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مقدمه

به نام هستی بخش یکتا

ایـن کتـاب حـاوی مجموعه 1880 سـوال تألیفی به همراه پاسـخنامه تشـریحی کامل جهـت آمادگی 
در آزمون های دسـتیاری و ارتقا و آموزش دانشـجویان و دسـتیاران می باشـد.

در رونـد طـرح سـواالت رویکرد اموزشـی مدنظر بوده اسـت بـه این صورت که با مطالعه سـواالت 
در واقـع مـرور کامـل مطالب مهم و نکات کاربردی فراهم شـود سـواالت و نکات بر اسـاس آخرین 

رفرنس کتاب White and pharoah’s oral radiology سـال 2019 طراحی شـده است.
ضمـن سـپاس از همراهـان انتشـارات شـایان نمـودار که در تهیـه این کتاب مـا را همراهـی نمودند 
و بـا توجـه بـه احتمـال وجـود خطـا و کاسـتی، در راسـتای ارتقـای کیفیـت، رهنمودهـا و نظـرات 
همـکاران عزیـز را بـر دیـده منـت نهـاده و آرزوی توفیـق بـرای همـه  شـما از خداونـد متعـال تمنـا 

داریم.

دکتر زهرا غنچه ـ دکتر فائزه زارع بیدکی      
         تابستان 1399
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فصل اول

1-کداميکازپرتوهايزيرحاويهستههليومميباشد؟
د(  ماورائ بنفش ج(  گاما    ب(  بتا    الف(  آلفا   

2-کداميکازمواردزيردردردرمانبدخيميهايتيروييدکاربرددارد؟
 ϒ  )د     α )ج    β+  )ب     β–  )الف

3-کداميکازپرتوهايذرهايزيردرترکيبباالکترونهاتواناييتوليداشعهگامارادارند؟
Gluon  )د    α )ج    β+  )ب     β–  )الف

4-کداميکازگزينههايزيرصحيحترينتعريفLETميباشد؟
الف(  سرعت حرکت ذره الکتريکي در بافت

ب(  مسافت طي شده توسط ذره الکتريکي در بافت
ج(  ميزان از دست دادن انرژي يک ذره در طول مسير حرکت در بافت

د( ميزان يونيزاسيون ماده توسط ذره الکتريکي

LET-5باکداميکازمواردزيررابطهعکسدارد؟
د(  جرم ذره ج( سرعت ذره   ب( بار الکتريکي ذره   الف(  اندازه ذره  

6-داميکازپرتوهايزيردارايLETباالترميباشد؟
د(  اشعه ايکس ج( آلفا    ب(  بتا    الف(  گاما   

7-کداميکازمواردزيرجزپرتوهايالکترومغناطيسنميباشد؟
د( امواج راديويي ج( گاما    ب(  بتا    الف(  ماورائ بنفش  

8-درتوضيحکداميکازپديدههايتجربيزيرتئوريکوانتومموفقبودهاست؟
د( شکست ج(  توليد اشعه ايکس      Diffraction  )ب الف(  انعکاس  
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9-فوتونهايباانرزيباالتوسط...........وفوتونهايباانرزيمتوسطتوسط............وفوتونهايباانرزي
کمتوسط............مشخصميشوند.

ب(  فرکانس - انرژي- طول موج الف(  انرژي- طول موج- فرکانس  
د( انرژي – فرکانس- طول موج ج( طول موج- فرکانس- انرژي   

10-کداميکازمواردزيرجزپرتوهايالکترومغناطيسميباشند؟
د( پوزيترون ج(  گاما    ب(  بتا    الف(  آلفا   

11-کداميکازمواردزيربيشترينطولموجرادارد؟
د( امواج راديويي ج(  امواج مايکروويو   ب(  نورمرئي     x الف(  اشعه

12-کداميکازمواردزيردارايانرژيبيشترينسبتبهبقيهميباشد؟
د( امواج راديويي ج( امواج مايکروويو   ب(  نورمرئي   الف(  اشعه ايکس  

13-واحدثابتپالنک)h(درفرمولC/Ϟ=hکداميکازگزينههايزيراست؟
د( نانومتر ج( الکترون ولت-ثانيه   ب( ژول –ثانيه   الف(  الکترون ولت  

14-درتيوباشعهايکس،کاتدشامل....................ميباشد.
Copper stem +ب(  فيالمنت   Focusing cup+الف(  فيالمنت

Focusing cup+د(  تارگت تنگستني   Copper stem+ج( تارگت تنگستني

15-کداميکازمواردزيردرفيالمنتمشخصاباعثافزايشآزادسازيالکترونميشود؟
د( مس ج( توريوم    ب(  موليبدن   الف(  تنگستن  

16-جنسFocusingCupدرتيوباشعهايکس........ميباشد.
د( تنگستن ج( موليبدن   ب( مس    الف(  قلع   

17-هدفازوجودتارگتتنگستنيدرتيوباشعهايکسچيست؟
الف(  تبديل انرزي جنبشي الکترونها به فوتون اشعه ايکس 

ب( کاهش هدايت گرمايي حين کار کردن تيوب اشعه ايکس
ج( جلوگيري از اکسيداسيون فيالمان 

د( فراهم کردن پتانسيل باال بين کاتد و آند
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18-کداميکازمواردزيرجزخصوصياتتارگتتنگستنيدرتيوباشعهايکسنميباشد؟
ب( نقطه ذوب باال  الف(  عدد اتمي باال    

د( هدايت گرمايي پايين ج( فشار بخار پايين    

19-محلFocalspotکجاست؟
د( فيالمان   Copper stem )ج  Focusing cup )ب الف( تارگت تنگستني  

20-چرادرتيوباشعهايکس،تارگترانسبتبهدستهپرتوالکترونبازاويهقرارميدهند؟
الف( کاهش اندازه فوکال اسپات –برخورد الکترونها با سطح بزرگتر تارگت
ب( افزايش اندازه فوکال اسپات-برخورد الکترونها با سطح کوچکتر تارگت

ج(  کاهش اندازه فوکال اسپات –برخورد الکترونها با سطح کوچکتر تارگت
د( افزايش اندازه فوکال اسپات-برخورد الکترونها با سطح بزرگتر تارگت

21-کداميکازمواردزيربيانگرجريانتيوباست؟
ب( جريان عبوري از فيالمان جهت گرم کردن آن الف(  جريان الکترون هاي داخل تيوب  

د( تعداد فوتون هاي توليد شده توسط آند ج(  جريان الکترون ها از کاتد به سمت مولد 

22-محلقرارگيريزمانسنجدرتيوباشعهXکداماست؟
ب(  ترانسفورمرفيالمان الف(  مدار ولتاژ باال    

mA selector د(  قبل از ج(  اتوترانسفورمر    
 

23-دردستگاهتصويربرداريکانونشنالدنداني،با60سيکلجريانمتناوب،زمانهرپالسچقدراست؟
د( 1/120  ج(  1/60      s  120 )ب   s 60  )الف

24-درشکلزيرتيوباشعهايکس)عالمتB(نشانگرچيست؟
 Kvp selector  )ب     Timer  )الف

 Autotransformer  )د       selector mA )ج

25-کداميکازمواردزيرمربوطبهچرخهکاردرتيوباشعهXنميباشد؟
ب(  ولتاژ اکسپوژر  الف(  عملکرد اندازه آند    

د(  شيوه خنک کردن تيوب ج(  طوالني ترين زمان اکسپوژر     
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26-کداميکازمواردزيرباعثافزايشمتوسطانرژيفوتونهايتوليدشدهدرتيوباشعهXميشود؟
د(  کاهش ولتاژ ج(  افزايش زمان تابش  ب(  فيلتراسيون     mAS الف(  افزايش

27-کداميکازمواردزيرباعثافزايششدتدستهپرتوXنميشود؟
د(  فيلتراسيون ج(  افزايش زمان   ب(  افزايش ولتاژ     mAS الف(  افزايش

28-کداميکازمواردزيردرارتباطباپرتوهايبرامشترالونگصحيحنميباشد؟
الف( از برخورد مستقيم الکترون به هسته در تارگت توليد مي شود.

ب( از عبور الکترون از نزديک هسته و انحراف مسير و کاهش سرعت آن توليد مي شود.
ج(  کارايي توليد پرتو برامشترالونگ متناسب با توان 3 عدد اتمي تارگت است.
د(  داخل برامشترالونگ پرتوهاي X را طيف پيوستهاي از انرژي توليد ميکنند.

Beamattenuation-29بهطوراوليهبهدليلکداميکازتداخالتزيراست؟
ب(  فوتوالکتريک – کمپتون الف(  کوهرنت – کمپتون   

د(  فوتوالکتريک ج(  فوتوالکتريک – کوهرنت   

30-جهتتعيينکيفيتنفوذاشعهXبهمادهکداميکازمواردزيربهتراست؟
mAs  )د   HVL  )ج ب(  ميزان فيلتراسيون    KVP  )الف

31-جنسکوليماتورهامعموالًاز................است.
د(  تنگستن ج(  سرب    ب(  آلومينيوم   الف(  مس   

32-استفادهازکوليماتورباعث...............ميشود.
X ب( کاهش کيفيت اشعه الف(  کاهش انرژي متوسط پرتو   

ج(  کاهش دوز بيمار     د( کاهش کيفيت تصوير

33-اگرزمانتابشاشعهوفاصلهمنبعاشعهتاجسم2برابرشودچهتغييريدرکميتاشعهايجادميشود؟
د(  4 برابر مي شود. ج(  تغيير نميکند.   ب(  دو برابر مي شود.   الف(  نصف مي شود.  

HVL(HalfValueLayer-34(ضخامتيازمادهاستکه
ب(  تعداد فوتونهاي عبوري را به  تقليل دهد. الف(  شدت اشعه عبوري را به  تقليل دهد.  

د(  تنها با نيمي از اشعه برخوردي تداخل کند. ج(  اشعه برخوردي را کاماًل جذب کند.  
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35-درکداميکازانواعتداخالتاشعهXباماده،طولموجاشعهخروجيباوروديبرابراست:
ب(  پديده جفت يون     elastic الف(  برخورد

د(  پديده فوتوالکتريک ج(  پديده کمپتون    

انرژي منهاي ورودي اشعه انرژي معادل recoil الکترون انرژي ذيل تداخالت انواع از کداميک در -36
باندينگالکتروناست؟

د(  جفت يون ج(  فوتوالکتريک   ب(  کمپتون   الف(  تامپسون  

B B،3برابرباشد،احتمالجذبفتوالکتريکدرماده Aنسبتبه درصورتيکهعدداتميماده  -37
نسبتبهA................برابراست.

د(  9 ج(  1/9    ب(  3      1/3 الف(   

38-تداخليازاشعهXکهسببايجادنواحيراديواپکدرتصاويردندانيميشودعبارتستاز:
د(  زوج يوني ج(  کمپتون   ب(  فتوالکتريک   الف(  تامپسون  

39-باافزايشکداميکازمواردذيلکميتاشعهXکاهشوکيفيتآنافزايشمييابد؟
د(  زمان اکسپوژر ج(  جريان تيوپ      Kvp  )ب الف(  فيلتراسيون  

40-تعريفاکسپوژرکداميکازمواردزيرميباشد؟
الف( اندازه گيري ظرفيت پرتوهاي X و Ɣ در يونيزاسيون هوا

ب( مجموع انرِژي اوليه همه ذرات باردار با پرتوهاي يونيزاسيون غيرباردار
ج(  کل انرژي جذب شده توسط هر نوع پرتو يونيزان در واحد جرم ماده

د(  انرژي جذب شده توسط پرتوهاي يونيزان و غيريونيزان در ماده

41-واحددوزموثرکداميکازمواردزيراست؟
د(  سيورت ج(  گري      air Kerma  )ب الف(  رونتگن  

42-کداميکازمواردزيرجهتمقايسهاثراتبيولوژيکانواعپرتوهادريکبافتيااندامبکارميرود؟
د(  اکسپوژر ج(  دوز موثر   ب(  دوز معادل   الف(  دوز جذبي  

43-جهتمحاسبهخطردرانسانکداميکازمواردزيراستفادهميشود؟
د( دوز معادل ج(  اکسپوژر   ب( دوز جذبي   الف( دوز موثر   
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44-واحددوزمعادلودوزموثربهترتيب:..................و...................است.
د(  سيورت – گري ج(  راد – سيورت   ب(  سيورت – سيورت  الف(  گري – سيورت  

45-درسيستمSI،واحددوزجذبيکداميکازمواردزيراست؟
Kerma  )د ج(  سيورت   ب(  گري    الف(  راد   

46-کداميکازواحدهايزيرمعادلکولنبرکيلوگرماست؟
rem  )د ج(  سيورت   ب(  راد      Kerma  )الف

47-کداميکازمواردزيرجهتبررسياثراتوراثتياستفادهميشود؟
د(  دوز موثر ج(  اکسپوژر   ب(  دوز معادل   الف(  دوز جذبي  

48-واحدراديواکتيودرسيستمSIکداماست؟
د(  گري ج( سيورت    ب(  بکرل       Kerma  الف( ا



1-دررابطهبااثراتبيولوژيکرادياسيونکداميکازمواردزيرنادرستاست؟
الف( کنش هاي مستقيم و غير مستقيم هر دو عامل ايجاد راديکال هاي آزاد ناپايدار هستند.

ب( در کنش هاي مستقيم مولکول هاي بيولوژيک با جذب انرژي رادياسيون در مدت  10−10 ثانيه راديکال آزاد ناپايدار 
را ايجاد مي کنند.

ج( کنش هاي مستقيم با احتمال بيشتري با رادياسيون هاي با LET پايين مثل اشعه ايکس رخ مي دهند.
د( کنش هاي غير مستقيم مشکل غالب اشعه ايکس است.

2-درکنشهايغيرمستقيم،توالياوليهتداخالتفوتوناشعهايکسباآبکداميکازراديکالهايآزاد
زيرراتوليدميکند؟

الف( هيدروژن- هيدروکسيل    ب( هيدروژن- هيدروپراکسيل
د(  هيدروکسيل- هيدروژن پراکسيد ج(  هيدروپراکسيل – هيدروژن پراکسيد  

3-کداميکازراديکالهايآزادکهدرکشهايغيرمستقيمدراثررادياسيونتوليدميشوندازعوامل
اکسيداسيونقويهستند؟

ب( هيدروژن- هيدروپراکسيل الف( هيدروکسيل- هيدروژن پراکسيد   
د( هيدروژن- هيدروکسيل ج(  هيدروپراکسيل- هيدروژن پراکسيد  

4-کداميکازآسيبهايDNAتوسطمکانيسمهایجداشدنبازوجداشدننوکلئوتيدقابليتترميم
راندارد؟

DNA ب( شکست هاي تک رشته اي الف( آسيب هاي باز    
DNA د( شکست هاي دو رشته اي     DNA ج( کراس لينک

5-ازنتايجآسيببهDNAطيرادياسيوناشعهايکسشاملکداميکازمواردزيرنميباشد؟
د( کارسينوژنز ج( اثرات پوستي    ب( اثرات وارثتي   الف( مرگ سلولي  

فصل دوم
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6-کداميکازتغييراتDNAدرنتيجهيرادياسيوناشعه،عاملاصليالقايتومورواثراتوراثتيميباشد؟
DNA ب( شکست دو رشته اي     DNA الف( شکست تک رشته
DNA-DNA د( کراس لينک    Protein- DNA ج(  کراس لينک

7-دررابطهباآسيبخوشهايبهDNAدرطيرادياسيونکداميکازمواردزيرنادرستاست؟
الف( آسيب بحراني براي کشت و مول و موتاسيون مي باشد.

ب( هنگامي رخ مي دهد که 2 يا بيش از 2 آسيب درون چرخش هاي مارپيچ DNA رخ دهد.
ج( فوتون اشعه ايکس منفرد توانايي ايجاد اين آسيب را ندارد.

د( آسيب هاي خوشه ايي ترميم دشواري دارند.

8-سلولهادرکداميکازمراحلچرخهسلوليبيشترينحساسيتبهاشعهرادارند؟
S-G1 د(  انتهاي فاز   s ج( ميتوز- انتهاي فاز ب( G1- ميتوز   الف( G2- ميتوز  

9-سلولهايموجوددرکداميکازفازهايچرخهسلولينسبتبهاشعهايکسمقاومترميباشند؟
G1  )د    S انتهاي فاز ب( ميتوز ج(       G2 )الف

به انحرافکورموزومي ازمراحلچرخهيسلولي، 10-درصورتوقوعتشعشعاشعهايکسدرکداميک
وجودميآيد؟

S و ابتداي فاز G1 )ب     S و انتهاي فاز G1 )الف
G2 د(  ميتوز و ج(  G1 و ميتوز     

11-تمامانحرافاتزيرعاملايجادمرگسلولدرطولميتوزميباشندبهجز؟
Dicentric chromosome )ب     Ring chromosome )الف

Transluation  )د     Anaphase bridge  )ج

12-دررابطهباويژگيهاياثراتاحتماليناشيازاشعهکدامنادرستاست؟
الف( دز آستانه ندارند.

ب( شدت اثرات باليني متناسب با دوز است.
ج(  فرکانس )شيوع( اثرات متناسب با دوز است.
د(  باعث آسيب غير کشنده به DNA مي شود.
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13-کداميکازاثراتناشيازاشعهبربدنجزءاثراتاحتماليتابشاشعهمحسوبميشود؟
د( زروستوميا ج( کاتاالکت   ب( سرطان تيروئيد   الف( استئوراديونکروز  

14-دررابطهبااثراتاشعهايکسبربدنکداميکازمواردزيرنادرستاست؟
الف( دزهاي رادياسيون تشخيصی بيمار را در ريسک اثرات قطعي قرار مي دهد.

ب( اثرات احتمالي مي توانند به وسيله ي هر دوزي از اشعه ايجاد شوند.
ج( سوختگي وکاتاراکت ناشي از اشعه از اثرات قطعي تابش اشعه مي باشند.

د( يک فوتون اشعه ايکس پتانسيل ايجاد موتاسيون DNA را دارد.

15-دررابطهبااثراتقطعيدرتابشهاياشعهايکسبربدنکدامگزينهنادرستاست؟
ب( شدت اثرات باليني متناسب با دز است. الف( باعث مرگ سلولي مي شوند.   

د(  احتمال وجود اثر  ، غير مستقل از دز است. ج(  شيوع اثرات ،  متناسب با دز است.  

16-کداميکازتاثيراتزيرازاثراتقطعيتابشاشعهايکسبربدننميباشد؟
ب( کاتاراکت ناشي از اشعه الف( سوختگي ناشي از اشعه    

د( سرطان پوست القا شده با اشعه ج(  استئوراديو نکروز     

17-رابطهيشدتاثراتبالينيوفرکانساثراتبادوزدراثراتاحتماليرادياسيونبهترتيبچگونهاست؟
ب( مستقل- مستقل  الف( مستقل- متناسب    

ج( متناسب- مستقل     د( متناسب- متناسب

18-ريسکتومورهايالقاشدهبهوسيلهياشعهدرکودکان..............برابربيشترازبالغيناست.
د(  1/5 ج(  4     ب( 3     الف( 2    

19-مهمتريناتفاقزيانباررادياسيونتشخيصيکداميکازمواردزيراست؟
د(  مرگ سلولي الف( سرطان   ب( جهش ژنتيکي   ج(  اثرات وراثتي   

20-دررابطهباسرطانهايالقاشدهدراثراشعهکدامنادرستاست؟
الف( شيوع  لوسمي به غير از لوسمي لنفوستيک مزمن بعد از اکسپوژر مغز استخوان به اشعه باال می رود 

ب( دوره نهفتگي طوالني مدت در محدوده سال ها تا چند دهه از زمان اکسپوژر به اشعه تا رخ دادن سرطان وجود دارد.
ج(  شيوع کارسينوم تيروئيد، غالبا کارسينوم پاپيالری تيروئيد، بعد از اکسپوژر  اشعه باال می رود

د(  مردان 3 تا 4 مرتبه نسبت به زنان به سرطان هاي تيروئيد حساس تر هستند.
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21-دربيمارانيکهجهتدرمانبيماريهايسروگردنتحتراديوتراپيقرارگرفتهاندشيوعکداميکاز
تومورهايغددبزاقيفراوانيبيشتريدارد؟

ب( توموروارتين الف( موکواپي درموئيد کارسينوما    
د(  پلئومورفيک آدنوما ج(  آدنوئيد سيستميک کارسينوما    

22-حساسترينسلولپستانداراننسبتبهاشعهکداماست؟
د(  لنفوسيت ج( مونوسيت    ب( فيبروبالست    الف( اسپرماتوسيت   

23-کداميکازمواردزيرنادرستاست؟
الف( نوع غالب مرگ سلولي ناشي از اشعه مرگ ميتوزي مي باشد.

ب( حساسيت سلول به مرگ ميتوزي به ميزان ميتوز و درجه تمايز بستگي دارد.
ج(  سلول هايي که به سرعت تقسيم مي شوند حساسيت بيشتري به اشعه دارند.

د(  سلول هاي تمايز يافته ي پس از ميتوز نسبت به اشعه حساس تر هستند.

24-براساسقانونبرگونيوتريبوندورابطهيسرعتتقسيمميتوزيوميزانتمايزسلولپسازميتوز
نسبتبهحساسيتسلولبهکشندگياشعهايکسبهترتيبچگونهاست؟

ب( معکوس- مستقيم  الف( مستقيم – معکوس    
د( معکوس- معکوس ج( مستقيم- مستقيم    

25-کداميکازسلولهايزيرنسبتبهقانونبرگونيوتديبوندويکاستثناءمحسوبميشوند.ودچار
مرگآپاپتوزيميشوند؟

ب( لنفوسيت ها- آسيني سروزي غدد بزاقي الف( اريتروسيت ها- مينوسيت ها  
د(  مونوسيت ها- آسيني هاي موکوسي غدد بزاقي ج(  اسپرماتوسيت ها- لنفوسيت ها   

26-کداميکازمواردزيردررابطهبااثراتقطعيتابشاشعهنادرستاست؟
الف( حساسيت بافت يا ارگان به اشعه به دز اشعه و حساسيت انواع سلول هاي سازنده  بافت بستگي دارد.

ب( اثرات کوتاه مدت در نتيجه ي تابش اشعه در طي چند ساعت تا چند روز تظاهر مي يابند.
ج(  بر اساس اثر By stander سلول هاي مجاور سلول هاي اشعه ديده، آسيب را نشان مي دهند.

د(  مرگ سلول هاي تکثيري و آسيب به عروق ظريف از نتايج اثرات کوتاه مدت قطعي است.
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27-دررابطهبااثراتقطعياشعهبررويانوجنينکدامنادرستاست.
الف( رويان و جنين به طور قابل مالحظه ايي نسبت به بالغين حساس ترند.
ب( اثرات به دز و سن بارداري )سن رويان( در طي رادياسيون وابسته است.

ج( در انسان رادياسيون جنين با آنانسفالي در ارتباط است.
د( رادياسيون در طي دوران قبل از النه گزيني موجب مرگ رويان مي شود.

28-کداميکازعوارضدهانيزيرپسازتابشاشعهايکسزودترازسايريننمايانميشود؟
Trismus  )د  Hyposalivative  )ج    Mucositis )ب    Taste loss )الف

29-گزينهينادرستدررابطهباعوارضجانبيتابشاشعهبرمخاطدهانکداماست؟
الف( در انتهاي هفته ي دوم مرگ سلولي باعث ايجاد موکوزيت شده است.

ب( در اواسط راديوتراپي، معموال موکوزيت در شديدترين حالت خود است.
ج( با پايان راديوتراپي مخاط سريعا بهبود يافته و بهبودي معموال در طي حدود 2 ماه کامل مي شود.

د( اليه بازال مخاط حاوي سلول هاي پيش ساز با تقسيم سريع و حساس به اشعه است.

30-باپايانيافتنراديوتراپيکداميکازعوارضدهانيايجادشدهسريعتربهبودمييابد؟
ب( استئوراديو نکروز الف( از دست رفتن حس چشايي   

د( کاهش بزاق ج( موکوزيت     

31-کداميکازعوارضدهانيدراثرراديوتراپيديرترازسايريننمايانميشود؟
ب( استئوراديونکروز الف( پوسيدگي رادياسيون    

د(  موکوزيت ج( تريسموس     

32-کداميکازمواردزيرصحيحميباشد؟
الف( در راديوتراپي دو سوم خلف زبان حس چشايي salt و sweat تحت تاثير قرار مي گيرد.

ب( در راديوتراپي يک سوم قدام زبان حس چشايي Bitter تحت تاثير قرار مي گيرد.
ج(  حس چشايي در طول هفته ي سوم يا چهارم راديوتراپي از دست مي رود.

د(  از دست رفتن حس چشايي قابل برگشت است و حدود 2 تا 4 ماه جهت بهبودي زمان مي برد.

33-کداميکازمواردزيردررابطهبااثرراديوتراپيبرغددبزاقينادرستاست؟
الف( غدد ساب منديبوالر نسبت به پاروتيد نسبت به اشعه مقاوم تر است.

ب( در طول هفته ي اول راديوتراپي ميزان جريان بزاق 10% کاهش مي يابد.
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ج(  در راديوتراپي pH بزاق به 5/5 و ظرفيت بافري بزاق کاهش مي يابد.
د(  در دزهاي کمتر از 45 گرمي تنها 5 درصد از بيماران به طور دائمي از دست دادن فعاليت غده بزاق را تجربه مي کنند.

34-کداميکازعوارضدهانيزيردرمرحلهيآخرروزهايراديوتراپيشروعميشود؟
ب( از دست رفتن حس چشايي الف( کاهش جريان بزاق    
د(پوسيدگي ناشي از رادياسيون ج(  تريسموس     

35-جهتشروعکلسيفيکاسيونميناينرمالدنداندربيمارانيکهتحتدرمانراديوتراپيقرارميگيرند
pHبزاقچهميزاناست؟

د(  5/5 ج(  4/5     ب( 3/5     الف( 6/5    

زير موارد از يک کدام شامل بزاق بيوشيميايي ساختار در تغييرات اشعه رادياسيون نتيجهي در -36
نميباشد؟

ب( کاهش ويسکوزيته      pH الف( کاهش
ج(  کاهش ظرفيت بافري    د(  کاهش جريان بزاق

37-دربيمارانيکهتحتراديوتراپيساختارهايدهانيقرارگرفتهاندتمامميکروارگانيسمهايزيرافزايش
پيداکردهاندبهجز:

ب( استرپتوکوك موتانس  الف( کانديديا     
د( الکتوباسيل ج( استافيلوکوك     

38-گزينهينادرستکداماست؟
الف( تاثير وارياسيون بر دندان بسته به مرحله تکاملي دندان متفاوت است.

ب( مکانيسم رويشي دندان بسيار به اشعه حساس است.
ج(  دندان هاي اشعه ديده با به طور معمول  رويش مي يابد حتي اگر بدون ريشه باشند.

د(  اگر اکسپوژر در مراحل ابتدايي تکامل دندان رخ دهد، ممکن است باعث تخريب جوانه دنداني شود.

39-تمامشرايطزيرپوسيدگيهايناشيازاشعهرانسبتبهسايرپوسيدگيهامتمايزميکندبهجز:
د( سن درگيري ج(  حمله گسترده    ب( دوره سريع    الف( مکان   
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40-کداميکازعوارضدهانيزيربعدازاتمامدورهيراديوتراپيشروعميشوند؟
الف( پوسيدگي ناشي از اشعه- تريسموس 

ب( کاهش جريان بزاق- از دست دادن حس چشايي
ج(  استئوراديونکروز- پوسيدگي ناشي از اشعه 

د(  تريسموس- استئوراديو نکروز

41-ترتيبزمانيشروععوارضدهانيناشيازراديوتراپيدرکداميکازگزينههايزيرصحيحاست؟
الف( موکوزيت- از دست دادن حس چشايي- کاهش بزاق- تريسموس- پوسيدگي- استئوراديو نکروز
ب( از دست دادن حس چشايي- موکوزيت کاهش بزاق- پوسيدگي- تريسموس- استئو راديو نکروز

ج(  از دست دادن حس چشايي- موکوزيت- کاهش بزاق- تريسموس- استئو راديو نکروز- پوسيدگي
4- موکوزيت- کاهش بزاق- از دست دادن حس چشايي- پوسيدگي- تريسموس- استئو راديو نکروز

در است ممکن را زير نقايص تمام اند گرفته قرار فکين ناحيه در راديوتراپي تحت که کودکاني در -42
سيستمدندانيدائمينشاندهندبهجز؟

ب( تکامل تاخيري ريشه و تاج الف( دايلسريشن ريشه دندان    
د( شکست در شکل گيري يک يا چند دندان ج(  دندان هاي کوتاه     

43-استئوراديونکروزبهطورمعمولدرچهمدتزمانيبعدازدورهراديوتراپيايجادميشود؟
د(  12-24 ماه بعد ج(  6-12 ماه بعد    الف( 3-6 ماه بعد   ب( 2-4 ماه بعد   

44-درراديوتراپي،آسيباوليهبهاستخوانناشيازآسيببهکداميکازمواردزيراست؟
ب( سلول هاي پيش ساز استخواني الف( عروق پريوسيت و استخوان کورتيکالي  

د(  سلول هاي استئوبالست و استئوکالست ج( آسيب به DNA سلول هاي مغز استخوان  

45-دررابطهباعارضهياستئوراديونکروزپسازراديوتراپي،کداميکازمواردزيرنادرستاست؟
الف( ORN معموال در منديبل نسبت به ماگزيال شايع تر است.

ب( زماني که دوز رسيده به استخوان بيش از 66 درجه گري  باشد ريسک بروز ORN 11 برابر افزايش مي يابد.
ج(  زماني که دوز رسيده به استخوان کمتر از 60 درجه سري باشد  ريسک بروز ORN 11 برابر افزايش مي يابد.

د(  به ندرت در دوزهاي کمتر از 45 گری به استئوراديو نکروز خ مي  دهد.
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ديده، اشعه منديبل دندانهاي از راديوگرافي تصاوير در که نکروز استئوراديو عالمتهاي اولين از -46
مشاهدهميکنيمچيست؟

PDL ب( گشادي فضاي الف( سکستر استخواني    
د(  شکستگي پاتولوژيک    patchy ج(  نواحي راديولوسنت

47-نواحياستخوانيمبتالبهاستئوراديونکروزدرتصاويرراديولوژيکبهچهصورتديدهميشوند.
الف( نواحي راديولوسنت patchy همراه با جزاير راديودنس از استخوان نکروتيک

ب( نواحي راديواپک patchy همراه با جزاير پراکنده و منتشر  از نواحي راديولوسنت
ج(  نواحي راديولوسنت Illde defined و diffuse به همراه جزاير راديودنس از استخوان اسکلروتيک

د(  نواحي راديواپک diffuse و well-defined به همراه نواحي راديولوسنت مشخص و پراکنده

شروع از قبل هفته چند دارند ضعيف پريودنتال ساپورت يا گسترده پوسيدگي که هايي دندان -48
راديوتراپيبايدخارجشوند؟

د( نياز به خارج سازي ندارند. ج( 4 هفته   ب( 2-3 هفته    الف( 1 هفته   

49-درعارضهيدهانيتريسموسبهدنبالراديوتراپيمعموالکدامعضالتدرگيرهستند؟
ب( تريگوئيد- بوکسياتور الف( ماستر- بوکسياتور    

د(  ماستر- تريگوئيد- بوکسيناتور ج(  تريگوئيد- ماستر     

50-چهمولکوليبهطورغالبدرسيستمبيولوژيکدرتداخالتبينفوتونهاياشعهيXومولکولهاي
بيولوژيکدراثراتغيرمستقيمنقشدارد؟

DNA )د    H2O )ج    H2 )ب   ROS )الف

51-توکسينهاياصليکهتوسطرادياسيونيونيزاندربدنتشکيلميشودکدامند؟
ب( راديکال هيدروکسيل و هيدروژن پراکسايد الف( راديکال پراکسيل و هيدروژن پراکسايد   

د( راديکال هيدروکسيل و راديکال هيدروژن ج( راديکال پراکسيل و راديکال هيدروژن   

52-رادياسيونانواعمختلفيازتغييراتدرDNAايجادميکندکهمهمتريناينآسيبها:
الف( کراس لينک شدن رشته هاي DNA درون مارپيچ به رشته هاي DNA ديگر يا پروتئين ها

ب( تغيير يا از دست دادن يک باز
DNA ج( شکستن يک يا هر دو رشته ي

DNA د( گسستن باندهاي هيدروژني بين رشته هاي
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53-کداميکازگزينههايزيرصحيحنميباشد:
الف( شدت اثرات قطعي رادياسيون متناسب با دوز اکسپوژر است.

ب( اثرات قطعي توسط آسيب غيرکشنده ناشي از رادياسيون به DNA به وجود مي آيد.
ج( براي ايجاد اثرات احتمالي آستانه ي حداقلي وجود ندارد.

د( شانس ايجاد اثر احتمالي با افزايش دوز رادياسيون افزايش مي يابد.

54-درصورتوقوعتشعشعدرکداميکازمراحلچرخهيسلوليناهنجاريکروماتيديخواهيمداشت؟
S د( ابتداي فاز ج( ميتوز       G1)ب    G2)الف

55-شکستهردوبازويکروموزومطيرادياسيوندرکداممرحلهازچرخهيسلوليديدهميشود؟
د( ميتوز     S ج( اواخر فاز   S ب( ابتداي فاز    G2 )الف

56ـاحتمالوقوعاثرمستقلازدوزاست"اينتعريفبرایکداميکازاثراتحاصلازرادياسيون"درست
است؟

ب( اثرات احتمالي  الف( اثرات قطعي     
د( اثرات احتمالي و آماري ج( اثرات قطعي و احتمالي   

57-ميزانحساسيتنسبيسلولهايزيربهاشعهبهترتيبدرکدامگزينهبهدرستيبيانشدهاست؟
سلولهايبنيادياسپرماتوژنيک–نورونها–فيبروبالستها–سلولهايپارانشيمالتيروئيد

ب( زياد – کم – متوسط – متوسط الف( زياد – کم – متوسط – زياد  
د( کم – کم – زياد – زياد ج( کم – کم – زياد – متوسط   

58-کداميکازمواردزيرهيچگونههيپوپالزيناشيازاشعهرادرکوتاهمدتنشاننميدهد؟
د( عضله  ج( غشاء مخاط دهان   ب( مغز استخوان   الف( اسپرماتوسيت  

59-کداميکازمواردزيرجزءويژگيهايسلولهاباحساسيتکمبهاشعهميباشد؟
ب( تقسيم ميتوتيک در طوالني مدت  الف( تقسيم منظم    

د( تمايز اندك در بين ميتوز ها ج( تمايز باال    

60-حساسيتنسبيکداميکازسلولهايزيربهاشعه"متوسط"است؟
ب( سلول هاي اپي تليال سنگفرشي  الف( سلول هاي اندوتليال عروق   

د( اريتروسيت ها ج( سلول هاي بازال غشاي مخاط دهان  
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61-حساسيتنسبيکداميکازارگانهايزيرنسبتبهاشعه"زياد"است؟
ب( روده ها   الف( غدد بزاقي    

د( غضروف در حال رشد ج( استخوان در حال رشد   

62-بيشترينمقاومتبهاشعهمربوطبهکدامارگانميباشد؟
د( مغز استخوان ج( عضله    ب( استخوان در حال رشد  الف( کبد   

63-هنگاميکهاکسپوژردرشرايطهيپوکسيانجامگيرد،مقاومتبهاشعهدرتعدادزياديازسيستمهاي
 بيولوژيک...

ب( افزايش مي يابد  الف( کاهش مي يابد    
د( به ساير فاکتور ها بستگي دارد ج( تغييري نمي کند    

64-مزايايتقسيمدوزکلياشعهبهدوزهايکوچکتردرکدامگزينهذکرنشدهاست؟
الف( نابودي بيشتر تومور را فراهم مي نمايد

ب( افزايش ترميم بافت هاي نرمال اطراف که ناخواسته اکسپوز شده اند
ج( فشار متوسط اکسيژن در تومور را کاهش مي دهد

د( حساس شدن بيشتر سلول هاي تومور به اشعه

65-کداميکازگزينههايزيردربارهياثراشعهبربافتهايدهانصحيحاست؟
الف( اجزاي پارانشيمال غدد بزاقي به اشعه مقاومند.

ب( غده ساب منديبوالر حساس تر از غده ي پاروتيد مي باشد.
ج( سلول هاي سروزي نسبت به سلول هاي موکوسي به اشعه حساس ترند.

د( بيماران اغلب در ماه هاي دوم و سوم راديوتراپي حس چشايي خود را از دست مي دهند. 

66-شايعترينفرمپوسيدگيناشيازتشعشعکداميکازمواردزيرميباشد؟
ب( پيگمانتاسيون تيره در کل تاج الف( پوسيدگي سمنتوم   

د( پوسيدگي انسيزالي  ج( پوسيدگي سرويکالي   

67-شديدترينمشکلبالينيکهپسازپرتودهيدراستخوانايجادميشود؟
د( تحليل لثه ج( بيماري پريودنتال   ب( استئوراديونکروزيس  الف( کاهش عروق منديبل 


