جهت تعویض دارو پمشاوره با ) ج
شویه استروئیدي تجویز دهان) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

با توجه به وجود ضایعه اریتماتوز منفرد به مدت طوالنی 
احتما وجود ضایعاتی چـون لـیکن پـالن و اریتروپالکیـا     

.دیسپالزي بیوپسی الزم استوجود دارد که براي رد 

الن، براي کدام یک از داروهاي پدر درمان لیکن-48
باشد؟ زیر احتمال افزایش ریسک بدخیمی مطرح می

) 97بورد (
تاکرولیموس ) بلوامیزول )الف

ها رتینوئید) دUVی با اشعه پفنوترا) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)109ص ، 5، فصل2015برکت (

س از ترمیم دندان لتـرال مـاگزیال بـا    پـ ده روز 49
متري بـا حـدود   چ اریتماتوز یک سانتیپوزیت، پکام

نسبتًا نامنظم و نامشخص روي مخاط لبیـال مجـاور   
بهتـرین  . دندان، با سوزش مختصر ایجاد شده است

) 97بورد (اقدام درمانی کدام است؟ 
سی از ضایعه پبیو)الف
روکش کردن دندان ) ب
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تجویز کلرهگزیدین ) ج
شرع استرویید موضعی ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

ـان شـویه        در افزایش حساسـیت نسـبت بـه کامپوزیـت ده
.شودمیکلرهگزیدین به عنوان عاملی موثر در نظر گرفته

)115ص ، 5، فصل2015برکت (

هـاي زیـر بـراي ضـایعات دهـانی      ـ تمام گزینه50
وس، به عنوان خط اول درمـان مطـرح   پدار لوعالمت

) 97بورد (:جزبههستند، 
درصد 05/0ژل فلوئوسیتوناید )الف
درصد 05/0ژل کلوستازول ) ب
هیدروکسی کلروکین خوراکی ) ج
تریامسینولون داخل ضایعه ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

.شوندمیعوامل خوراکی خط دوم درمان در نظر گرفته

)113ص ، 5فصل، 2015برکت (

کاري تیروییـد و فیبریالسـیون   در بیماري با کم-51
ــراي   ــدام دارو ب ــزي، ک Angular Cheilitisدهلی

) 97بورد (تر است؟ مناسب
کرم نیستاتین ) بماد میکونازول پ)الف

سول ایتراکونازول پک) دقرص کنوکونازول ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

.انعقاد مانند وارفارین تداخل داردمایکونازول با داروهاي ضد 

)98ص ، 5، فصل2015برکت (

ترین آسیب مخـاطی غیرقابـل برگشـت    ـ شایع52
ناشی از مصرف تنباکوي غیرتـدخینی کـدام مـورد    

) 97بورد (است؟ 
الك سفید چرمی پ) بخوردگی مخاطی چین)الف

تحلیل لثه ) دزخم مخاطی ) ج
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)116ص ، 5، فصل2015برکت (

ـ درد دندان و خارش لثه جزء عوارض کدام یک 53
)98بورد (باشد؟  از داروهاي ضد قارچ زیر می

Miconazole) بNystatin) الف
Itraconazole) دClotrimazole) ج

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

ساله به علت سوزش دهان هنگام غذا 18خانم -54
-در بررسی بالینی ماکول. خودرن مراجعه کرده است

هاي قرمز با حـدود کـامال واضـح در هـر دو گونـه      
این ضایعات گاهی ظـاهر شـده و   . شودمشاهده می

اولین تشخیص افتراقـی  . یابدپس از مدتی بهبود می
)98بورد (کدام است؟  

اریتم مهاجر ) الف
استوماتیت آلرژیک ) ب
واکنش لیکنوئید ) ج
کاندیدیازیس اریتماتوز ) د

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

ــاي -55 ــالم از  52آق ــاله س ــیش 8س ــال پ س
Betel quidوي بـه علـت مشـاهده پـچ     . شودمی

متري در عمق وستیبول منـدیبل  سانتی3اریتماتوز 
. استماه قبل متوجه آن شده، مراجعه کرده 4که از 

در معاینه عالوه بر اریـتم، پتشـی، پیگمانتاسـیون    
-اي روشن و چند عدد وزیکول کوچک در کنارهقهوه

تـرین تشـخیص   محتمـل . شودهاي آن مشاهده می
)98بورد (کدام است؟  

SCCاریتروپالکیا در حال پیشرفت به سمت ) الف
واکنش لیکنوئید با پیگمانتاسیون التهابی ) ب
روي مالنوز ناشی از تنباکوکننده تبخال عود) ج
شروع ضایعات فیبروز تحت مخاط ) د

.است) د(پاسخ، گزینه × 

هـا بـه صـورت    و ایمونوگلوبـولین C3ـ رسـوب  56
، بیشتر به نفع کدام تشـخیص  DIFگرانولر در نماي 

)98بورد (باشد؟  می
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واکنش لیکنوئید دارویی) الف
لوپوس اریتماتوز سیستمیک ) ب
ش لیکنوئید تماسی واکن) ج
بیماري پیوند علیه میزبان ) د

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

Angular Cheilitisساله مبـتال بـه   65آقاي -57
. کنـد وي ترفنادین و وارفارین مصرف مـی . باشدمی

)98بورد (بهترین داروي پیشنهادي کدام است؟  
کتوکونازول ) بمیکونازول ) الف

فلوکونازول ) دکلوتریمازول ) ج
.است) ج(پاسخ، گزینه × 

ـ براي درمان کاندیدیازیس دهانی اولیه مقاوم به 58
ارتقاء (تر است؟ درمان فلوکونازول کدام دارو مناسب

98(
کتو کنازول ) بکلوتریمازول) الف

ایتراکونازول ) دمیکونازول ) ج
.است) د(پاسخ، گزینه × 

ـ در بیماري با افزایش حساسیت به پروتئین شـیر،  59
) 98ارتقاء (کدامیک از داروها منع مصرف دارد؟

کلوتریمازول ) بنیستاتین) الف
فلوکونازول ) دمیکونازول ) ج

.است) ج(پاسخ، گزینه × 

بیماري مبتال به لیکن پالن دهانی اروزیو مراجعه -60
کنـد کـه تحـت    در تاریخچه بیان مـی . نموده است

درمان موضعی قرار گرفته ولی بهبودي حاصل نشده 
60بیمار از لحاظ سیستمیک سـالم و حـدودا   . است

براي شروع درمـان سیسـتمیک   . باشدکیلوگرم می
-چند میلی گرم کورتیکوستروئید در روز تجویز می

)98ارتقاء (کنید؟ 
60) ب120) الف

30) د40) ج

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

ها از علـل اتیولوژیـک زبـان    کدامیک از گزینه-61
)98ارتقاء (باشد؟ مودار می

هاي سیستمیک مصرف مسکن) الف
تحرك زیاد زبان ) ب
Aاستفاده موضعی ویتامین ) ج
نوشیدن زیاد الکل ) د

.است) د(پاسخ، گزینه × 

ترانسفورماسیون بدخیمی کدام ضایعه مخاطی -62
)98ارتقاء (باالتر برآورد شده است؟ 

پرولیفراتیو ورو کولکوپالکیا ) الف
لکوپالکیاي هموژن ) ب
فیبروز تحت مخاطی دهانی ) ج
لیکن پالن دهانی ) د

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

ساله با شـکایت از سـوزش دهـان    38خانمی -63
در معاینــه بــالینی نــواحی . اســتمراجعــه نمــوده 

اریتماتوز متعـدد در سـطح دورسـال زبـان، عمـق      
بیمار سابقه ابـتال  . شوندوستیبول و کام مشاهده می

ماه از اسپري کلوبتـازول  6به اسم داشته و به مدت 
بهتـرین اقـدام درمـانی چیسـت؟     . کنداستفاده می

)98ارتقاء (
قطع مصرف اسپري کلوبتازول ) الف
کتوکونازول سیستمیکتجویز) ب
تجویز نیستاتین موضعی ) ج
تجویز کورتون موضعی ) د

.است) ج(پاسخ، گزینه × 

هاي لیکنوئیدي پس از کدامیک از انواع واکنش-64
ارتقاء (توانند بهبود یابند؟ درمان با کلرهگزیدین می

98(
لیکن پالن ) الف
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هاي تماسی لیکنوئید واکنش) ب
واکنش لیکنوئید ناشی از پیوند علیه میزبان ) ج
واکنش لیکنوئید القا شده توسط دارو ) د

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

نماي بالینی لیکن پالن دهانی اریتماتوز در لثه -65
)98ارتقاء (به کدام ضایعه شباهت کمتري دارد؟ 

پالسما سل ژنژیویت ) باریتروپالکیا ) الف
پمفیگوس ولگاریس ) دشا مخاطی پمفیگوئید غ) ج

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

توانـد اثـر   کدامیک از داروهاي ضد قارچی می-66
)98ارتقاء (ضد استافیلوکک نیز داشته باشد؟ 

کلوتریمازول ) بنیستاتین ) الف
فلوکونازول ) دکتوکونازول ) ج

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

کاندیداي اریتماتوز   -67
مهمترین ریسک فاکتور آن آنتـی بیوتیـک وسـیع    ) الف

.الطیف است
تـر و قرمزتـر   اشکال حاد آن نسبت به مزمن وسـیع ) ب

.است
ــاي مشــخص آن کمــک بــه افتــراق آن از     ) ج بردره

..کندلکلوپالکیا می
.نوعی ضایعه پیش بدخیم است) د

.است) الف(پاسخ، گزینه × 
)94ص 5برکت فصل ( 

......................... خال سفید اسفنجی -68
.باشدمیk7جهش در ژن کراتین ) الف
.باشدارتشاح لنفویست مهمترین یافتۀ آن  می) ب

بیماري اتوزومال غالب) ج
.دیسفاژي وجود نداردبا وجود درگیري حنجره ) د

.است) د(پاسخ، گزینه × 
اتوزومـال  . وجـود دارد k14و k3جهـش در ژن کـراتین   

شـود و  مغلوب است که معمـوالً در کـودکی ظـاهر مـی    
.مهمترین یافته میکروسکوپی آن ادم سلولی است

)119ص5برکت  فصل (

شـده  Angular chelitisخانم باردار مبتال بـه  -69
:است بهترین دارو

کتوکنازول         )بمیکونازول    ) الف
کلوتریمازول) دفلوکونازول        ) ج

.است) د(پاسخ، گزینه × 
میکونــــازول، کتوکنــــازول، فلوکونــــازول در زمــــان 

pregnancyاندمنع شده.
)5-4جدول 91ص 5برکت فصل(

بـا  بیمار با شـکایت از سـوزش ناحیـه حلقـی    -70
در معاینـه  . خوردن غذاهاي تند مراجعه کرده است

دهانی در ناحیه کام نـرم خطـوط سـفید مـدور در     
-اطراف چند ناحیه ارتیماتوز کوچک به چشـم مـی  

بهترین تشخیص ؟ . خورد
آفت دهانی                      ) الف
استئوماتیت مهاجر خوش خیم             ) ب
واکنش لیکنوئیدي) ج
سیگاریهاکام ) د

.است) ب(پاسخ، گزینه × 
)118ص 5برکت فصل (

کدام بیماري رابطۀ معکوس با افزایش سن دارد؟ - 71
زبان جغرافیایی      ) بmorsicatio) الف

لکوپالکیاي مویی)دزبان مودار        ) ج
.است) ب(پاسخ، گزینه × 

.یابدزبان جغرافیائی با افزایش سن کاهش می
)119ص 5فصل برکت (

تألیفیسواالت 
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کدام مورد از مشکالت تشخیص لیکن پـالن  و  -72
لوپوس است؟    

eosinophilic band) الف
Deposition of antibody)ب
saw tooth appearance) ج
liquefaction degeneration )د

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

)113ص 5برکت فصل (

دریچـه مصنوعی قلب کـدام ضـد   در بیمار با -73
تواند تجویز شود؟  قارچ می

فلوکونازول) بکلوتریمازول   ) الف
کتوکونازول)دمیکونازول          ) ج

.است) الف(پاسخ، گزینه × 
به دلیل مصرف وارفارین و تداخل آن

)98ص 5برکت فصل (

کدام مورد در ایجاد هایپرپیگمانتاسیون دهانی -74
نقش ندارد؟ 

passive smoking )بsnaff) الف
areca nuts)دbetel quid )ج

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

)134ص 5برکت فصل (
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وستی مخـاطی  پهاي زیر مالنوز در تمامی بیماريـ 1
)90بورد (: جزبهشود، منتشر ایجاد می

B12کمبود ویتامین ) بسیروز صفراوي اولیه )الف
هموکروماتوز ) دکاري تیروئید کم) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)133ص ، 6فصل،2015برکت (

یگمانتاسیون، ناشـی از  پدر همه موارد زیر منشأ ـ 2
)90بورد (جز؟ بهباشد، مالنین می

مصرف مینوسیکلین ) بالن پلیکن )الف
فیبروز تحت مخاطی ) دمصرف کلروکین ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)124ص ، 6فصل،2015برکت (

هـاي زیـر از عـوارض هموکرومـاتوز     تمام گزینهـ 3
)90بورد (جز؟بهباشد، می
افزایش بروز سرطان ) بدیابت )الف

آسم ) دنارسایی قلبی ) ج
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)142ص ، 6فصل،2015برکت (

Common blueنسبت به cellular blue nevusـ 4
nevus 91بورد (کدام تفاوت را داراست؟(

عود بیشتر ) بتهاجم کمتر )الف
تکثیر داخل مخاطی ) دشیوع بیشتر ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

cellular blue nevusتهاجم بیشتر و عود بیشتر دارد.

)130ص ، 6فصل،2015برکت (

مالنوتیـک  تمامی موارد زیـر در مـورد مـاکول   ـ 5
)91بورد (: جزبهصحیح است 

.کندتشدید مینور آفتاب آن را )الف
. شودبیشتر در دوران بلوغ دیده می) ب
. کندایین و لثه را درگیر میپبیشتر لب ) ج
. تر استها شایعدر خانم) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)126ص ، 6فصل،2015برکت (

در تمام ضایعات زیر افـزایش مالنوسـیت دیـده    ـ 6
)92بورد (: جزبهشود، می
قهوه -هاي شیرلکه) بنووس )الف

مالنوما ) دمالنو آکانتوم ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)139ص ، 6فصل،2015برکت (

یگمانتاسـیون  پکدام یک جزء داروهاي مرتبط با ـ 7
)92بورد (نیست؟وستی مخاطیپ

تاکرولیموس ) بکتوکونازول )الف
تتراسیکلین ) درامین پایمی) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)134ص ، 6فصل،2015برکت(

وسـتی مخـاطی   پهاي زیر مالنوز در تمام بیماريـ 8
)92بورد (: جزبهشود، منتشر ایجاد می

B12کمبود ویتامین ) بسیروز صفراوي اولیه )الف
هموکروماتوز ) دکاري تیروئید کم) ج

پیگمانتهضایعات: 3فصل
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�.است) ب(پاسخ، گزینه 
)6فصل،2015برکت (

در کدام بیماري تریاد استعداد به کانسر، بیماريـ9
وسـتی ـ مخـاطی    پیگمانتـه  پهاي گوارشی، ماکول

)92بورد (شود؟ مشاهده می
Laugier-Humziker) بCowdenسندرم )الف

Noonanسندرم ) دAlbrightسندرم ) ج

�.است) الف(پاسخ، گزینه 
)138ص ، 6فصل،2015برکت (

در همه موارد زیر منشـأ تغییـر رنـگ، مالنـین     ـ 10
)92بورد (: جزبهاست، 

یگمانته پالن پلیکن)الف
سندرم کوشینگ ) ب
دهنده تالنژکتازي ارثی خونریزي) ج
یگمانتاسیون ناشی از کلروکوئین پ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)6فصل،2015برکت (

در هـاي زیـر   یگمانتاسـیون پکدام یک از انواع ـ 11
صورت قطع مصرف دارو ماندگاري بیشتري در دهان 

)93بورد (دارند؟ 
بلئومایسین ) بروژسترون پ)الف

ا پمتیل دو) دB1ویتامین ) ج
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

پیگمانتاسیون مرتبط با هورمون درمانی مدت بیشـتري  
.ماندمیپس از قطع مصرف دارو باقی

)6فصل،2015برکت (

تشنج با عالئم عمومی، ضـعف  سایکوز و بابیمار ـ 12
وسـت در  پحالی بـا تغییـرات رنـگ    و خستگی، بی

تر هاي زیر محتملنواحی گونه کدام یک از تشخیص
)93بورد (است؟ 

ایدز )الف
ویتیلیگو ) ب

وس سیستمیک اریتماتوز پلو) ج
بیماري آدیسون) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)6فصل ،2015برکت (

توانـد  یگمانتاسیون ناشی از کدام مورد زیر میپـ 13
وست و مخاط منجر به تغییر رنگ متمایل پعالوه بر 

)94بورد (به آبی تا سیاه استخوان آلوئولر نیز بشود؟ 
مسمومیت با فلزات سنگین )الف
جویدن قرص بیسموت سالیسیالت ) ب
مصرف ماینوسایکلین ) ج
هموکروماتوزیس ) د
�.است)ج(پاسخ، گزینه 

)6فصل،2015برکت (

ــخیص -14 ــک از  پتش ــدام ی ــیون در ک یگمانتاس
سی غدد بزاقی مینـور  پهاي زیر از طریق بیوبیماري

)94بورد (باشد؟ لب میسر می
HIVمالنوز همراه با )الف
Hemochromatosis) ب
Primary Biliary Cirrhosis) ج
Laugier-Hunziker Pigmentation) د

�.است)ب(پاسخ، گزینه 

)136، صفحه6فصل ،2015برکت (

ساله جهت بررسی یک ماکول منفـرد  60مردي ـ 15
متمایل به آبی تیره با حدود مشخص در کنـاره کـام   

اگر خصوصـیات بـالینی   . سخت مراجعه نموده است
باشـد، همـه   نکـرده ضایعه طی دو هفته اخیر تغییر 

مــوارد زیــر در تشــخیص افتراقــی ضــایعه مطــرح 
)94بورد (: جزبهشوند، می
Melanocytic nevus) بMelanoma)الف

Amalgam Tattoo) دEcchymosis) ج

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)6فصل،2015برکت (
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تـدریج  اي طی شش ماه گذشته بهساله28مرد -16
اي رنگ دو طرفه در لثـه، کـام و   هاي قهوهدچار لکه

احتمـال کــدام یــک از  . مخـاط گونــه شـده اســت  
از بقیـه اسـت؟   کمترهاي زیر در این بیمار اتیولوژي

)94بورد (
ناشی از دارو ) بفیزیولوژیک)الف

B12کمبود ویتامین ) دریز اختالل غدد درون) ج

�.است) الف (پاسخ، گزینه 
پیگمانتاسیون فیزیولوژیـک بـه تـدریج و از سـنین کـم      

.شودمیشروع

)6فصل،2015برکت (

اي تیـره دو  علت ماکول قهـوه ساله به23خانم ـ 17
متـري در مخـاط گونـه کـه سـریعاً درحـال       سانتی
هاي دندان. باشد، مراجعه نموده استشدن میبزرگ

بهتـرین  . وسیده و شکسـته هسـتند  پمجاور ضایعه 
)95بورد (تشخیص کدام است؟ 

ماکولمالنوتیک ) بنووس مالنوسیتیک )الف
مالنوما ) دمالنو آکانتوما ) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

مالنوآکانتوما شروع سریع دارد و تروماي حاد یـا آسـیب   
.مزمن عامل ایجاد آن است

)6فصل،2015برکت (

ي همه خصوصیات بالینی و هیسـتولوژیک نشـانه  - 18
)95بورد (: جزبهآگهی ضعیف مالنوم دهان هستند، یشپ

متر میلی5ضخامت تومور بیشتر از )الف
نفوذ به عروق لنفاوي ) ب
حضور ضایعه در کام ) ج
ي بارداري بروز در دوره) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)6فصل،2015برکت (

ي مالنوزیس دارویی صحیح کدام عبارت دربارهـ 19
)95بورد (است؟ 

الك مخــاطی ظریــف پـ صــورت ممکــن اسـت بــه )الـف 
. یگمانته بروز کندپ

. ماندس از قطع داروي مسبب برجا میپمعموالً ) ب
کـانونی  صورت منفـرد و تـک  ضایعات دهانی اغلب به) ج

. کنندبروز می
. شوندتر میوستی با تابش آفتاب تیرهپضایعات ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

ضایعات به صورت پیگمانتاسیون چند کانونی یا منتشـر  
.کنندمیواغلب مسطح و بدون برجستگی بروز

)6فصل ،2015برکت (

یگمانتاسـیون منتشـر در کـدام مـورد     پعلت ـ 20
)95بورد (تواند غیرمالنوسیتی باشد؟ می
Vit B12 Deficiency)الف
Primary Biliary Cirrhosis) ب
Grave's Disease) ج
Laugier-Hunziker Pigmentation) د

�.است) الف(پاسخ، گزینه 
)6فصل،2015برکت (

هـاي  یگمانتاسـیون پکدام مورد بـه تشـخیص   ـ 21
سـاله  40اي رنگ در مخاط دهان مردي متعدد قهوه

) 96بورد (کند؟ کمک میکمتر
مدت زمان بروز )الف
وست پها و بررسی ناخن) ب
خونریزي از دستگاه گوارش ) ج
یگمانته پبوردر ضایعات ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)6، فصل2015برکت (

یگمانتاسیون در واسکولیت کـدام  پعلت ایجاد ـ 22
) 96بورد (است؟ 

هموسیدرین ) بالتهابی )الف
عروقی ) دمالنین ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)6، فصل2015برکت (
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ـ  23 8ســاله بـه علــت یــک مــاکول  45خــانمی ـ
اي با حدود نسبتاً منظم که از دو ماه متري قهوهمیلی

یش در لثه باکالی دندان مولر اول باال ایجاد شـده،  پ
او دچـار افـزایش وزن و کبـودي    . ارجاع شده است

رفشاري خـون  پباشد و به علت وست میپسریع در 
بهتـرین روش ارزیـابی   . کنـد ا مصرف میپمتیل دو

) 96بورد (یگمانتاسیون کدام است؟ پ
یگمانته پسی از لکه پبیو)الف
ACTHی گیري سرماندازه) ب
ساعته 24کورتیزول ادرار ) ج
FBS-Na-Kبررسی سرمی ) د

�.است) الف(پاسخ، گزینه 
)6، فصل2015برکت (

ــل-24 ــاکول  محتم ــخیص م ــرین تش ــه پت یگمانت
متري با رشد فزاینده در مخاط گونه خانمی دوسانتی

یگمانتاسـیون  پساله که داراي حـدود نـانظم و   27
) 96بورد (باشد، کدام است؟ یکنواخت می

ماکول مالتوتیک دهانی )الف
مالنواکانتوما ) ب
مالتوما ) ج
یگمانتاسیون ناشی از دارو پ) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)6، فصل2015برکت (

یش متوجه وجود یـک  پماه 3ساله از 60آقاي ـ 25
شـده بـود کـه    تري در لثه مـاگزیال  »سانتی1الك پ

متر است و به  سانتی3تر شده و در حال حاضر بزرگ
اي با نقاطی از رنگ قرمـز و داراي حـدود   رنگ قهوه
ترین تشخیص کـدام اسـت؟  محتمل. باشدنانظم می

) 97بورد (
مالنواکانتوما ) بمالنوم ندوالر )الف

وزي سارکوما پکا) دالزي مالنوسیتی پرپهی) ج
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)6، فصل2015برکت (

یگمانتـه  پساله با شکایت از ضـایعه  34خانمی ـ 26
ـ بدون درد با حاشیه نامنظم که از یک مـاه   یش در پ

باال بـه وجـود آمـده و    5و 4هاي لثه لثه بین دندان
. اندازه آن سریعاً افزایش یافته، مراجعه نموده اسـت 

) 97بورد (ترین تشخیص کدام است؟ محتمل
خال مالنوسیتیک ) باکیموز کلونی )الف

مالتواکانتوما ) دمالنوماي بدخیم ) ج
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)6، فصل2015برکت (

توانـد  قرار گرفتن در معرض نور خورشید مـی ـ 27
:جـز بـه سبب بروز یا تشدید همه ضایعات زیر شود، 

) 97بورد (
یگمانتاسیون ناشی از دارو پ)الف
وستی پمالنوماي بدخیم ) ب
ماکول مالتونیک لب) ج
مالسماي صورت ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)6، فصل2015برکت (

یگمانتاسیون منتشر دهانی، کـدام  پدر بیمار با ـ 28
شود تا علت اندوکرینی براي ضایعات مورد باعث می

) 97بورد (مطرح شود؟ 
نواري شکل بودن ضایعات دهانی )الف
هاي افسردگی وجود عالئم و نشانه) ب
وست پبرنزه شدن ) ج
بروز بعد از سن بلوغ ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)69، فصل2015برکت (

1.5ـ در معاینه بیماري متوجـه لکـه اریتمـاتوز    29
متري با حاشیه کراتوتیک در مجاورت یک پر سانتی

کـدام مـورد   . ایـم شدهAmalgam Crownگردگی 
شدن ضایعه بیشترین اهمیـت را دارد؟   براي برطرف 

)98بورد (
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تعویض کردن پر کردگی آمالگام ) الف
شروع درمان با استروئید موضعی ) ب
اي از نخ و خمیردندان هفته2قطع استفاده ) ج
گیري برحسب نتیجه بیوپسی تصمیم) د

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

ي ـ محل شایع لکوپالکیا در افـراد غیـر سـیگار   30
)98بورد (کدام است؟  

کام نرم ) بکف دهان ) الف
بوردر زبان ) دگونه ) ج

.است) د(پاسخ، گزینه × 

ساله، یک 30بر روي ورمیلیون لب پایین خانم -31
متري بـا حـدود مشـخص و    میلی5ماکول پیگمانته 

اي یکنواخت با سیر یک سـاله،  نامنظم به رنگ قهوه
بررســی میکروســکوپی در . مشــاهده شــده اســت

هاي بازال به همراه افزایش افزایش پیگمان در سلول
ترین تشخیص کـدام  محتمل. ها دیده شدمالنوسیت

)98بورد (است؟  
هیپرپالزي مالنوسیتی ) بماکول مالنوتیک ) الف

مالنوآکانتوما ) دخال سلوالر ) ج
.است) ب(پاسخ، گزینه × 

تواند باعث بروز مالنـوزیس  موارد زیر میـ تمام32
)98بورد : (مولتی فوکار گردد، بجز

عدم کفایت آدرنال ) الف
هیپوتیروئیدیسم ) ب
B12کمبود ویتامین ) ج
مالنوم بدخیم ) د

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

هاي صورت و ـ خط اول درمان در پیگمانتاسیون33
کدام است؟  اي،اطراف دهان، پس از رفع عامل زمینه

)98بورد (
فتوتراپی ) بتراپی لیزر) الف

تراپی فتوترمولیز) دداروهاي موضعی ) ج
.است) ج(پاسخ، گزینه × 

-استعداد به سرطان، بیماري گوارشی و ماکولو-34
هاي پیگمانته پوسـتی ـ مخـاطی در کـدام یـک از      

)98بورد (تواند مشاهده شود؟  هاي زیر میسندرم
آلبرایت) بنوتان ) الف

الژیر النزیکر) دکودن ) ج
.است) ج(پاسخ، گزینه × 

تواند علت مشترك در بروز هر کدام گزینه می-35
چهار منشا شایع پیگمانتاسیون اندوژن داخل دهانی 

) 98ارتقاء (باشد؟
فیزیولوژیک ) باتوایمیون ) الف

عفونی ) دتحریکی ) ج
.است) الف(پاسخ، گزینه × 

تواند منجر به تغییر رنـگ غیـر   کدام دارو می-36
)98ارتقاء (مالنینی مخاط دهان شود؟ 

کلروکین ) بمینوسیکلین ) الف
متیل دوپا) دکیناکرین ) ج

.است) الف(پاسخ، گزینه × 

براي بیماري با ماکولهاي متعـدد روي پوسـت   -37
تشـدید  دارد تابش آفتاب سبب صورت که اظهار می

هاي زیـر مطـرح   همه تشخیص. شودوضعیت وي می
)98ارتقاء : (است بجز

افلیس) الف
پوتز جگر) ب
پیگمانتاسیون ناشی از دارو ) ج
مالسما ) د

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

کدامیک ریسک تبدیل شدن به بدخیمی دارد؟ -38
)98ارتقاء (
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مالنوآکانتوما) بماکول مالنوتیک ) الف
مالتوز ناشی از سیگار ) دیک نووسمالنوت) ج

.است) ج(پاسخ، گزینه × 

در کدام سندرم زیر پیگمانتاسیون قهوه دیـده  -39
شود؟           نمی
آنمی فانکونی   ) بنوروفیروماتوزیس   ) الف

هورلر) مک کون آلبرایت      د) ج
.است) د(پاسخ، گزینه × 

)6-6جدول 138ص 6برکت فصل (

ایمونولوژیــک اتفــاقدر کــدام خــال واکــنش -40
افتد؟   می
خال آبی    ) الف
spitzخال ) ب
halo خال ) ج
خال مالنومیستیک مادرزادي) د

.است) ج(پاسخ، گزینه × 

)6برکت   فصل (

کمتـر  cafeolaدر کدام بیماري پیگمانتاسیون -41
است؟   

آنمی پرنسیوز            ) بتوبروزاسکروزیس   ) الف
صرع) دسندرم نونان            ) ج

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

)6-6جدول 138برکت ص (

-تغییر رنگ ایجاد شده توسط ضایعات زیر آبی-42
قرمز است به جز ؟  

PGCG)بگرانولرسل تومور   ) الف

کنسرمتاستاتیک) دPOF)ج
.است) الف(پاسخ، گزینه × 

)6-3جدول 124ص6برکت فصل(

کدام مورد از عوامل ایجاد تغییر رنگ دهان بـا  -43
دخالت مالنین نیست؟   

نئوپالسم            ) باتوایمیون     ) الف
تحریک) دعفونت        ) ج

.است) ج(پاسخ، گزینه × 

)124ص 6برکت  فصل (

هاي زیر بهترین اثر درمـانی  کدام یک از درمان-44
کند؟    میرا در ویتلیگو ایجاد

میکروپیگمانتاسیون) بگرافت پوستی ) الف
Aنوع UV)دپانچ گرافت           ) ج

.است) ب(پاسخ، گزینه × 

)41ص6برکت  فصل (

کدام یک در ارتباط با کـاربرد لیـزر در درمـان    -45
باشد؟پیگمانتاسیون صحیح می

فواید لیزر در درمان خـال پوسـتی و دهـانی بـه     ) الف
خوبی شناخته شده است

ــزر ) ب ــتی و  Nd/YAGلی ــاي پوس ــان تاتوه در درم
.دهانی موثر است

لیــزر الکســاندر در درمــان پیگمانتاســیون دهــانی ) ج
.ماینوسایکلین موثر است

استفاده از لیزر در درمان مالنوزیس منتشر دهـانی  ) د
.تر از پوستی استکم عارضه

.است) ج(پاسخ، گزینه × 

)6فصل -140-144برکت ص (

تألیفیسواالت 
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کدام عامـل تنهـا از طریـق اثـر ضـددردي بـر       ـ 1
رتو درمانی مؤثر پدرمانی و موکوزیت ناشی از شیمی

)90بورد (است؟ 
Benzydamine Hydrochloride)الف
Capsaicin) ب
Sucralfate) ج
Low Energy Laser) د

�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)9فصل،2015برکت (

باشد حداقل درمانی میبیماري که کاندید شیمیـ 2
توان دنـدان  چند روز قبل از شروع دوره درمانی می

)90بورد (ایین وي را خارج کرد؟ پمولر اول 
7) ب5)الف

14) د10) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)26، فصل 2013فاالس (

تمام موارد زیر مکانیسم تأثیر اشـعه درمـانی را   ـ 3
)90بورد (جز؟ بهند، کبیان می

هاي آب موجود در سلول تداخل با مولکول)الف
هاي بیوشیمیایی سلولی تداخل با واکنش) ب
سلولی DNAآسیب غیرمستقیم به ) ج
رسانی بهتر هاي داراي اکسیژنتأثیر بر سلول) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)26، فصل 2017فاالس (

امکـان افتـراق   با کدام روش تصویربرداري زیر،ـ 4
خیم بافت نرم از بدخیم بیشتر ضایعات آماسی خوش

)90بورد (باشد؟ می
CT) بMRI)الف

Ultrasonography) دPET) ج

�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)9فصل،2015برکت (

HPVمراهـی  هـاي زیـر در مـورد ه   همه گزینهـ 5
)Human Papillma Virus ( ــکواموس بـــا اسـ

سر و گـردن صـحیح اسـت    ) SCC(کارسینوما سل
)90بورد (جز؟ به

ــارنکس SCCدر HPV-16حضــور بیشــتر )الــف اوروف
دهان SCCنسبت به 

اسخ بهتر کانسرهاي غیرکراتینیـزه قاعـده زبـان و    پ) ب
یپها به رادیوترالوزه

در اوایل فرآیند کارسینوژنز HPV-16تأثیر ) ج
ــتر  ) د ــور بیش در ) HPV-18بــرخالف (HPV-16حض

SCCالستیک نسبت به پدیسضایعات

�.است) د(پاسخ، گزینه 

)8فصل ،2015برکت (

ــه -6 ــامی گزینـ ــورد   تمـ ــل در مـ ــاي ذیـ هـ
Bisphosphonates90بورد (جز؟ بهکند، صدق می(

. باشندیروفسفات ارگانیک میپآنالوگ سنتتیک )الف
. میل ترکیبی باالیی با کلسیم دارند) ب
. باشندها میقوي فعالیت استئوکالستمهارکننده) ج

دهان، عوارض دهانی سرطان، طب پیوندسرطان : 4فصل 
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مـدت طـوالنی در مـاتریکس معـدنی     ها بهتمامی آن) د
. کنندیدا میپاستخوان تجمع 

�.است) الف(پاسخ، گزینه 
ــر     ــفات غی ــنتتیک پیروفس ــالوگ س ــفونات آن بیسفوس

ارگانیک است

)cancerفاالس، فصل (

هـاي غیرطبیعـی   تمامی موارد زیر جزو ویژگـی ـ 7
جـز؟  بـه شـود،  ها محسوب میسلولی، در بدخیمی

)90بورد (
uncontrolled proliferation)الف
neovascularization) ب
ability to spread) ج
Chromosomal translocation) د

�.است) د(پاسخ، گزینه 

متـر و  سـانتی 3بیماري کـه تومـور بـه انـدازه     ـ 8
5درگیري یک طرفه منفرد غدد لنفاوي به انمـدازه  

بندي در کدام زیرگروه متر دارد، از لحاظ طبقهسانتی
)91بورد (گیرد؟ قرار می

T2 N2b) بT2 N2a)الف
T3 N2a) دT3 N2b) ج

�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)8فصل ،2015برکت (

هـا در  همه عبارات زیر در مـورد نقـش ویـروس   ـ 9
)91بورد (: جزبهباشد سرطان دهان صحیح می

یشرفته پهاي در سرطانHSV Abتیتر باالتري از )الف
توانایی ایجاد موتاسـیون در سـلول توسـط ویـروس     ) ب

HSV
ــاالي ) ج ــر ب ــیگاريHSV Abتیت ــه در س ــایمبتال ب ه

بدخیمی 
ایجـاد  هـاي  SCCدر Chromosomal lossهمراهی ) د

HPVشده بدون دخالت ویروس 

�.است) د(پاسخ، گزینه 

)8فصل،2015برکت (

ی صحیح اسـت  پها در مورد رادیوتراهمه گزینهـ 10
)91بورد (: جزبه

منجر به کاهش حس cGy3000دوزهاي بیش از )الف
. شودچشایی می

ی، وابسته بـه  پمحدودیت باز شدن دهان در رادیوترا) ب
. باشدتابش اشعه به عضله ماستر می

فنتانیل موضعی باعث کاهش درد موکوزیـت دهـانی   ) ج
. گرددمی

104CFUتوکوك و پاستر105CFUدر صورت وجود ) د
وسیدگی بـاال  پمتر بزاق، ریسک الکتوباسیل در هر میلی

. رودمی
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

تابش اشـعه بـه سـر    محدودیت باز شدن دهان به دلیل 
.فوقانی عضله لترال تریگوئید است

)8برکت، فصل (

ــلول در   -11 ــطحی س ــارکر س ــدام م ــر در ک تغیی
باشد؟ سلوالر مرتبط مییپکارسینوژنز با درجه آتی 

)91بورد (
هاي باند شده به سطح سلول کاهش لکتین)الف
ها میکروگلوبولینb2از دست رفتن ) ب
ABOهاي ژناز دست رفتن آنتی) ج
) Involucrin(از دست رفتن اینولوکرین ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل(

)91بورد (باشد؟ کدام گزینه صحیح می-12
وسـیله  ی، بهپتشخیص استئونکروز ناشی از رادیوترا)الف

. گرفتن رادیوگرافی و مشاهده مناطق نکروزه است
وکلسـمی ناشـی از   پهـا در درمـان هی  فسفوناتبیس) ب

. روز کاربرد دارندپها و استئوبدخیمی
دلیـل  ی، بـه پهـا در حـین رادیـوترا   حساسیت دندان) ج

. بزاق استpHکاهش بزاق و 
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کنند گري اشعه دریافت می30بیمارانی که کمتر از ) د
. مستعد آتروماي کاروتید هستند

�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)cancer، فصلسفاال(

ترین عفونت ویروسـی در بیمـاران بعـد از    شایع13
بـورد  (یوند، کدام یک از موارد زیر اسـت؟  پدریافت 

91(
EBV) بCMV)الف

HSV) دHCV) ج

�.است) الف(پاسخ، گزینه 

یوند کلیـه بـه   پبعد از stableبیماري در مرحله ـ 14
زشــک مراجعــه نمــوده اســت وي ســابقه پدنــدان 

ــه   ــیت ب ــیپحساس ــمن  ن ــیلین دارد و در ض س
کند و نیاز به کشـیدن  ورین هم مصرف میپسیکلوس

بیوتیـک  بهترین انتخـاب جهـت آنتـی   . دندان دارد
)91بورد (روفیالکسی کدام است؟ پ

سفازولین ) بسیلین یپآم)الف
ایترومایسین ) دکلیندامایسین ) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)فاالس(

س از پرولیفراتیو، بیشتر پشیوع اختالالت لنفو-15
)92بورد (شود؟ یوندکدام عضو ایجاد میپ

یوند قلب پ) بیوند کلیه پ)الف
یوند ریه پ) دیوند کبد پ) ج
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)برکت(

1بیوتیک در بیماري که روفیالکسی آنتیپرژیم ـ 16
یوند کبد قـرار گرفتـه و نیـاز بـه     پیش تحت پسال 

)92بورد (ریودونتال دارد کدام است؟ پجراحی 
گرم مترونیدازول میلی500+ سیلین آموکسیgr1)الف

خوراکی یک ساعت قبل از جراحی 

گـرم مترونیـدازول   میلـی 500+ وانکومایسین gr1) ب
تزریقی یک ساعت قبل از جراحی 

گـرم مترونیـدازول   میلی500+ کلیندامایسین gr2) ج
خوراکی یک ساعت قبل از جراحی 

گرم مترونیدازول تزریقـی  میلی500+ نم پایمیgr1) د
یک ساعت قبل از جراحی 

�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)22، فصلفاالس(

17-Implant ــاي ــک  ه ــتفاده در تکنی ــورد اس م
)92بورد (به چه منظور است؟ ی پترابراکی

براي تسهیل در گرفتن گرافی )الف
براي دریافت اشعه ) ب
براي کاهش دوز دریافتی ) ج
براي کاهش زمان دوره درمان ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل(

ترین ناحیه درگیـري سـرطان دهـانی در    شایعـ 18
ترتیـب کـدام   گروه غیرسیگاري و گروه سیگاري به

)92بورد (است؟ 
کام نرم، کف دهان ) بزبان، کف دهان )الف

کف دهان، زبان ) دزبان، کام نرم ) ج
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل (

در Hyperfractionدر مـــورد اســـتفاده از  -19
ی درمـان سـرطان دهـانی، کـدام گزینـه      پرادیوترا

)92بورد (درست است؟ 
سبب بهبود کنترل تومور و کاهش شدت موکوزیت )الف
. شودمی
سبب بهبود کنترل تومور و افزایش عوارض دیررس ) ب

. شودمی
سـبب کـاهش عـوارض دیـررس و کـاهش وضــعیت      ) ج

. شودبهبود تومور می
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ــزایش شــدت   ) د ــررس و اف ســبب کــاهش عــوارض دی
. شودموکوزیت می

�.است) د(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل (

TDFریسک بروز اسـتئورادیونکروز در کـدام   -20
)92بورد (وجود دارد؟ 

109بیشتر از ) ب79بیشتر از )الف
100بیشتر از ) د200بیشتر از ) ج

�.است) ب(پاسخ، گزینه 
time-dose fractionدوز -کــه همــان محاســبه زمــان

بـا خطـر   109منقسم تـابش اسـت در میـزان بـیش از     
.استئونکروز همراه است

)8برکت، فصل (

ــورد    -21 verrucousتمــام مــوارد زیــر در م
carcinoma ،92بورد (: جزبهصحیح است(

. مخرب موضعی است)الف
. ی استپحساس به رادیوترا) ب
. الزي خفیف داشته باشدپممکن است دیس) ج
. استSCCزیرگروه ) د
�ایــن بیمـاري بــه  .اسـت ) ب(پاسـخ، گزینــه  

رادیوتراپی مقاوم است

)8برکت، فصل(

ــرف  - 22 ــی از مصـ ــتئونکروز ناشـ ــورد اسـ در مـ
Bisphosphonate 92بورد (کدام گزینه صحیح است؟(

. تشخیص در مراحل اولیه، از طریق رادیوگرافی است)الف
. احتمال بروز نکروز در نوع خوراکی دارو بیشتر است) ب
. است به علت عفونت ثانویه دردناك شودممکن) ج
. درمان آن برداشت کامل استخوان است) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)26، فصلفاالس(

SCCترین عالمتی که بیمـار مبـتال بـه    شایع-23
چیست؟ کند، زشک میپدهان را وادار به مراجعه به 

)92بورد (
Dysphagia) بDiscomfort)الف

Swelling) دBleeding) ج

�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل(

تمام مسیرهاي زیر جزء اولین ایسـتگاه درنـاژ   -24
ــاوي  در ) First Station Drainage Nodes(لنف

SCC92بورد (: جزبهشود، دهان محسوب می(
اي تحت چانه) بتحت فکی )الف

بوکسیناتور ) دژوگوالر ) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)cancerفاالس، فصل (

آمیـزي بـا تولوئیـدن بلـو در     در تسـت رنـگ  -25
بدخیم موارد زیر صادق است، یشپتشخیص ضایعات 

)92بورد (:أجزبه
. ایین استپداراي حساسیت )الف
. کندسی کمک میپدر تعیین محل بیو) ب
. کندکمک مییپرادیوتراس از پدر ارزیابی بیمار تواندمی) ج
. سرطانی نقش داردیشپآگهی ضایعات یشپدر ارزیابی ) د
�.است) الف(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل(

یونـد کـدام   پعوارض اصلی سرکوب ایمنی، در -26
)92بورد (شود؟ عضو دیده می

کبد ) بریه )الف
کلیه ) دمغز استخوان ) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

مهمترین عوارض پیوند مربـوط بـه پیونـد قلـب و مغـز      
.استخوان است

)طب پیوند، فصل فاالس(
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ــرطان-27 ــده در افــراد    در س ــاي ایجــاد ش ه
8س انسـانی  پیوند عضو، ویروس هرپکننده دریافت

)HHV-8 ( با کدام بدخیمی ارتباط دارد؟) 92بورد(
وسی پکاسارکوم ) بSCC)الف

آدنوکارسینوم ) دلنفوم ) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

SCCدر بـروز  HPVدر بروز لنفوم، EBVپس از پیوند 
.در بروز سارکوم کاپوزي نقش داردHHV8و 

)طب پیوندبرکت، فصل(

توان هلیوم ـ نئون در بیمـاران تحـت    لیزر کم-28
دارد؟ ی سر و گردن براي کدام مورد کاربرد پرادیوترا

)93بورد (
تحریک ترشح بزاق )الف
زا وسیدگیپکنترل فلور ) ب
درمان موکوزیت ) ج
ممانعت از استئورادیونکروز ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل(

اي که به علت ابتال به لوسمی ساله10در کودك -29
سـالگی تحـت   4-5در سن ) ALL(حاد لنفوئیدي 
درمانی قرار گرفته اسـت،  ی و شیمیپدرمان رادیوترا

تمام اختالالت زیر  در سیستم دندان فکی مشاهده 
)93بورد (: جزبهشود، می
عدم تشکیل ریشه مولر اول )الف
ها وکلسیفیکاسیون دندانپهی) ب
میکروگناسی مندیبل ) ج
عدم رویش دندان مولر اول ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل (

ی، پدهان تحت درمان رادیوتراSCCبیمار مبتال به - 30
س از اتمام ایـن روش درمـانی مجـاز بـه     پتا چند ماه 

)93بورد (باشد؟ نمیاستفاده از دنچر 

6) ب12)الف
2) د18) ج
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)cancer، فصلفاالس(

هاي زیر جهت تشخیص سرطان کاز روشکدام ی-31
)93بورد (دهان ضروري است؟ 

تصویربرداري )الف
) Brush biopsy(یوتري پسیتولوژي با آنالیز کام) ب
) Vizilite(استفاده از منبع نوري شیمیایی ) ج
ی پمعاینه میکروسکو) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل (

یوند کلیه است و نیاز پدر بیماري که کاندیداي ـ 32
کشـیدن دنـدان   روفیالکسی برايپبیوتیک به آنتی

ـ عقل نهفته دارد، در صورت آلرژي به آم سـیلین  یپ
)93بورد (شود؟ بیوتیک توصیه میکدام آنتی

اریترومایسین ) بکلیندامایسین )الف
کالریترومایسین ) دوانکومایسین ) ج
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

)طب پیوند، فصلفاالس(

یوند مغز استخوان است، پدر بیماري که داراي ـ 33
عفونت کاندیدایی در دهان بروز کرده اسـت، کـدام   

کنید؟ یشنهاد میپدارو را 
IVمیکونازول ) بIVایتراکونازول )الف

IVآمفوتریسین ) دکتوکنازول خوراکی ) ج

�.است) د(پاسخ، گزینه 

)طب پیوندبرکت، فصل(

توان هلیوم ـ نئون در بیمـاران تحـت    کملیزرـ 34
ی سر و گردن براي کدام مورد کاربرد دارد؟ پرادیوترا

)93بورد (
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تحریک ترشح بزاق )الف
درمان موکوزیت ) ب
زا وسیدگیپکنترل فلور ) ج
ممانعت از استئورادیونکروز ) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

)8برکت، فصل (

ي به ظاهر سـالم بـه علـت گـره     ساله31مرد -35
درد و غیرمتحـرك کـه از   لنفاوي بسیار سـفت، بـی  

ي حدود یک ماه قبـل در قسـمت فوقـانی زنجیـره    
ژنـوم  . گردنی راست ظاهر شده، مراجعه نموده است

EBV درFNA کـدام تشـخیص   . کشف شده اسـت
)95بورد (باشد؟ تر میمحتمل

لنفوم بورکیت )الف
وم نازوفارنکس کارسین) ب
HIVلنفوم غیرهوچکینی در عفونت ) ج
آدنوکارسینوم متاستاتیک دستگاه گوارش ) د
�.است) ب(پاسخ، گزینه 

در ارتباط بـا لنفـوم بورکیـت در کودکـان و     EBVژنوم 
.باشدمیکارسینوم نازوفارنکس

)196ص 8فصل،2015برکت (

ریودنتـال در بیمـاري کـه دچـار     پعفونت حاد -36
کند؟ رشن است، اغلب به چه شکل بروز میپمیلوسا

)95بورد (
درناژ چرك از سالکوس لثه )الف
ي آلوئول اکستروژن دندان از حفره) ب
اریتم لثه همراه با تورم نسبی و درد شدید ) ج
فقدان عالیم در اکثر موارد ) د
�.است) د(پاسخ، گزینه 

شـود و  مـی در موارد میلوساپرشن پاسخ ایمنـی مختـل  
.نمایدنمیعالیم عفونت بروز

)208ص ، 8فصل ،2015برکت (

ي مراقبـت از دهـان  هـاي دربـاره  تمام گزینهـ 37
رتودرمانی سر و گردن پدرمانی و ي شیمیدر دوره

)95بورد (: جزبهصحیح است، 
ــت و   )الــف ــوزایتیس، عفون ــه ریســک موک ــه ب ــا توج ب

شکنندگی مخاط، کلرهگزیدین باید جـایگزین مسـواك   
. شود

صورت غیرتروماتیک روزي یـک بـار در   نخ دندان به) ب
. کندفاز فعال درمان کفایت می

دقیقه قبل از خواب در صورت 5ژل فلوراید به مدت ) ج
. شودکاهش فانکشن بزاقی توصیه می

یـا اسـانس نعنـاع در    Surfactantن حاوي خمیردندا) د
. صورت عدم تحریک مخاط دهان بالمانع است

�.است) الف(پاسخ، گزینه 
حتی با وجود ریسک موکوزیت کلرهگزیـدین جـایگزین   

.شودنمیمسواك

)204ص ، 8، فصل2015برکت(

سـالگی بـراي سـرطان    50غربالگري قبـل از  ـ 38
بـورد  (شود؟ میکدام مورد زیر توصیهکولورکتال در 

95(
سال 20استعمال دخانیات بیش از )الف
سابقه خانوادگی هر گونه سرطان در بستگان درجـه  ) ب

یک 
ــه   ) ج ــرد ب ــتال ف ــابقه اب Inflammatory Bowelس

Disease
ها NSAIDمصرف بیش از حد ) د
�.است) ج(پاسخ، گزینه 

سـال در مــوارد سـابقه ابــتال بــه   50غربـالگري قبــل از  
، تاریخچـه  IBDسرطان کولورکتال یا پولیپ، تاریخچـه  

.شودمیخانوادگی کنسر کولورکتال توصیه

)471ص ، 2017فاالس (

احتمال مقاومت باکتریال نسبت به کـدام دارو  ـ 39
ترکیبی استئونکروز فک ناشی تراپی بیوتیکدر آنتی
)95بورد (ات بیشتر از بقیه است؟ فسفوناز بیس

مترونیدازول ) بسیلین آموکسی)الف
تتراسایکلین ) دکلیندامایسین ) ج


