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  1فصل  
 

   
  دهان، فک و صورت هیناح یتکامل قایصن

  
  

گیري کدام ساختار ـ زوائد طرفی بینی در شکل1
  نقش دارند؟ 

  منشأ پره بینی هستند ) الف
گیري قسمت طرفـی لـب بـاال    در شکل) ب

  .نقش دارند
منشأ بخشی از قسمت میـانی لـب بـاال    ) ج

  .هستند
عالوه بر قسمت طرفی لب باال، پره بینـی  ) د

  .سازندرا هم می
  الف : پاسخ

قسمت میانی لب باال از اتصال زوائد بینی میانی و 
-زیالري منشأ میقسمت طرفی لب باال از زوائد ماگ

بنابراین زوائد بینی میانی و زوائد ماگزیالري . گیرد
زوائد طرفی بینی فقط پره . منشأ لب باال هستند

گیري لب باال سازند و نقشی در شکلبینی را می
  .ندارند

  
ـ در مورد کام اولیه و کام ثانویه گزینه نادرست 2

  کدام است؟ 
یـانی  کام اولیه از اتصال زوائد بینـی م ) الف

  .شود میبهم ساخته 
در تشکیل کام ثانویه زوائد مـاگزیالري  ) ب

  .نقش دارند

مجموعه کام سخت و نرم % 60کام ثانویه ) ج
  .سازدرا می
اتصال صفحات کامی از قـدام بـه خلـف    ) د

  .گیردصورت می
  ج : پاسخ

کام ثانویه که از اتصال زوائد ماگزیالري اولین کمان 
کام سخت و نرم را % 90گیرد براشیال شکل می

هایی به بدین ترتیب که برجستگی. دهدتشکیل می
از قسمت میانی زوائد  Palatal Shelvesنام 

این صفحات کامی اول . شوندماگزیالري ایجاد می
بصورت عمودي در دو طرف زبان هستند و با پایین 

این صفحات هم . افتادن زبان در اثر رشد مندیبل
در هفته . کنندم رشد میشوند و به سمت هافقی می

قسمت قدامی این صفحات به هم و به کام اولیه و  8
کند و این اتصال از قدام سپتوم بینی اتصال پیدا می

اتصال کامل  12رود و در هفته به خلف پیش می
  . شودمی
  
هاي دهانی صورتی در اغلب مـوارد بـه   ـ شکاف3

  شوند؟ چه شکل دیده می
 CL + CP) الف
از عدم اتصـال زوائـد بینـی     ناشی CL) ب

  میانی با هم 
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  منفرد  CP) ج
ناشی از عدم اتصال زوائد بینی میانی  CL)د

  با زوائد ماگزیالري
  الف : پاسخ

به  CL، % 30به تنهایی  CL + CP 45 % ،CPشیوع 
  . است% 25تنهایی 

  . شکاف میانی لب باال یک بیماري بسیار نادر است
  
کننـده از   پیشـگیري ـ مصرف کدام مکمل نقش 4

  هاي دهانی صورتی دارد؟ ایجاد شکاف
  آهن ) الف
   B12ویتامین ) ب
  اسید فولیک ) ج
  کلسیم )د
  ج : پاسخ

از کننده  مصرف مکمل اسیدفولیک نقش پیشگیري
  .هاي دهانی صورتی داردایجاد شکاف

  
ـ مصرف کدام ماده توسط مـادر احتمـال ایجـاد    5

برابـر   2را تا هاي دهانی صورتی در نوزاد شکاف
  دهد؟ افزایش می
  الکل) الف
  سیگار ) ب
  داروهاي ضد تشنج ) ج
  کمبود اسید فولیک )د
  ب : پاسخ

ژنهاي اصلی و (ها عوامل ژنتیکی در ایجاد شکاف
از این عوامل . و عوامل محیطی نقش دارند) فرعی

برابر  2با (توان به مصرف الکل، سیگار محیطی می
، داروهاي ضد تشنج مثل )کردن احتمال ایجاد شکاف

) برابر کردن احتمال ایجاد شکاف 10با (فنی توئین 
  . اشاره کرد

 Lateral facialـ   گزینه نادرست در ارتباط با 6
Cleft را مشخص کنید؟  
علـت ایجـاد آن عـدم اتصـال زوائـد      ) الف

  .ماگزیالري و مندیبوالر است
  .از گوشه لب تا چشم ادامه دارد) ب
  .باشدستومیا میهمراه ماکرو) ج
 Nagerهایی از جمله اغلب همراه سندرم) د

acrofacial dysostosis است.  
  ب: پاسخ

از . دهدها را تشکیل میتمام شکاف% 3/0این شکاف 
ناشی شده و باعث  manو  maxعدم اتصال زوائد 

شود و از گوشه لب تا گوش ایجاد ماکروستومیاي می
  اغلب با اختالالتی از جمله . امتداد دارد

1-Mandibulo facial dysostosis (Treacher 
Collin)  
2-Oculo-auriculo- vertebral spectrum 
(Hemifacial microsomia) 
3-Nager acrofacial dysostosis 
4-Amniotic rupture sequence  

  . همراه است
  
 CPـــ کــدام بیمــاري تقریبــاً همیشــه همــراه بــا 7

  است؟ 
 Lateral Facial cleft) الف
  oblique facial cleft) ب
  Median cleft of the upper lip) ج
  Nager acrofacial dysostosis) د
  ب: پاسخ

شکاف مایل صورت که از عدم اتصال زوائد طرفی 
ایجاد بینی با زوائد ماگزیالري و یا باندهاي آمنیونی 

شود، از لب باال تا چشم ادامه پیدا کرده و تقریباً می
  .همیشه با شکاف کام همراه است
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ـ شکاف میانی لب باال با کدام سندرم یا بیمـاري  8
  باشد؟ مرتبط نمی
 Oro-Facial – digital syndrome) الف
  Ellis – Van Creveled syndrome) ب
ــراه  ) ج ــه همـ ــه بـ ــام اولیـ آژنـــزي کـ

Holoprosencephaly 
 Oculo-auriculo-vertebral syndrome) د
  د : پاسخ

-شکاف میانی لب باال یک فرم بسیار نادر شکاف می
باشد که از عدم اتصال زوائد بینی میانی با هم ایجاد 

هاي الف و ب و موارد مطرح شده در گزینه. شودمی
اما مورد مطرح شده . باشندج با این شکاف مرتبط می

  .ا شکاف طرفی صورتی مرتبط استدر گزینه د ب
  
ـــ کــدام گزینــه در مــورد شــیوع شــکاف در دو 9

  جنس صحیح نیست؟ 
  .در آقایان شایعتر است CL ± CP) الف
  .ها شایعتر استمنفرد در خانم CP) ب
شکاف کام نرم به تنهـایی در دو جـنس   ) ج

  . مساوي است
شدیدتر باشد تمایـل آن بـه    CPهر قدر ) د

  . جنس مذکر باالتر است
  د : پاسخ

CL ± CP  در آقایان شایعتر بوده و هر قدر شکاف
شدیدتر باشد تمایل آن به آقایان بیشتر است اما 

ها شایعتر است و هر منفرد در خانم CPبرعکس آن 
ها بیشتر قدر شکاف شدیدتر باشد تمایل آن به خانم

ها دو برابر نرم و سخت در خانم مثالً شکاف کام. است
ها شایعتر است اما شکاف کام نرم به تنهایی در خانم

  .و آقایان مساوي است
  

 Submucousalـ بهترین روش براي شناسایی 10
palatal cleft  کدام است؟  

  مشاوره تغییر رنگ آبی در خط وسط ) الف
  . لمس با یک وسیله کند) ب
  تهیه رادیوگرافی از ناحیه ) ج
  دیدن ناچ در لبه خلفی کام سفت) د
  ب : پاسخ

در شکاف زیر مخاطی کام اختالل در عضالت بوده و 
معموالً یک ناچ . مخاط سطحی سالم و یکپارچه است

در لبه خلفی کام سخت در استخوان وجود دارد و 
. شودیک تغییر رنگ آبی هم در خط وسط دیده می
. است بهترین روش شناسایی آن لمس با وسیله کند

 bifid uvulaمعموالً همراه زبان کوچک شیاردار 
  . است) ترین و شایعترین تظاهر شکاف کامخفیف(
  

 pierre- Robinها در ارتباط بـا  ـ کدام سندزم11
sequence باشند؟ می  
 Velocardiofacialو  Stickler) الف
   Sticklerو  Beck-with wiedemann) ب
 Kabukiو  Vander woude) ج
 Kabukiو  popliteal pterygium) د
  الف : پاسخ

شکل،  Uآنومالی پیررابین شامل شکاف کام 
-است که می glossoptosisو  manمیکروگناسی 

هایی مثل تواند بصورت منفرد و یا جزئی از سندرم
Stickler  یاvelocardiofacial هاي سندرم. باشد

مطرح شده در گزینه ج و د مرتبط با پارامدین لیپ 
مرتبط با  Beck-with wiedemannپیت و سندرم 

  . ماکروگلوسیاي است
  

ــورد  12 ــ در م ــه  Lip pits Commisuralـ گزین
  نادرست را مشخص کنید؟ 

نقـص در اتصـال زوائـد مـاگزیالري و     ) الف
  . مندیبوالر علت آن است
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بـه کودکـان   شیوع آن در بالفین نسبت ) ب
  . باالتر است

در صورت فشـار دادن حفـرات ممکـن    ) ج
  . است مقدار کمی مایع از آنها تخلیه شود

  . شیوع آن در دو جنس تفاوتی ندارد) د
  د : پاسخ

شیوع این ضایعه در آقایان باالتر بوده و در برخی 
براي ) اتوزومال غالب(موارد یک تاریخچه خانوادگی 

ق از غدد بزاقی فرعی به گاهی بزا. شودآن ذکر می
این ضایعه با شکاف . شودها ترشح میpitدرون این 

کام یا صورت همراه نیست اما شیوع حفرات 
preaurincular  وAural sinuses  در این افراد باالتر

  . است
  

ــه در مــورد ســندرم  13 ــ کــدام گزین  Vanderـ
Woude  صحیح نیست؟  
هاي سندرمیک شایعترین شکل شکاف) الف
  . است
-دیده می lip pits Commisuralهمراه ) ب
  . شود
ممکن است هیپودنشیا در بیماران مبتال ) ج

  . مشاهده شود
 inter feron regularبعلت جهش در ژن ) د

factor آیدبوجود می.  
  ب : پاسخ

 Paramedian lip pitsبا  Vander woudeسندرم 
هاي قرینه در دوطرف خط وسط فرو رفتگی(

  . همراه است) ورمیلیون لب پائین
  

-همراه همـه سـندرم   Para median lip pitsـ 14
  شوند بجز؟ هاي زیر دیده می

   Kabuki) الف
 popliteal petrygium) ب
  Vander woude) ج
  Beck-with- wiedemann) د
  د : پاسخ

-طمرتب paramedian lip pitsموارد الف و ب و ج با 
  . اند اماگزینه د با ماکروگلوسیا ارتباط دارد

 
تمـام مـوارد زیـر     Double Lipـ در اتیولوژي 15

  مطرح است بجز؟
  پیرابین آنومالی ) الف
  تروما) ب
  عادات دهانی مثل مکیدن لب) ج
  مادرزادي ) د
  الف : پاسخ

لب مضاعف ممکن است ماهیت مادرزادي داشته 
ر، ضربه،عادت سندرم آش(باشد یا بصورت اکتسابی 

  . بوجود آید) مکیدن لب
  

ها در مورد سـندرم آشـر صـحیح    ـ همه گزینه16
  :  است بجز
در این بیماران موقع لبخند زدن چـین  ) الف

  .شودبافتی اضافی در لب باال دیده می
% 50افزایش حجـم سـمی تیروئیـد در    ) ب

  .شودمبتالیان دیده می
در برخی موارد الگـوي تـوارث اتـوزوم    ) ج

  . شودغالب براي آن دیده می
) افتادگی پلکها در اثر ادم(بلفاروشالزي ) د

  . از عالئم آن است
  ب  : پاسخ

تریاد سندرم آشر شامل لب مضاعف، افزایش حجم 
لب مضاعف . غیر سمی تیروئید و بلفاروشاالزي است
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شود و بیشتر در لب باال و گاه در هر دو لب دیده می
مشخص نیست اما موقع  در هنگام استراحت معموالً
  . شودها مشخص میلبخند زدن یا انقباض لب

  
ـ همه مـوارد در مـورد گرانولهـاي فـوردایس     17

  : صحیح است بجز
و بخش طرفـی   bucبیشتر روي مخاط ) الف

  .شوندورمیلیون لب باال دیده می
-تحت تأثیر عوامل هورمونال ایجاد مـی ) ب
  .شود
هاي مملو از  امکان دارد مواد سودوسیت) ج

  . کراتین تشکیل دهند
در نماي هیسـتوپاتولوژي آن سـلولهاي   ) د

سباسه پلی گونال با سیتوپالسم ائوزینوفیل 
  . شودو هسته مرکزي دیده می

  د : پاسخ
اي هستند که بصورت گرانولهاي فورادایس غدد سباسه

% 80 در مخاط دهان بیش از) نا به جا(اکتوپیک 
هاي زرد سفید بصورت پاپول. آیندجمعیت پدید می

و بخش طرفی ورمیلیون لب باال  bucاکثراً در مخاط 
تحت اثر عوامل (پراکنده بوده و در بالغین شایعترند 

سلولهاي سباسه پلی گونال با  HPدر نماي ). هورمونی
به . سیتوپالسم فراوان کف آلود و هسته مرکزي دارند

شوند یا رند اما گاهی هایپر پالستیک میدرمان نیاز ندا
  . دهندهاي پرازکراتین تشکیل میسودوسیت

  
ــا را   18 ــا لکوادم ــه نادرســت در ارتبــاط ب ــ گزین ـ

  مشخص نمائید؟
  ارتباطی با کشیدن سیگار ندارد) الف
-معموال سطح چین خورده همراه با رگه) ب

  هاي سفید رنگ دارد

ــانتوز) ج  در نمــاي هیســتوپاتولوژي آن آک
هـاي  همراه با ادم داخـل سـلولی و هسـته   

  . شودپیکنوزه دیده می
کشیدن گونه به افتـراق آن از ضـایعاتی   ) د

  . کندمانند لکوپالکیا و لیکن پالن کمک می
  الف : پاسخ

لکودما یک نرمال واریاسیون شایع در مخاط دهان 
این حالت در سیاهپوستان و در افراد سیگاري . است

-رك سیگار از شدت آن کاسته میشایعتر بوده و با ت
معموالً نماي خاکستري ـ سفید منتشر با سطح . شود

دوطرفه دیده  bucچین خورده داشته و در مخاط 
با کشیدن گونه ناپدید شده که به افتراق آن . شودمی

همچنین با . کنداز سایر ضایعات سفید کمک می
در نماي هیستوپاتولوژي آن . شودسایش کنده نمی

به همراه ادم داخل ) ضخیم شدن اپی تلیوم(وز آکانت
سلولی در الیه خاردار، سلولهاي بزرگ واکوئله با 

هاي  هسته پیکنوزه، سطح پاراکراتینیره ورت ریج
  . شودطویل و پهن دیده می

  
  ـ کدام سندرم با میکرو گلوسیا مرتبط است؟ 19

ــف  Oromandibular – Limb) الــ
hypogenesis Syn. 

  .Beck – with – wiedemann syn) ب
  .Velocardiofacial syn) ج
   .Orofacial digital syn) د
  الف : پاسخ

 Oromandibular- limbهیپوگلوسیا با 

hypogenesis همچنین هیپوپالزي . باشدمرتبط می
man  و غیبinc هاي پائین هم در ارتباط با

گزینه ب با ماکروسیا گزینه ج . باشندهیپوگلوسیا می
با پیررابین و گزینه د با شکاف میانی لب باال همراه 

  . است
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ـ بزرگی ژنرالیزه و صاف زبان در کدام مـورد  20
  شود؟ دیده نمی
  هیپو تیروئیدیسم ) الف
  Beck – with – wiedemannسندرم ) ب
  اختالالت نوروماسکوالر ) ج
  سندرم داون) د
  د : پاسخ

در گزینه الف و ب و ج بزرگی زبان صاف و ژنرالیزه 
است اما در سندرم داون زبان بزرگ سطحی پاپیالري 

در بیماران بی دندان نیز زبان به . و شیاردار دارد
ها باال رفته و به اطراف توسعه دلیل عدم وجود دندان

  . پیدا کرده است
  

ـ بزرگی یکطرفه زبان در کـدام اخـتالل دیـده    21
  ؟ شودمی

  سندرم داون) الف
  نوروفیبروماتوزیس) ب
  آمیلوئیدوزیس) ج
  لنفانژیوما ) د
  ب : پاسخ

بزرگی یکطرفه زبان در همی فاسیال هیپرپالزیا و 
  .شودنوروفیبروماتوزیس دیده می

  
ـ ظاهر مولتی نـدولر زبـان در تمـام ضـایعات     22

  شود بجز؟ زیر دیده می
  آمیلوئیدوزیس) الف
  میاستنی گراویس) ب
  نوروفیبروماتوزیس  )ج
  MEN 2B) د
  ب : پاسخ

هاي الف و ج و د بزرگی زبان ظاهر مولتی در گزینه
 Amyorophicندوالر دارد اما در میاستنی گراویس و 

Lateral Sclerosis (ALS)   بزرگی زبان بعلت آتروفی
  . باشدعضله و جایگزینی چربی می

  
ـ علت بزرگی زبان در اختالف عصبی عضالنی 23

 Amyotrophic Lateralمثل میاستنی گراویس و 
Sclerosis (ALS)  چیست؟  

  هیپرتروفی عضالنی ) الف
  هیپرتروفی بافت عصبی ) ب
  آتروفی عضله و جایگزینی بافت چربی ) ج
  هیپرتروفی بافت عضالنی و عصبی ) د
  ج: پاسخ

  
ــاهر  24 ــت ظ ــ عل ــان  Pebblyـ ــا زب در لنفانژیوم

  چیست؟ 
  تجمع عروق لنفی متسع شده در سطح ) الف
خارج شدن لنف از عروق لنفـی بعلـت   ) ب

  هاي سطحی تروما و تجمع در بافت
هاي عمقی افزایش عروق لنفی در قسمت) ج

  زبان و البالي عضالت
افزایش عروق خونی و لنفی در بافتهـاي  ) د

  سطحی 
  الف : پاسخ

داشته و  Pebblyدر لنفانژیوما بزرگی زبان حالت 
هاي وزیکول مانندي در سطح زبان دیده برجستگی

شود که به علت تجمع عروق لنفی متسع در می
  . باشندسطح ضایعه می

  
 – Beck- withـ همـه عالئـم زیـر در سـندرم     25

wiedemann شود بجز؟ دیده می  
  هیپو گلیسمی نوزادي ) الف
  یا ماکرو گلوس) ب
  ژیگانتیسم ) ج
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  لوسمی ) د
  د : پاسخ

ماکروگلوسیا یک شاخصه از این سندرم بوده به جز آن 
omphalocele )فتق نافی( ،Visceromegaly ) بزرگی

، ژیگانتیسم، هیپوگلیسمی نوزادي، افزایش )احشا
ریسک تومور ویلمز، کارسینوم آدرنال، هپاتوبالستوما، 

  . شودیده میرابدومیوسارکوما و نوروبالستوما د
  

ــکوپی     26 ــاي میکروس ــورد در نم ــدام م ــ در ک ـ
ــیا هــــیچ حالــــت غیــــر طبیعــــی   ماکروگلوســ

  شود؟ هیستولوژیک دیده نمی
  سندرم داون) الف
  همی فاسیال هیپرپالزي) ب
 Beck-with- wiedemaanسندرم ) ج
  میاستنی گراویس ) د
  الف : پاسخ

در سندرم داون و بیماران بی دندان در بررسی 
میکروسکوپی زبان بزرگ شده، هیچ نماي غیر طبیعی 

در همی فاسیال هیپرپالزي و . شودمشاهده نمی
ماکروگلوسیا بعلت  Beck- with -wiedemanسندرم 

در میاستنی گراویس . هیپرتروفی بافت عضالنی است
. شودآتروفی عضله و جایگزینی بافت چربی دیده می

ن غیر طبیعی در آمیلوئیدوزیس نیز رسوب یک پروتئی
  . در زبان علت ماکروگلوسیا است

  

ــورد  27 ــه درســـت در مـ ــ گزینـ  Tongue tieــ
  را مشخص کنید؟ ) آنکیلوگلوسیا(

تواند باعث ایجاد یک آنکیلوگلوسیا می) الف
  شکاف کوچک در نوك زبان شود

بعلت مشکالت بالینی زیـادي کـه دارد   ) ب
معموالً در اولین فرصت ممکن بعـد از تولـد   

  شودیجراحی م

اکثریت بیماران مبتال مشکالت جدي در ) ج
  تکلم دارند

شیوع آن در بـالغین بیشـتر از کودکـان    ) د
  است

  الف : پاسخ
تواند باعث ایجاد شکاف کوچک در آنکیلوگلوسیا می

نوك زبان، اپن بایت قدامی و مشکالت پریودنتال در 
معموالً مشکالت ایجاد شده در تکلم . بیمار شود

این بیماري در پسران شایعتر بوده و . جزئی هستند
بعلت آنکه با افزایش سن زبان بلندتر و نوك آن 

. شودشود از شدت این ضایعه کاسته میتر مینازك
در اغلب موارد . بنابراین در بالغین شیوع کمتري دارد

کند و نیازي به درمان مشکالت بالینی کمی ایجاد می
سالگی به  5ـ  4ندارد و در صورت نیاز درمان آن تا 

  . افتدتعویق می
  

ـ گزینه نادرست در مورد تیروئید زبانی کدام 28
  است؟ 
ســال، برداشــت  30در زنــان بــاالي ) الــف

  .شوداکسیژنال آن توصیه می
-هاي آن اغلب در بلوغ ظاهر مـی نشانه) ب

  .شوند
بیماران مبتال هیپو تیروئیدیسـم   3/1در ) ج

  .شوددیده می
تشخیص آن بیوپسـی  بهترین روش براي ) د

  .اینسیژنال از ضایعه است
  الف : پاسخ

تیروئید زبانی بقایاي بدون عالمت بافت تیروئید در 
این ضایعه در . بخش خلفی سطح پشتی زبان است

ها شایعتر بوده و اغلب از لحاظ بالینی آشکار خانم
نیست اما تحت تأثیر عوامل هورمونی در بلوغ و 
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بهترین روش . وندشحاملگی عالئم آن ظاهر می
-تشخیص آن اسکن تیروئید است و بعلت اینکه توده

اي واسکوالر است و در اکثر موارد تنها بافت 
تیروئیدي بیمار است انجام بیوپسی از آن توصیه 

موارد ریسک بدخیمی دارد که در % 1در . شودنمی
مردان شایعتر است به همین دلیل برخی برداشت 

سال توصیه  30ان باالي پروفیالکتیک آن را در مرد
  . کنندمی
  

ـ کدام ضایعه با زبان جغرافیایی ارتبـاط قـوي   29
  دارد؟ 
 Fissured tongue) الف
  Hairy tongue) ب
  Coated tongue) ج
  oral hairy leukoplakia) د
  الف : پاسخ

زبان شیاردار ارتباط قوي با زبان جغرافیائی دارد و 
اختالل مبتال تعداد زیادي از بیماران به هر دو 

همچنین زبان شیاردار جزئی از سندرم . هستند
  .تواند باشدملکرسون روزنتال می

  
هـاي   ـ از دست رفتن کـراتین در سـطح پـاپی   30

  شود؟ در کدام ضایعه دیده می) نخی(فیلی فرم 
 Fissured tongue) الف
  Hairy tongue) ب
  Coated tongue) ج
  oral hairy leukoplakia) د
  ف ال: پاسخ

در بررسی میکروسکوپی زبان شیاردار هایپرپالزي 
هاي فیلی ها، فقدان کراتین روي سطح پاپیرت ریج

در اپی تلیوم و تشکیل  PMNفرم و تجمع 
در زبان مودار طویل شدن . شودمیکروآبسه دیده می

هاي فیلی فرم و افزایش تعداد و هایپر پاراکراتوز پاپی
  . شودها دیده میباکتري

  
ــ کــدام ضــایعه بـا مصــرف داروهــاي مســبب   31

  زروستومیا مرتبط است؟ 
  زبان شیاردار ) الف
  زبان مودار) ب
 Oral hairy leukoplakia) ج
 Coatedزبان ) د
  ب : پاسخ

زبان مودار با مصرف سیگار، ضعف عمومی، بهداشت 
بد دهان، رادیوتراپی و مصرف داروهاي مسبب 

ایجاد  EBVتوسط  OHL. زروستومیا مرتبط است
ها شده و معموالً در افراد ایمونوساپرس مثل ایدزي

ها و در اثر تجمع باکتري Coatedزبان . شوددیده می
سلولهاي اپی تلیالی متفلس شده در سطح پشتی 

هاي فیلی فرم شود و طویل شدن پاپیزبان ایجاد می
  . شودشود و باعث بوي بد دهان میدر آن دیده نمی

  
در تشــخیص افتراقــی کــدام  Coatedـــ زبــان 32

  گیرد؟ ضایعه قرار می
  لیکن پالن ) الف
  لکوپالکیا ) ب
  کاندیدیازیس ) ج
  کراتوز اصطکاکی ) د
  ج : پاسخ

Coated tongue  در تشخیص افتراقی با
  .گیردکاندیدیازیس قرار می

  
ـ گزینه صـحیح در ارتبـاط بـا واریـس دهـانی      33

  کدام است؟ 
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سیگار ارتبـاط  واریس دهانی با مصرف ) الف
  دارد
هاي قلبی عروقی با ایجاد واریس بیماري) ب

  دهانی ارتباطی ندارند
هاي متحدالمرکز گلبولهاي سـفید و  الیه) ج

را در نمـــاي   Lines of Zahnقرمـــز  
  .آورندهیستوپاتولوژي آن پدید می

  است bucشایعترین محل آن لب و مخاط ) د
  الف : پاسخ

سیگار و بیماریهاي هاي دهانی با سن، مصرف واریس
شایعترین نوع آن، واریس . قلبی عروقی ارتباط دارند

هاي منفرد معموالً در واریس. ساب لینگوال است
-دیده می bucسایر نواحی بخصوص لب و مخاط 

هاي در صورت ترومبوز لومن حاوي الیه. شوند
شود ها میها و اریتروسیتمتحدالمرکز از پالکت

(Lines of zahn) .ورت کلسیفیکاسیون در ص
  . گیرددیستروفیک، فلبولیت در لومن شکل می

  
ــا  34 ــ گزینــه نادرســت در ارتبــاط ب  -Caliberـ

Persistent artery  کدام است؟  
  شودمنحصراً در مخاط لب دیده می) الف
-ضایعه در اثر کشیدن ناحیه محـو مـی  ) ب
  شود
ــا ) ج در بررســی میکروســکوپی شــریان ب

  شوددیده میدیواره عضالنی نازك 
  ممکن است با موکوسل اشتباه شود) د
  ج : پاسخ

این ضایعه یک آنومالی عروقی شایع است که در آن 
هاي سطحی زیر یک شریان با دیواره ضخیم تا بافت

منحصراً روي لب بصورت . مخاطی باال آمده است
شود و در اثر برآمدگی با رنگ طبیعی تا آبی دیده می

در بررسی میکروسکوپی . شودکشیدن لب محو می
واریس، یک ورید متسع با دیواره عضالنی نازك دیده 

  . شودمی
  

ــورد 35 ــ در م  Lateral soft palatal fistulasـ
  گزینه نادرست کدام است؟ 

ممکن است در اثر عفونت یـا جراحـی   ) الف
  .لوزه ایجاد شود

  .اکثر موارد دو طرفه هستند) ب
ـ  ) ج دامی بیشتر موارد در ستونهاي لـوزه ق

  .شونددیده می
به دلیـل احتمـال ایجـاد عفونـت در آن     ) د

  .ناحیه بایستی با جراحی درمان شوند
  د : پاسخ

اند اما در اثر عفونت اکثرا موارد این آنومالی مادرزادي
نیازي به . و جراحی لوزه هم ممکن است ایجاد شوند

  .درمان ندارد
  

هـاي زیـر مـوارد دو    ـ در کدام یک از آنومالی36
-برابر شایعتر از مـوارد یـک طرفـه مـی     5طرفه 

  باشند؟ 
  هایپر پالزي کورونوئید) الف
  هایپر پالزي کندیل ) ب
  هایپوپالزي کندیل ) ج
  کندیل دو شاخه ) د
  الف : پاسخ

برابر شایعتر از  5هایپرپالزي کورونوئید در مردان 
برابر موارد یک  5زنان بوده و موارد دو طرفه آن نیز 

وراثت و اختالالت اندوکرین در  طرفه شایعند
  .  اندایتولوژي آن مطرح
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ـ در مـورد هـایپرپالزي کنـدیل کـدام گزینـه      37
  صحیح نیست؟ 

یکی از عوامل اتیولوژیک آن تروما بـه  ) الف
  .ناحیه کندیل است

در تشخیص افتراقی بـا همـی فاسـیال    ) ب
  .هیپرپالزي قرار دارد

ممکن است طویل شدن راموس هـم در  ) ج
  .ران مبتال دیده شودبیما
 II CLبیماران مبـتال معمـوالً تظـاهرات    ) د

  .دارند
  د: پاسخ

اختالالت در جریان خون و اختالالت اندوکرین و 
بیماران مبتال معموالً . اندترما در اتیولوژي آن مطرح

اپن بایت کراس بایت، آسیمتري صورت و 
برابر شایعتر  3ها در خانم. دهندپروگناتیسم نشان می

  . است
  

 3هـا  هـاي زیـر در خـانم   ـ کدامیک از آنومالی38
  برابر شایعتر گزارش شده است؟ 

  هایپر پالزي کورونوئید) الف
  هایپر پالزي کندیل ) ب
  هایپوپالزي کندیل ) ج
  کندیل دو شاخه ) د
  ب : پاسخ

  ) 2016نویل (
  

هــاي زیــر بــا ســندرم ـــ کــدامیک از آنومــالی39
Goldenhar  مرتبط است؟  
  هایپر پالزي کورونوئید) الف
  هایپر پالزي کندیل ) ب
  هایپوپالزي کندیل ) ج
  کندیل دو شاخه ) د

  ج : پاسخ
 Mandibulo facialهایپوپالزي کندیل با سندرم 

dysostosis  ،Goldenhar  وoculoauriculo 

vertebral همچنین تروما، عفونت، . مرتبط است
این . رادیوتراپی و آرتریت در اتیولوژي آن مطرحند

و انحراف میدالین به  CL IIبیماران مال اکلوژن 
  .دهندسمت درگیر را نشان می

  
ـ در مورد کنـدیل دو شـاخه گزینـه نادرسـت     40

  کدام است؟ 
در اکثر موارد یک شیار قدامی خلفـی  ) الف

  .کندمی کندیل را دوشاخه
معموالً این بیماران انحراف منـدیبل بـه   ) ب

  .دهندسمت مبتال را نشان می
  .تروما در اتیولوژي آن مطرح است) ج
شـاخه هـم    4یـا   3ممکن است کندیل ) د

  .دیده شود
  ب : پاسخ

اند در برخی بیماران هنگام اکثر موارد بدون عالمت
  . شودشنیده می clickباز کردن دهان صداي 

  
هــاي کــامی و منــدیبوالر ر مــورد تــوروســـ د41

  گزینه نادرست را مشخص کنید؟
ــف ــوروس  ) ال ــان و ت ــام در زن ــوروس ک ت

  .مندیبوالر در مردان شایعتر است
اســتئونکروز ناشــی از دارو در تــوروس ) ب

  .کامی هم ممکن است دیده شود
و تعداد دندانهاي باقیمانده بـر   bruxism) ج

  .شیوع توروس مندیبوالر مؤثرند
هاي متعدد دیـده  در توروس لبوالر برجستگی) د
  .شود که هر کدام قاعده مجزایی دارندمی
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  د : پاسخ
تواند توروس کام استئونکروز ناشی از دارو درمانی می

 Flatانواع توروس کام شامل . را هم درگیر کند
داراي یک ریج ( Spindle، )قاعده پهن و سطح صاف(

چند ( Nodular ،)میانی و در امتداد رافه کامی
 Lobular، )برجستگی که هر کدام قاعده جدایی دارد

  ). چند برجستگی که یک قاعده دارند(
  

ـ گزینه نادرست در ارتباط با اگزوستوز کدام 42
  است؟ 
اگزوستوزها در صورتی که بزرگ شوند ) الف

  .رسندشبیه استئوما به نظر می
 Toothدر صورتیکه اگزوسـتوز بعلـت   ) ب

function یجاد شـده باشـد، در صـورتیکه    ا
فشار دندانهاي آن ناحیه باقی بماند، بعـد از  

  .کننددرمان جراحی عود می
هاي کامی معموالً فقط یک طرفه توبرکل) ج

  .شونددیده می
از اســـتخوان  Solitaryاگزوســـتوزهاي ) د

  .شوندآلوئول زیر گرفت لثه ایجاد می
  ج : پاسخ

توبرکل ـ معموالً (انواع اگزوستوز شامل باکال، پاالتال 
، )زیر گرفت لثه یا گرفت پوست( Solitary، )دوطرفه

reactive subpontic )شوندمی) زیر پونتیک بریج .
ایجاد شده  Tooth functionاگر اگزوستوز ثانویه به 

باشد در صورتیکه فشار دندانهاي آن ناحیه باقی بماند 
  . کنندجراحی عود می بعد از درمان

  
-کدام مطرح نمی Eagleـ در اتیولوژي سندرم 43

  باشد؟ 
  افزایش طول لیگامان استیلوهیوئید ) الف

  برداشت لوزه ) ب
  عفونت لوزه ) ج
  تروما ) د
  ج : پاسخ

سندرم ایگل کالسیک بعد از تونسیلکتومی بوجود 
آید، فرم استیلوهیوئید در اثر طویل شدن و می

آید، شدن لیگامان استیلوهیوئید پدید میمینرالیزه 
فرم تروماتیک نیز در اثر تروما و شکستگی لیگامان 

این سندرم معموالً دوطرفه و اکثراً بدون . باشدمی
% 40تا  18عالمت است و در بررسی رادیوگرافیک 

  . شودافراد دیده می
  

 Stafne bone cystـ گزینه صحیح در ارتباط با 44
  کدام است؟ 
این ضایعه تمایل جنسی خاصی نشـان  ) الف
  دهدنمی
اکثر موارد آن در افراد میانسال و مسن ) ب

  شونددیده می
  یابدبا افزایش سن اندازه آن افزایش می) ج
معموالً در ارتباط بـا غـده بزاقـی سـاب     ) د

  باشدلینگوال می
  ب : پاسخ

میانسال و مسن ) 80ـ 90(%این ضایعه اکثر در مردان 
به (ماند اندازه آن معموالً ثابت باقی می. دشودیده می

و ) است Static bone cystهمین علت نام دیگر آن 
معموالً در ارتباط با غده ساب مندیبل است اما ممکن 
است بندرت در ارتباط با غده ساب لینگوال هم دیده 

در بررسی میکروسکوپی آن معموالً بافت نرمال . شود
د اما ممکن است عضله، شوغده ساب مندیبل دیده می

عروق خونی، چربی، بافت همبندي یا بافت لنفوئیدي 
  . شوددر برخی ضایعات هم بافتی یافت نمی. دیده شود
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بــه چــه  Stafne defectـــ نمــاي رادیــوگرافی 45
  باشد؟ صورت می
رادیولوسنسی بـا حـدود مشـخص در    ) الف

  پائین کانال مندیبل و اکثراً یکطرفه 
بـا حـدود نامشـخص در    رادیولوسنسی ) ب

  پائین کانال مندیبل و اکثراً دوطرفه 
رادیولوسنسی با حدود مشخص در باالي ) ج

  کانال مندیبل و اکثراً دوطرفه 
رادیولوسنسی باحدود نامشخص در باالي ) د

  کانال مندیبل و اکثراً یک طرفه 
  الف : پاسخ

  
ـ در بررسی میکروسکوپی کدام کیست حاوي 46

  باشد؟ کراتین می
 Palatal cyst of the newborn) الف
   Ginginal cyst of the newborn) ب
  Nosopalatine duct cyst) ج
  Thyroglossal duct cyst) د
  الف : پاسخ

 Epstein pearls, Bohn)کیست کامی نوزادان 

nodules) هاي از انواع کیستDevelopmental 
ه و بوده با اپی تلیوم سنگفرشی مطبق مفروش شد

  . باشدحاوي کراتین می
  

هـاي  ـ گزینـه نادرسـت در ارتبـاط بـا کیسـت     47
  کامی نوزادان را مشخص نمائید؟ 

ها شیوع چندانی ندارنـد و  این کیست) الف
  اندنوزادان گزارش شده% 30حداکثر در 

هاي ادنتوژنیـک محسـوب   جزء کیست) ب
  شوندمی
معموالً بطور خود بخـود بهبـود یافتـه و    ) ج

  به درمان ندارندنیازي 

 6تـا   2(معموالً بصورت ضایعات متعـدد  ) د
  شونددیده می) عدد

  الف : پاسخ
ها در طول خط نوزادان این کیست% 85تا  65در 

میانی کام و یا در محل اتصال کام سخت و کام نرم 
  .شونددیده می

  
ـ در مورد نازولبیال کیست گزینه نادرسـت را  48

  مشخص کنید؟ 
ود را بصورت تورم لب بـاال و  معموالً خ) الف

  دهدباال رفتن پره بینی نشان می
  باشدبرابر شایعتر می 3در زنان ) ب
ــر  ) ج ــوده و تغیی ــه ب ــوارد یکطرف ــر م اکث

  کنندرادیوگرافی ایجاد نمی
اپی تلیـوم کیسـت از نـوع سنگفرشـی     ) د

مطبق بوده و اغلب سلولهاي گابلت هـم در  
  اندالبالي سلولها پراکنده شده

  د: پاسخ
نازولبیال کیست یک کیست تکاملی با پوشش 

اي مطبق کاذب بعضاً همراه گابلت سل و استوانه
باشد که دیواره آن نیز شامل بافت همبندي مژك می

بعلت اینکه در بافت . باشدفیبروز، و عضله اسکلتی می
تواند نرم است بنابراین نماي رادیوگرافی ندارد اما می

موارد این % 10در . ین شودباعث تحلیل استخوان زیر
  .شودکیست بصورت دوطرفه دیده می

  
ـ کیست نازولبیال از بقایاي اپی تلیـالی بـه دام   49

  گیرد؟ افتاده در خط اتصال کدام زوائد منشأ می
  زوائدماگزیالري و بینی طرفی ) الف
  زوائد بینی میانی و بینی طرفی ) ب
زوائد ماگزیالري و بینی میـانی و بینـی   ) ج

  طرفی 
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  زوائد ماگزیالري و بینی میانی ) د
  ج : پاسخ

عالوه بر تئوري فیشورال، فرضیه دوم این است که 
این کیست از اپی تلیوم مجراي نازوالکریمال که 

  .شودبطور نابجا قرار گرفته ایجاد می
  

ي ااسـتوانه (ـ امکان مشاهده اپی تلیوم تنفسی 50
در همــه شــایعات زیــر ) دارمطبــق کــاذب مــژك

  وجود دارد بجز؟ 
  پري اپیکال سیست ) الف
  دنتی ژروس سیست) ب
  گلندوالر ادنتوژنیک سیست) ج
  لنفواپی تلیال سیست) د
  د: پاسخ

، )پري اپیکال(اپی تلیوم تنفسی در کیست رادیکوالر 
دنتی ژروس و گلندوالر ادنتوژنیک ممکن است دیده 

  .شود
  

هاي ناحیه گلبولوماگزیالري ر مورد کیستـ د51
  گزینه نادرست کدام است؟ ) 3و  2بین دندان (

از اپی تلیوم به دام افتاده بـین زوائـد   ) الف
  شوندمیانی بینی و ماگزیالري ایجاد می

  اکثراً ادنتوژنیک هستند) ب
پوشش اکثر آنها اپی تلیوم سنگفرشـی  ) ج

  مطبق است
 LPCیـا   OKCبرخی از آنها خصوصیات ) د

  دهندرا نشان می
  الف : پاسخ

هاي این ناحیه رد تئوري فیشورال در مورد کیست
شده و تقریباً همه آنها ادنتوژنیک و پري اپیکال 

  .هستند LPCیا  OKCسیست و بعضاً 
  

ـــ پوشــش اپــی تلیــالی متنــوع از خصوصــیات  52
  باشد؟ میکروسکوپی کدام کیست می

  نازولبیال کیست) الف
  تیروگلوسال داکت کیست ) ب
  نازوپاالتین داکت کیست ) ج
  برانشیال کلفت کیست ) د
  ج : پاسخ

نازوپاالتین داکت کیست پوشش اپی تلیالی متنوعی 
اي داشته که ممکن است سنگفرش مطبق، استوانه

اي ساده و مکعبی ساده باشد و مطبق کاذب، استوانه
-دارا میاکثراً بیشتر از یک نوع پوشش اپی تلیالی 

  . باشد
  

ـــ گزینــه نادرســت در ارتبــاط بــا نازوپــاالتین 53
  داکت کیست را مشخص نمائید؟ 

هایی که در بخش باالیی کانال و کیست) الف
شـوند بیشـتر   نزدیک حفره بینی یافت می

اي مطبق کاذب را نشـان  اپی تلیوم استوانه
  .دهندمی
میلـی   6رادیولوسنسی با قطر حـداکثر  ) ب

سوراخ اینسـیزیو بـه عنـوان     متر در ناحیه
  .شودسوراخ اینسیزیو طبیعی تلقی می

هـاي  حضور اعصاب متوسـط و شـریان  ) ج
عضالنی کوچک و وریدها و بعضـاً غضـروف   
هیالن در دیواره این کیست کمک مفیدي به 

  .کندتشخیص آن می
شایعترین نوع پوششی اپی تلیالی در این ) د

  .کیست اپی تلیوم تنفسی است
  د: پاسخ

ایعترین نوع پوشش اپی تلیالی در این کیست اپی ش
، اپی تلیوم )موارد 4/3(تلیوم سنگفرش مطبق 
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اي ساده و مکعبی تنفسی و در موارد کمتر استوانه
اند هایی که نزدیک حفره بینیباشد کیستساده می

هایی که سمت حفره بیشتر اپی تلیوم تنفسی وکیست
  .دارند دهان هستند بیشتر اپی تلیوم سنگفرشی

  
ـــ کــدام کیســت نمــاي گالبــی معکــوس را در 54

  دهد؟ نماي رادیوگرافی نشان می
  تیرو گلوسال داکت کیست ) الف
  نازوپاالتین داکت کیست ) ب
  برانشیال کلفت کیست ) ج
  نازولبیال کیست ) د
  ب: پاسخ

نماي گالبی معکوس یا نماي قلب در تصاویر 
  .شودمی رادیوگرافی نازوپاالتین داکت کیست دیده

  
کــدام یــک از  Gingillـــ بــر طبــق معیارهــاي 55

موارد زیر به افتراق کیسـت میـانی کـام از سـایر     
  کند؟ هاي ماگزیال کمک نمیکیست
کیست میانی کام بصورت قرینه در خط ) الف

  وسط کام قرار گرفته است
  با دندان غیر زنده ارتباطی ندارد) ب
ــروق و  ) ج ــواره آن ممکــن اســت ع در دی

  و غضروف دیده شود اعصاب
  تر استنسبت به پاپیالي کامی خلفی) د
  ج : پاسخ

کیست میانی کام یک کیست فیشورال بوده و از اپی 
تلیوم به دام افتاده حین اتصال صفحات کامی بهم 

این کیست بصورت قرینه در خط . گیردمنشأ می
تر، نماي وسط کام بوده، از پاپیالیی کامی خلفی

بیضی یا گرد دارد، با دندان غیر زنده یا کانال 
اینسیزیو ارتباطی ندارد و بر خالف نازوپاالتین دکت 

کیست عروق و اعصاب و غضروف در دیواره آن وجود 
  . ندارد

  
هاي زیر منشـأ ادنتوژنیـک   ـ براي همه کیست56

  مطرح است بجز؟ 
  کیست میانی مندیبل ) الف
  یالري کیست گلوبولو ماگز) ب
  کیست مجراي نازوپاالتین ) ج
  کیست گورلین ) د
  ج: پاسخ

امروزه منشأ اکثر موارد کیست میانی مندیبل و 
-کیست گلوبولو ماگزیالري را ادنتوژیک تصور می

ها در اکثر موارد گلوبولو ماگزیالري کیست. کنند
بررسی میکروسکوپی نماي پري اپیکال سیست و 

مندیبل نماي گلندوالر هاي میانی اکثر موارد کیست
  . ادنتوژنیک سیست دارند

  
ــاگزیالري و   57 ــو م ــوارد کیســت گلوب ــر م ــ اکث ـ

ــدیبل در نمــاي میکروســکوپی   کیســت میــانی من
از (دهنـد  ها را نشان مـی خصوصیات کدام کیست

  ؟ )راست به چپ
ادنتوژنیــک کراتوسیســت ـ لتــرال  ) الــف

  پریودنتال سیست 
پــري اپیکــال سیســت ـ ادنتوژنیــک   ) ب
  راتوسیست ک
ــدوالر    ) ج ــت ـ گلن ــال سیس ــري اپیک پ

  ادنتوژنیک سیست 
لترال پریودنتال سیست ـ پـري اپیکـال    ) د

  سیست 
  ج: پاسخ

  

باشند هاي زیر حاوي کراتین میـ تمام کیست58
  بجز؟ 
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 Infundibular cyst) الف
  Tricholemmal cyst) ب
  Milia) ج
  Median palatal cyst) د
  د: پاسخ

Epidermoid (Infundibular) cyst  وPillar 

(tricholemmal) cyst هاي فولیکوالر جزو کیست
-هایی که از فولیکول مو منشأ میکیست(پوست 
پوشش کیست . بوده و حاوي کراتین هستند) گیرند

میانی کام نیز اکثراً سنگفرشی مطبق و گاهی اوقات 
  . اپی تلیوم تنفس است

Milia ر واقع هاي کوچک حاوي کراتین که دکیست
فرم مینیاتوري اپیدرموئید کیست هستند انواع آن 

  : شامل
1-Primary Congenital Milia  
2-Genoder matosis- associated milia  
  تروما و داروها -میلیا مرتبط با اختالالت بولوز-3

 Sebaceous collar of vellus hairمیلیاي اولیه از 
فولیکول مو و اپی ، ecrineهاي  و نوع ثانویه از داکت

  .گیرند می درم سطحی منشأ
  

ــه   59 ــد گزین ــا کیســت اپیدرموئی ــاط ب ــ در ارتب ـ
  نادرست را مشخص کنید؟ 

کیسـت اپیدرموئیـد شـایعترین نـوع     ) الف
فولیکوالر کیست پوسـت بـوده کـه رونـد     

) غیر نئوپالستیک ـ غیر تراتوماتوز (التهابی 
  دارد
ر کیست اپیدرموئید مرتبط با سندرم گاردن) ب

  شوداکثراً در سنین قبل از بلوغ دیده می
در بررسی میکروسکوپی این کیست بـر  ) ج

خالف پیالرکیست الیه گرانولر واضح دیـده  
  شودنمی

-هاي اپیدرموئید دهانی نوع سادهکیست) د
  اي از تراتوم هستند

  ج: پاسخ
در بررسی میکروسکوپی اپیدرموئید سیست پوست 

اپیدرم به همراه اپی تلیوم سنگفرش مطبق مشابه 
شود لومن کیست با ارتو الیه گرانولر واضح دیده می

اما در پیالر کیست الیه گرانولر . کراتین پر شده است
هاي اپیدرموئید دقت کنید که کیست. وجود ندارد

پوست غیر تراتوماتوزند اما کیست اپیدرموئید دهانی 
  . اي از تراتوم استشکل ساده

  
بـالینی ممکـن اسـت     ـ کدام کیسـت در نمـاي  60

  ایجاد کند؟  Double Chinظاهر 
  کیست لنفو اپی تلیال دهانی ) الف
  کیست مجراي تیروگلوسال ) ب
  کیست درموئید ) ج
  کیست شکاف براشیال ) د
  ج: پاسخ

کیست درموئید اگر زیر عضله جینوهیوئید باشد 
و اگر باالي این عضله باشد تورم  Double chinظاهر 

  .کندیکف دهان ایجاد م
  

-هاي زیر در خط وسط ایجاد میـ همه کیست61
  شوند بجز؟ 
  مدین پاالتال کیست) الف
  درموئیدکیست دهانی ) ب
  تیروگلوسال داکت کیست ) ج
  لنفواپی تلیال کیست دهانی ) د
  د: پاسخ

  
ــایعات     62 ــا ض ــاط ب ــت در ارتب ــه نادرس ــ گزین ـ

  تراتوماتوز دهانی دام است؟ 
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در دهان نادر بوده  Complexتراتوماي ) الف
  شودو اغلب در تخمدان و بیضه دیده می

 Teratoidیــک نــوع  enterocystoma) ب

cyst   هـاي دهـانی   است کـه در آن کیسـت
  پوشش دستگاه گوارش دارند

هاي اپیدرموئید دهانی اپی تلیوم کیست) ج
شبیه اپیدرم داشته و در دیواره خود ضمائم 

  باشنددرمی را دارا می
ــاکیســت) د ــوام  ه ــانی ق ــد ده ي درموئی

الستیکی یا خمیري دارند و بعـد از اعمـال   
  . ماندروي آنها بجا می Pitفشار یک 

  ج : پاسخ
کیست اپیدرموئید دهانی در دیواره خود ضمائم 
درمی را ندارد و توسط اپی تلیومی مشابه اپیدرم 

کیست درموئید اپی تلیوم . پوشیده شده است
الیه گرانولر واضح  سنگفرشی مطبق ارتوکراتینه با

داشته و لومن آن حاوي کراتین فراوان و دیواره 
کیست حاوي ضمائم درم مانند غدد سباسه و 

  .باشدفولیکول مو و غدد عرق می
  

ـ الیه گرانولر واضح در بررسی میکروسکوپی 63
  شود؟ کدام ضایعه دیده نمی

 Epidermoid cyst of the skin) الف
  Dermoid cyst) ب
  Orthokeratinized odontogenic cyst) ج
  Pilar cyst) د
  د: پاسخ

داراي پوشش ) 15فصل (کیست ادنتوژنیک ارتوکراتینه 
  .باشدسنگفرشی مطبق با الیه گرانولر واضح می

  
ـ گزینه نادرسـت در ارتبـاط بـا تیروگلوسـال     64

  داکت کیست کدام است؟ 
اکثر موارد زیر استخوان هیوئید ایجاد ) الف
  شوندمی
بندرت در کیست مجراي تیروگلوسـال   )ب

  آیدکارسینوم پدید می
اپی تلیوم کیست در اکثر موارد از نـوع  ) ج

  اپی تلیوم تنفسی است
ممکن اسـت در دیـواره کیسـت بافـت     ) د

  تیروئید یافت شود
  ج : پاسخ

این کیست در خط وسط بین فورامن سکوم تا 
ر شود اما اکثر موارد آن زیسوپراسترنال ناچ دیده می
اپی تلیوم آن سنگفرشی . استخوان هیوئید هستند

اي و با احتمال کمتر مکعبی و حتی مطبق یا استوانه
ممکن است بافت تیروئید در . روده کوچک است

  . جدار کیست دیده شود
  

ـ گزینه نادرست در ارتباط با کیسـت شـکاف   65
  برانشیال کدام است؟ 

اکثر مـوارد در طـول حاشـیه قـدامی     ) الف
  شونداسترنو کلیدوماستوئید یافت میعضله 
هاي منشأ گرفتـه از کمـان دوم   کیست) ب

-برانشیال در نزدیکی غده پاروتید دیده می
  شوند
هاي ناشی از کمان سوم و چهارم کیست) ج

در تست تحتانی گردن و مدیاسـتن دیـده   
  شوندمی
در اکثر موارد در دیـواره کیسـت بافـت    ) د

  شودلنفوئیدي دیده می
  ب: پاسخ
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موارد این کیست از کمان دوم برانشیال منشأ % 95
هاي ناشی از کمان اول نزدیک کیست. اندگرفته

پاروتید و کمان سوم و چهارم در قسمت تحتانی 
پوشش این کیست . شوندگردن و مدیاستن دیده می

سنگفرشی مطبق کراتینه یا غیر کراتینه و معموالً 
  . حاوي بافت لنفوئیدي است

  
متاســتاز تومورهـاي شــناخته نشــده   ــ تظــاهر 66

قاعـده زبـان و لـوزه شـبیه کـدام       HPVمرتبط با 
  تواند باشد؟ ضایعه می
  کیست لنفو اپی تلیال دهانی ) الف
  کیست شکاف برانشیال ) ب
  کیست مجراي تیروگلوسال ) ج
  کیست درموئید دهانی ) د
  ب : پاسخ

  
ـــ کــدام کیســت پوشــش اپــی تلیــالی مشــابه  67

  تلیال دهانی دارد؟  کیست لنفو اپی
 Odontogenic kerato cyst) الف
  Dentigerous cyst) ب
  Orthokeratinized odontogenic cyst) ج
   Radicular cyst) د
  الف : پاسخ

پوشش کیست لنفو اپی تلیال دهانی سنگفرشی 
) 15فصل ( OKCمطبق پاراکراتینه است که مشابه 

  . باشدمی
  

ــا  68 ــال ده ــی تلی ــو اپ ــ کیســت لنف ــاظ ـ نی از لح
  میکروسکوپی به کدام کیست شباهت دارد؟ 

  کیست مجراي تیروگلوسال ) الف
  کیست شکاف براشیال ) ب
  کیست نازوآلوئوالر ) ج

  کیست درموئید ) د
  ب : پاسخ

  
ـ محل شایع همه ضایعات زیرکف دهان است 69

  بجز؟ 
  کیست درموئید ) الف
  رانوال ) ب
  کیست لنفو اپی تلیالی دهانی ) ج
  کیست مجراي تیروگلوسال ) د
  د : پاسخ

به موکوسلی که در کف دهان ایجاد شود  رانوال 
  ) 11فصل (شود اطالق می

  
به کـدام کیسـت اطـالق     Dysontogenic cystـ 70
  شود؟ می

  کیست درموئید ) الف
 Milia) ب
  کیست اپیدرموئید پوست ) ج
  کیست پیالر ) د
  الف : پاسخ

د در طیف ضایعات به دلیل اینکه کیست درموئی
تراتوماتوز قرار دارد و تکامل جنینی در آنها دچار 
نقص و ایراد شده است این ضایعات را به عنوان 

dysontogenic cyst شناسندهم می .  
  

ـ در ارتباط با مصرف بیسموت سـالی سـیالت   71
  گزینه صحیح کدام است؟ 

بعلت ایجاد سـولفید بیسـموت باعـث    ) الف
  شودل زبان میرنگ سیاه سطح دورسا

  با ایجاد زبان شیاردار ارتباط دارد) ب
-می Coatedمصرف آن باعث ایجاد زبان ) ج

  شود
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-بعد از قطع دارو عوارض آن برطرف نمی) د
  شود 

  الف : پاسخ
-مصرف این دارو که براي رفالکس معده تجویز می

شود باعث تولید سولفید بیسموت و رنگ سیاه سطح 
-قطع مصرف دارو رفع میدورسال زبان شده که با 

  . گردد
  

-ـ همه ضایعات زیر سبب رشـد یکطرفـه مـی   72
  : شوند بجز
   Beck with wiedemannسندرم )الف
 Proteusسندرم ) ب
 Iنورفیبروماتوریس تیپ ) ج
    Noonanسندرم ) د
  د : پاسخ

هاي الف و ب و ج از علل موارد مطرح شده در گزینه
ایپر پالزیا باید رشد یکطرفه بوده و در بررسی همی ه

  .رد شوند
  

ـ در مورد همی هـایپرپالزي گزینـه نادرسـت    73
  کدام است؟ 
-اغلب سمت راست بدن را درگیر مـی ) الف
  کند
در این افراد احتمال تومورهاي بـدخیم  ) ب

مثل ویلمز و کارسینوم کورتیکـال آدرنـال   
  باالتر است

پوســت ناحیــه مبــتال ضــخیم و هیپــر ) ج
  شودپیگمانته می

  شودبیشتر در مردان دیده می) د
  د: پاسخ

-در همی هایپرپالزي ماکروگلوسیاي یکطرفه و پایی
هاي زبانی برجسته، بزرگ شدن کانال مندیبل و تاج 
دندانها و تکامل زودرس و رویش پیش رس دندانها و 

هاي نرم و استخوان ناحیه دیده بزرگ شدن بافت
تر بوده و این آنومالی در زنان دو برابر شایع. شودمی

ناقرینگی با . کنداغلب سمت راست را درگیر می
پوست . شودتر میافزایش سن و در زمان بلوغ واضح

ناحیه درگیر اغلب ضخیم و هیپر پیگمانته شده و 
ممکن است پرمویی و تالنژکتازي و نووس فالمئوس 

افزایش شیوع تومورهاي شکمی . را هم نشان دهد
رنال و هپاتو ویلمز و کارسینوم کورتکس آد(

  .در این افراد باالتر است) بالستوما
  

-ـ کدام سندرم با همی هیپرپالزي مرتبط نمی74
  باشد؟ 
   MC – Cune – Albrightسندرم ) الف
 Maffucciسندرم ) ب
  Proteusسندرم ) ج
 Noonanسندرم ) د
  د: پاسخ

اند از جمله ها با همی هیپرپالزي مرتبطبرخی سندرم
،  Beckwith- wie demannسندرم 

، مک کون آلبرایت،  proteusنوروفیبروماتوزیس، 
Ollier  وMaffucci   و سگمنتال ادنتو ماگزیالري

  دیس پالزي 
  

 -Parryـ گزینـه نادرسـت در مـورد سـندرم     75
Romberg  کدام است؟  
هایپوپالزي منـدیبل و تـأخیر رویـش    ) الف

  شوددندانها در این سندرم دیده می
زبـان از عالئـم ایـن    آتروفی یکطرفـه  ) ب

  باشدسندرم می
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در رادیوگرافی جمجمه این بیماران اغلب ) ج
  شودنماي اثر انگشت دیده می

این سندرم بـه اسـکلرودرماي موضـعی    ) د
  شباهت دارد

  ج : پاسخ
 Progressiveیا  parry – Ronbergسندرم 

hemifacial atrophy  یک بیماري ناشایع با آتروفی
است از عالئم این سندرم  پیشرونده یکطرفه صورت

آتروفی لب باال و دیده شدن دندانهاي ماگزیال، 
آتروفی یکطرفه زبان، هایپو پالزي مندیبل و تأخیر 

این سندرم به اسکلرودماي . باشددر رویش دندانها می
موضعی شباهت دارد و معموالً در دو دهه اول زندگی 

نماي اثر . ها شایعتر استشروع شده و در خانم
-گشت در رادیوگرافی جمجمه از مشخصات سندرمان

  . باشدهاي کروزن و آپرت می
  

با کدام سندرم مرتبط  linearـ اسکلرودرماي 76
  است؟ 
  همی هایپرپالزي صورت ) الف
 parry - Romberyسندرم ) ب
  سندرم کروزن ) ج
  سندرم آپرت ) د
  ب : پاسخ

 en coup)اسکلرودرماي خطی یا نماي ضربه شمشیر 

de sabre)  به شکل یک خط مشخص در نزدیک خط
وسط پیشانی در افراد مبتال به سندرم پري ـ 
رومبرگ یا آتروفی پیشرونده یک طرفه صورت دیده 

  .شودمی
  

ــ 77 از لحــاظ  Hemia Xillo facial dysplasiaـ
  بالینی با کدام سندرم شباهت دارد؟ 

 Craniofacial dysostosis) الف

  progressive hemifacial atrophy) ب
  Hemifacial hyperplasia) ج
  Mandibulofacial dysostosis) د
  ج : پاسخ

Segmental Odonto Maxillary dysplasia ) همی
از لحاظ کلینیکی اغلب ) ماگزیلوفاسیال دیس پالرسیا

با کرانیو فاسیال فیبرودیس پالزي یا همی فاسیل 
  . شودهیپرپالزي اشتباه می

  
 Sogmentalر مورد سـندرم  ـ گزینه درست د78

odonto maxillary dysplasia کدام است؟  
در ایــن ســندرم آتروفــی یکطرفــه ) الــف

اي دیـس  استخوان ماگزیال و بافت نرم لثـه 
  شودپالستیک دیده می

ــاران   ) ب ــن بیم ــال در ای ــینوس فرونت س
  کوچکتر است

دنـــدانهاي شـــیري ناحیـــه معمـــوالً ) ج
  اندهیپوپالستیک شده

ــی ) د ــتخوان  در بررس ــکوپی اس میکروس
ماگزیالري از ترابکولهاي استخوان متـراکم  

  تشکیل شده است
  ج : پاسخ

در این سندرم استخوان ماگزیال بصورت یکطرفه 
بزرگ شده و بافت نرم لثه آن ناحیه هیپر پالزي 

دندانهاي شیري هیپو پالستیک . دهدفیبرو نشان می
وس سین. اندبوده و پرمولرهاي ماگزیال اغلب غایب

ماگزیال در این بیماران در سمت درگیر کوچکتر 
در نماي میکروسکوپی استخوان ماگزیال از . است

ترابکولهاي نامنظم استخوان اسفنجی تشکیل شده 
  . است

  



 

  حیبا پاسخ تشری 2016پاتولوژي نویل بندي شده  آبی مجموعه سواالت طبقه اکسیر          28        
 

ـ غیبت پرمولرهاي ماگزیال در کـدام سـندرم   79
  شود؟ دیده می
 parry - Romberg) الف
  کروزن) ب
   segmental odonto moxillary dysplasia) ج
  تریچر کولین ) د
  الف : پاسخ

  
ــا   80 ــر ب ــندرم زی ــدام س ــ ک  Craniosynostosisـ

  مرتبط نیست؟ 
   Crouzen) الف
  Apert) ب
 Acrocephalosyndactyly) ج
  Treacher- Collins) د
  د : پاسخ

و ) کرانیوفاسیال دیس استوزیس(سندرم کروزن 
با کرانیوسین ) آکروسفالوسین داکتیلی(آپرت 
مرتبط ) زود بسته شدن درزهاي جمجمه(یس استوز

مندیبولو فاسیال دیس (سندرم تریچر کولین . هستند
بعلت نقص در ساختارهاي مشتق از کمان ) استوزیس

  . شوداول و دوم برانشیال ایجاد می
  

ـ گریۀ نادرست در ارتباط با سندرم کروزن را 81
  مشخص نمائید؟ 

  نداین بیماران معموالً شکاف لب دار) الف
ــی  Beaten- metal pattern) ب در بررس

  شودرادیوگرافی جمجمه این افراد دیده می
-سن باالي پدر از علل اتیولوژیک آن می) ج

  باشد
جمجمه برگ شـبدري در مـوارد شـدید    ) د

  شودبیماري دیده می
  الف : پاسخ

سندرم کروزن بصورت اتوزوم غالب به ارث رسیده اما 
. باالي پدر ارتباط دارند برخی موارد آن ظاهراً با سن

در این سندرم زود بسته شدن درزهاي جمجمه باعث 
سر کوتاه ـ قایقی شکل (هاي جمجمه مالفورماسیون

در . شودمی) ـ مثلثی شکل ـ برگ شبدري
رادیوگرافی جمجمه نماي فلز چکش خورده یا اثر 

  انگشت 
(Digital marking or Beaten metal)  

  . شوددیده می
اغلب هایپو پالستیک بوده و دندانهاي ماگزیال ماگزیال 

به ندرت شکاف لب و کام در این . کرادینگ دارند
تواند هاي طرفی کام میشود اما تورمافراد دیده می

در میدالین ) سودوکلفت(باعث ایجاد شکاف کاذب 
عقب افتادگی ذهنی در این سندرم . ماگزیال شود

بعلت عمق بیرون زدگی چشم . شودبندرت دیده می
  . کم اربیت از مشخصات این سندرم است

  
در رادیــوگرافی   Digital markingـــ نمــاي 82

  شود بجز؟ جمجمه همه بیماریهایی که دیده می
  سندرم کروزن ) الف
  مندیبوفاسیال دیس استنوزیس) ب
  سندرم آپرت ) ج
  کرانیو فاسیال دیس استنوزیس ) د
  ب : پاسخ

رادیوگرافی جمجمه سندرم نماي اثر انگشت در 
و آپرت ) کرانیوفاسیال دیس استوزیس(کروزن 

  . شوددیده می) آکروسفالوسین داکتیلی(
  

ـ در مورد سندرم آپرت کدام گزینـه صـحیح   83
  باشد؟ نمی

 openبیمـاران مبـتال معمـوالً ظـاهر     ) الف

mouth دارند  
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بر خالف سندرم کروزن تعداد زیادي از ) ب
ـ    ادگی ذهنـی مبـتال   بیماران بـه عقـب افت

  هستند
در ایـن   Bifid uvulaشکاف کام نرم یـا  ) ج

  بیماران شایع است
ــندرم   ) د ــن س ــروزن، در ای ــالف ک ــر خ ب

  . شودها بهم دیده نمیچسبندگی ناخن
  د : پاسخ

سندرم آپرت مانند کروزن بعلت کرانیوسین 
استنوزیس ایجاد شده و بصورت اتوزوم غالب به ارث 

-نیز با سن باالي پدر مرتبطرسیده برخی موارد آن 
جمجمه برجی شکل و برگ شبدري از تظاهرات . اند

آن بوده و بیماران اغلب بیرون زدگی چشم نشان 
میانی صورت هیپوپالستیک  3/1معموالً . دهندمی
 Openباشد و کودکان بعلت تنفس دهانی نماي می

mouth  ها مثل  در این سندرم نقایص اندام. دارند
و بهم ) Syndactyly(انگشتان بهم چسبیدن 

  . شوددیده می (Synonychia)ها چسبیدن ناخن
. کندکه به افتراق آن از سندرم کروزن کمک می

عقب افتادگی ذهنی در آن شایع بوده و ظاهر 
ها از تظاهرات اختصاصی دهان در اي شکل لبذوزنقه

بیماران شکاف کام نرم یا زبان  ��. این سندرم است
ت oشکاف کاذب در کام س. خه دارندکوچک دو شا

این بیماران بعلت تجمع هیالورونیک اسید در سطح 
  . شودطرفی کام سخت این بیماران دیده می

  
  شود؟ در کدام سندرم دیده می Synonychiaـ 84

 Acrocephalosyndactyly) الف
  Crouzen) ب
  Mandibulofacial dysostosis) ج
   Treacher Collins) د

  الف: پاسخ
  
هــا در هنگــام اي شــکل لــبـــ ظــاهر ذوزنقــه85 

استراحت از تظـاهرات اختصاصـی کـدام سـندرم     
  است؟ 
 Acrocephalosyndactyly) الف
  Crouzen) ب
  Mandibulofacial dysostosis) ج
   Treacher Collins) د
  الف: پاسخ

  
ـ غدد پاروتید هیپوپالستیک بـا کـدام سـندرم    86

  باشند؟ مرتبط می
  نکروز) الف
  آپرت ) ب
  ترپچرکولین ) ج
  پري ـ رومبرگ ) د
  ج : پاسخ

مندیبولو فاسیال دیس (سندرم تریچرکولین 
بعلت نقص در ساختارهاي کمان اول و ) استنوزیس

دوم برانشیال ایجاد شده، بصورت اتوزوم غالب به ارث 
همانند سندرم کروزن و (رسیده و با سن باالي پدر 

افراد زایگوما در این . باشدمرتبط می) آپرت
ها فرو صورت باریک و گونه(هیپوپالستیک بوده 

عقب رفتگی چانه بعلت عدم تکامل مندیبل ) رفته
ماکروستومیا بعلت لترال فاسیال کلفت . شوددیده می

شکاف کام و غدد . شوداین بیماران دیده می% 15در 
پاروتید هایپوپالستیک از سایر تظاهرات این سندرم 

ن شنوایی بعلت عدم حضور کانال فقدا. باشندمی
  . شودشنوایی خارجی در این بیماران دیده می

  
  گزینه نادرست کدام  است؟  miliaـ در مورد 87
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  هاي کوچک حاوي کراتین کیست) الف
انواع اولیه آن معمـوالً از فولیکـول مـو    ) ب

  گیرندمنشأ می
  نوعی کیست اپیوروئید مینیاتوري است) ج
تواننـد باعـث ایجـاد    میاختالالت بولوز ) د

milia ثانویه شوند  
  ج : پاسخ

Milia (milium)  فرم مینیاتوري کیست اپیدرموئیدو
  : انواع آن شامل. باشدیک کیست حاوي کراتین می

 Sebaceous collar of vellusکه از   Primaryـ 1

hair گیردمنشأ می .  
   Genodermatosis – associabedـ 2
 ecrine ducts  ،hairباشد که از می  Secondaryـ 3

follicle  ،و اپیدرم سطحی منشأ گرفته و تروما
  . اختالت بولوز و داروها در اتیولوژي آن نقش دارند

  
باشند هاي زیر حاوي کراتین میـ همه کیست88

  بجز؟ 
 Palatal cysts of the newborn) الف
  Milia) ب
  Dermoid cyst) ج
  Nosopolatine duct cyst) د
  د: پاسخ

  
ـ تمام ضایعات زیر منشأ رشدي تکاملی دارند 89

  ) 93ورودي (بجز؟ 
 Ankyloglossia) الف
  Paramedian Lip pits) ب
  Median rhomboid glossitis) ج
  Lingual thyroid) د
  ج: پاسخ

Median rhomboid glossitis  یک ضایعه مرتبط با
  . کاندید آلبیکانس است

  
اپی تلیالی در کیست  ـ شایعترین نوع پوشش90

  ) 94ورودي (نازوپاالتین کدام است؟ 
  اي ساده استوانه) الف
  مکعبی ساده ) ب
  اي مطبق کاذب استوانه) ج
  سنگفرشی مطبق ) د
  د : پاسخ
موارد پوشش این کیست سنگفرشی مطبق  ��در 
  .است

  
ـ پوشش اپی تلیالی کدام کیسـت داراي تنـوع   91

  ) 95ورودي (زیادي است؟ 
  کیست نازوپاالتین ) الف
  کیست نازولبیال ) ب
  کیست میانی کام ) ج
  کیست میانی مندیبل ) د
  الف : پاسخ

  
ــک از     92 ــدام ی ــکوپی ک ــویر میکروس ــ در تص ـ

هاي زیر احتمال مشاهده اپـی تلیـوم روده   کیست
  ) 93بورد (کوچک وجود دارد؟ 

  کیست شکاف برانشیال ) الف
  کیست نازولبیال ) ب
  تیروگلوس  کیست مجراي) ج
  کیست پیالر ) د
  ج : پاسخ

  


