ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
1. Η έµµεση απεικόνιση του διαρθρίου δίσκου της ΚΓ∆ επιτυγχάνεται µε
Α. Με την συµβατική τοµογραφία
Β. Με τη µαγνητική τοµογραφία
Γ. Με την αρθρογραφία σε συνδυασµό µε τοµογραφία
∆. Με την αξονική τοµογραφία
Ε. Με κανένα από τα παραπάνω
2. Ποια ανατοµικά µόρια της ΚΓ∆ δεν απεικονίζονται µε ευκρίνεια στη
διακρανιακή προβολή
Α. Η έσω επιφάνεια του κονδύλου σε οβελιαίο επίπεδο
Β. Ο αυχένας του κονδύλου
Γ. Η έξω επιφάνεια του κονδύλου σε οβελιαίο επίπεδο
∆. Το πρόσθιο αρθρικό φύµα
Ε. Η κροταφική γλήνη
3. Η πανοραµική ακτινογραφία για την απεικόνιση της ΚΓ∆
Α. ∆εν είναι καθόλου χρήσιµη
Β. Είναι η ακτινογραφία εκλογής για την απεικόνιση της σχέσης κονδύλου
– γλήνης
Γ. Απεικονίζει µόνο την έξω επιφάνεια του κονδύλου
∆. Είναι η ακτινογραφία εκλογής για τη µελέτη αρχοµένων αρθριτικών
αλλοιώσεων
Ε. Είναι χρήσιµη για τη διάγνωση καταγµάτων του αυχένα του κονδύλου
4. Η αρχή λειτουργίας της συµβατικής τοµογραφίας βασίζεται
Α. Στην ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή
Β. Στη ταυτόχρονη και αντίθετη κίνηση λυχνίας – φιλµ
Γ. Την ανασύνθεση της εικόνας βάσει των διαβαθµίσεων του γκρίζου
∆. Στην ύπαρξη ειδικού κρανιοστάτη
Ε. Σε τίποτα από τα ανωτέρω
5. Με την επιδιορθωµένη συµβατική τοµογραφία
Α. Είναι δυνατόν να απεικονισθεί άµεσα ο διάρθριος δίσκος
Β. Έχουµε δυνατότητα να απεικονίσουµε µόνο την έσω επιφάνεια του
κονδύλου
Γ. Έχουµε σαφή απεικόνιση της σχέσης κονδύλου-γλήνης
∆. ∆εν είναι δυνατόν να ανιχνεύσουµε αρχόµενες οστικές αλλοιώσεις του
κονδύλου
Ε. Όλα τα ανωτέρω
6. Η αρθρογραφία της ΚΓ∆
Α. Είναι χρήσιµη για τη µελέτη οστικών αλλοιώσεων του κονδύλου
Β. Είναι η µόνη εξέταση που απεικονίζει την ελευθερία κίνησης του
κονδύλου
Γ. Γίνεται µε έγχυση ακτινοσκιερού υλικού εντός του διαρθρίου δίσκου
∆. Χρησιµοποιείται συχνά στη καθηµέρα πράξη
Ε. Είναι χρήσιµη για τη διάγνωση της πρόσθιας µετατόπισης του δίσκου
χωρίς ανάταξη

7. Η διάγνωση της πρόσθιας µετατόπισης του δίσκου χωρίς ανάταξη γίνεται
ευκολότερα µε την
Α. Επιδιορθωµένη συµβατική τοµογραφία
Β. Αρθρογραφία
Γ. Αξονική τοµογραφία
∆. ∆ιακρανιακή προβολή
Ε. Πανοραµική ακτινογραφία
8. Η µαγνητική τοµογραφία
Α. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τη µελέτη οστικών αλλοιώσεων της
κροταφικής γλήνης
Β. ∆εν χρησιµοποιείται συχνά λόγω των κινδύνων από την
απορροφούµενη ακτινοβολία
Γ. Αποτελεί τη µέθοδο εκλογής για τη µελέτη της µορφολογίας και θέσης
του διαρθρίου δίσκου
∆. Αποτελεί µέθοδο ακριβείας για τη µελέτη των οστικών αλλοιώσεων του
κονδύλου
Ε. ∆εν απεικονίζει µε ακρίβεια το διάρθριο δίσκο και τους µύες της ΚΓ∆
9. Για τη διάγνωση των παθήσεων της ΚΓ∆ σε ασθενή µε βηµατοδότη
αντένδειξη αποτελεί
Α. Η µαγνητική τοµογραφία
Β. Η αξονική τοµογραφία
Γ. Η αρθρογραφία
∆. Η συµβατική τοµογραφία
Ε. Τίποτα από τα ανωτέρω
10. Η άνω αρθρική κοιλότητα της ΚΓ∆
Α. Αφορίζεται από την κροταφική γλήνη και την κάτω επιφάνεια του
δίσκου
Β. Αφορίζεται από την άνω επιφάνεια του κονδύλου και την κάτω
επιφάνεια του δίσκου
Γ. Αφορίζεται από την κροταφική γλήνη και την άνω επιφάνεια του δίσκου
∆. Αφορίζεται από την άνω επιφάνεια του δίσκου και την άνω επιφάνεια
του κονδύλου
Ε. Αφορίζεται από την κροταφική γλήνη και την πρόσθια επιφάνεια του
κονδύλου
11. Ποιες από τις παρακάτω παθήσεις που προσβάλλουν την ΚΓ∆ έχουν σαν
αποτέλεσµα υποπλασία της κάτω γνάθου από την πάσχουσα πλευρά
Α. Υπερτροφία κονδύλου
Β. Αγενεσία κονδύλου
Γ. Αγκύλωση κονδύλου
∆. Οστεοχόνδρωµα κονδύλου
Ε. Υπεξάρθρηµα κονδύλου
12. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί εύρηµα στην υποπλασία κονδύλου
Α. Ο κόνδυλος είναι µικρότερος σε πλάτος
Β. Ο διάρθριος χώρος είναι µεγάλος
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Γ. Ο αυχένας του κονδύλου είναι κοντύτερος
∆. Ο φυσιολογικός κόνδυλος είναι µεγαλύτερος
Ε. Ο διάρθριος χώρος είναι µειωµένος
13. Ασθενής που κλινικά αναφέρει πόνο και ελαττωµένη διάνοιξη και
ακτινογραφικά αποκαλύπτεται διαυγαστική γραµµή στον αυχένα του
κονδύλου, το πιθανότερο να έχει είναι
Α. Αγκύλωση
Β. Πρόσθια µετατόπιση του δίσκου
Γ. Κάταγµα
∆. Όλα τα ανωτέρω
Ε. Τίποτα από τα ανωτέρω
14. Ποιο από τα παρακάτω είναι το συχνότερο ακτινογραφικό εύρηµα στη
ρευµατοειδή αρθρίτιδα
Α. Εκτεταµένες διαβρώσεις του κονδύλου
Β. Οπισθία θέση κονδύλου στη γλήνη
Γ. Ανάπτυξη εξεσηµασµένων οστεοφύτων
∆. Μεταβολή σχήµατος κεφαλής κονδύλου
Ε. Αύξηση του διαρθρίου χώρου
15. Τα οστεόφυτα του κονδύλου απαντώται συνηθέστερα στην
Α. Ρευµατοειδή αρθρίτιδα
Β. Στις ενδοαρθρικές ανωµαλίες του δίσκου
Γ. Στην υπερτροφία του κονδύλου
∆. Στην οστική αγκύλωση
Ε. Στην εκφυλιστική αρθροπάθεια
16. Η διάτρηση του διαρθρίου δίσκου απεικονίζεται καλύτερα στην
Α. Αξονική τοµογραφία
Β. Αρθρογραφία
Γ. Επιδιορθωµένη συµβατική τοµογραφία
∆. Πανοραµική ακτινογραφία
Ε. Σε κανένα από τα ανωτέρω
17. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αρχή
λειτουργίας της αξονικής τοµογραφίας
Α. Ανακατασκευή της εικόνας βάσει της κλίµακας του Hounsfield
Β. Ύπαρξη ανιχνευτών ακτινοβολίας
Γ. Σάρωση του ακτινογραφηµένου αντικειµένου
∆. Μετατροπή των ηλεκτρικών σηµάτων σε ψηφιακούς αριθµούς
πυκνότητας
Ε. Μετατροπή των τιµών της κλίµακας Hounsfield σε ηλεκτρικά σήµατα
18. Η ύπαρξη 2000 ανιχνευτών ακτινοβολίας οι οποίοι παραµένουν ακίνητοι
κατά τη διάρκεια λήψης στην αξονική τοµογραφία, αναφέρεται στα
µηχανήµατα
Α. Πρώτης γενεάς
Β. ∆εύτερης γενεάς
Γ. Τρίτης γενεάς
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∆. Τέταρτης γενεάς
Ε. Σε κανένα από τα ανωτέρω
19. Η εντόπιση του γναθιαίου πόρου στον προεγχειρητικό έλεγχο των οστών
των γνάθων για την τοποθέτηση των οστεοενσωµατούµενων
εµφυτευµάτων γίνεται καλύτερα
Α. Στις κάθετες τοµές στη φατνιακή ακρολοφία
Β. Στις πανοραµικές τοµές
Γ. Στις εγκάρσιες τοµές
∆. Στις οβελιαίες τοµές
Ε. Στις ανασυντεθιµένες µετωπιαίες τοµές
20. Οι εφαρµογές της τρισδιάστατης αξονικής τοµογραφίας στην οδοντιατρική
περιλαµβάνουν συνήθως
Α. Τη µελέτη του οστικού υποστρώµατος των γνάθων
Β. Τη µελέτη των κρανιοπροσωπικών ανωµαλιών
Γ. Τη µελέτη των οδοντικών ανωµαλιών
∆. Τη µελέτη της εσωτερικής µορφολογίας των γνάθων
Ε. Τη µελέτη του κρανιοπροσωπικού συµπλέγµατος σε εγκάρσιες τοµές
21. Η µαγνητική τοµογραφία είναι µια εξέταση κατά την οποία
Α. ∆εν χρησιµοποιείται ακτινοβολία Χ
Β. Υπάρχει εξαιρετική ευκρίνεια
Γ. Απεικονίζονται τα µαλακά µόρια
∆. Συντονίζονται οι πυρήνες του υδρογόνου
Ε. Όλα τα ανωτέρω
22. Το λίπος στη µαγνητική τοµογραφία
Α. Έχει χαµηλό σήµα και απεικονίζεται µαύρο
Β. Έχει χαµηλό σήµα και απεικονίζεται άσπρο
Γ. Έχει υψηλό σήµα και απεικονίζεται άσπρο
∆. Έχει υψηλό σήµα και απεικονίζεται µαύρο
Ε. ∆εν απεικονίζεται ευκρινώς
23. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πλεονέκτηµα της µαγνητικής
τοµογραφίας
Α. Είναι εντελώς ακίνδυνη µέθοδος
Β. Έχει υψηλή διακριτική ικανότητα
Γ. Έχει τη δυνατότητα για τη λήψη πολλαπλών τοµών στο χώρο
∆. Έχει µικρό χρόνο εξέτασης
Ε. Έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει αρχόµενες αλλοιώσεις
24. Στην εξέταση µε υπερηχοτοµογραφία
Α. Απεικονίζεται η φυσιολογική µορφολογία των ιστών
Β. Απεικονίζονται ευκρινώς οι οστικές αλλοιώσεις
Γ. Απεικονίζονται τα ιδιαίτερα ηχοδοµικά χαρακτηριστικά των αλλοιώσεων
του τραχήλου
∆. Απεικονίζονται τα ιδιαίτερα ηχοδοµικά χαρακτηριστικά των αλλοιώσεων
των γνάθων
Ε. Όλα τα ανωτέρω
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25. Το εσωτερικό επίπεδο ήχου µιας αλλοίωσης στην υπερηχοτοµογραφία
µπορεί να είναι
Α. Υψηλό ή χαµηλό
Β. Αυξηµένο ή να ελλείπει
Γ. Σαφές ή ασαφές
∆. Λεπτό ή παχύ
Ε. Όλα τα ανωτέρω
26. Για τη τελική διάγνωση µιας οστικής βλάβης απαιτούνται τα
Α. Κλινικά δεδοµένα
Β. Ακτινολογικά δεδοµένα
Γ. Ιστολογικά δεδοµένα
∆. Όλα τα ανωτέρω
Ε. Εξαρτάται από τη βλάβη
27. Ο σκοπός της ταξινόµησης των οστικών αλλοιώσεων µε ακτινογραφικά
κριτήρια είναι
Α. Ο προσδιορισµός τους µε βάση την κλινική τους εικόνα
Β. Η κατάταξή τους µε βάση τα αποτελέσµατα της µικροσκοπικής µελέτης
Γ. Η οµαδοποίησή τους µε βάση παρόµοια ακτινογραφικά ευρήµατα
∆. Ο αποκλεισµός του καταλόγου της διαφορικής διάγνωσης
Ε. Κανένα από τα ανωτέρω
28. Η διαφορική διάγνωση των οστικών αλλοιώσεων των γνάθων δεν
περιλαµβάνει
Α. Τον κατάλογο των νόσων µε παρόµοια ακτινογραφική εικόνα
Β. Την αξιολόγηση των ακτινογραφικών χαρακτηριστικών της αλλοίωσης
Γ. Την αξιολόγηση των κλινικών σηµείων και συµπτωµάτων
∆. Την ιεράρχηση των νόσων ανάλογα µε τον αριθµό των κοινών κλινικών
και ακτινογραφικών χαρακτηριστικών αλλά και την συχνότητα
εµφάνισης
Ε. Την αξιολόγηση της µικροσκοπικής εξέτασης
29. Τα ακτινογραφικά χαρακτηριστικά των οστικών αλλοιώσεων δεν
περιλαµβάνουν
Α. Το βαθµό ακτινοδιαπερατότητας της βλάβης
Β. Την εντόπιση, την έκταση, το σχήµα και τα όρια της βλάβης
Γ. Την επίδραση της βλάβης στους περιβάλλοντες ιστούς και τα δόντια
∆. Την επίδραση της βλάβης στο φλοιό των οστών και το περιόστεο
Ε. Την ένταση της συµπτωµατολογίας
30. Ο σχετικός βαθµός της ακτινοδιαπερατότητας µιας ενδοστικής βλάβης
µπορεί να οφείλεται σε
Α. Ύπαρξη φυσιολογικού οστού το οποίο υπερεπιτίθεται στη βλάβη
Β. Οστεοπλαστική εξεργασία µέσα στη βλάβη
Γ. Σε οστικά απολύµατα που βρίσκονται µέσα στη βλάβη
∆. Στο β και γ
Ε. Σε όλα τα ανωτέρω
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31. Τα όρια µιας οστικής βλάβης µπορεί να είναι
Α. Μονόχωρα
Β. Ασαφή
Γ. ∆αντελωτά
∆. Τα α και β
Ε. Τα β και γ
32. Οι βλάβες που προκαλούν διήθηση των ιστών που τις περιβάλλουν
ακτινογραφικά παρουσιάζονται
Α. Με ασαφή όρια
Β. Με σαφή όρια
Γ. Περιβαλλόµενες από ένα στρώµα συµπαγούς οστού
∆. Τα β & γ
Ε. Τίποτα από τα ανωτέρω
33. Καθώς µια βλάβη αναπτύσσεται ενδοστικά αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον
οστούν. Τα στοιχεία που πρέπει να αξιολογηθούν στη διαφορική
διάγνωση είναι
Α. Η αρχιτεκτονική των οστικών δοκίδων
Β. Η lamina dura υπαρχόντων δοντιών
Γ. Ο βαθµός ακτινοδιαπερατότητας
∆. Η σχέση της βλάβης µε το φλοιό των οστών
Ε. Όλα τα ανωτέρω
34. Η απώθηση των οστικών πετάλων των γνάθων είναι συνήθως το
ακτινολογικό εύρηµα
Α. Του ακρορριζικού κοκκιώµατος
Β. Της οστεοµυελίτιδας
Γ. Της οδοντοφόρου κύστης
∆. Του ακανθοκυτταρικού καρκινώµατος
Ε. Της ιδιοπαθούς οστικής κοιλότητας
35. Ο ακτινογραφικός όρος «ρίζα σαν καρφί» προσδιορίζει ακτινολογικό
εύρηµα
Α. Μιας καλοήθους βλάβης
Β. Μιας κακοήθους βλάβης
Γ. Της κύστης του Gorlin
∆. Του οδοντογεννούς αδενοµατοειδούς όγκου
Ε. Της κύστης του τοµικού πόρου
36. Το ακτινογραφικό εύρηµα των δοντιών που «αιωρούνται» µέσα σε µια
ενδοστική βλάβη είναι συµβατό µε
Α. Τραυµατική κύστη
Β. Οδοντοφατνιακό απόστηµα
Γ. Ακρορριζική κύστη
∆. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα
Ε. Τίποτα από τα παραπάνω
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37. Το περιόστεο αντιδρά µε διαφορετικούς τρόπους στην παρουσία ενός
καλοήθους ή κακοήθους όγκου. Η αντίδρασή του αυτή µπορεί να
απεικονιστεί µε την µορφή
Α. Μιας απλής έκπτυξης των πετάλων της γνάθου
Β. «κηρήθρας»
Γ. «φυσαλίδων από σαπούνι»
∆. «ακτίνων ηλίου»
Ε. Όλα τα ανωτέρω
38. Το οστεοσάρκωµα προκαλεί διάρρηξη του περιοστέου και ακτινογραφική
εικόνα στην περιοχή αυτή µε τη µορφή
Α. «ρακέτας του τέννις»
Β. «φύλλων κρεµµυδιού»
Γ. «ακτίνων ηλίου»
∆. Έκπτυξης των πετάλων της γνάθου
Ε. Όλα τα ανωτέρω
39. Η χρόνια οστεοµυελίτιδα έχει συνήθως την ακτινογραφική εικόνα µιας
Α. ∆ιάχυτης µικτής βλάβης
Β. Μονήρους σκίασης
Γ. Μονόχωρης διαύγασης µε σαφή όρια
∆. Περιµυλικής διαύγασης
Ε. Βλάβης µε όρια σαν «ακτίνων ηλίου»
40. Η χρόνια οστεοµυελίτιδα είναι µια µικτή βλάβη. Οι ακτινοσκιερές περιοχές
αντιπροσωπεύουν
Α. Νεκρωµένο οστούν ή οστικά απολύµατα
Β. Υπολείµµατα δοντιών
Γ. Ανάπτυξη οστεοειδούς
∆. Ξένα σώµατα που εγκλωβίζονται στη βλάβη
Ε. Τα α & γ
41. Η ινώδης δυσπλασία περιγράφεται σαν µικτή διάχυτη βλάβη µε ασαφή
όρια στο
Α. 1ο στάδιο
Β. 2ο στάδιο
Γ. 3ο στάδιο
∆. Στο α & γ
Ε. Σε κανένα από τα ανωτέρω
42. Η ακτινογραφική εικόνα της ινώδους δυσπλασίας στο 2ο στάδιο
περιγράφεται σαν
Α. Οµαλή και περιγραµµένη
Β. ∆ιάχυτη και οµιχλώδης
Γ. Θρυµατισµένο γυαλί
∆. Ρακέτας του τένις
Ε. Όλα τα ανωτέρω
43. Η νόσος του Paget προσβάλλει συνήθως
Α. Την άνω γνάθο µόνο
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Β. Τη κάτω γνάθο µόνο
Γ. Πολλά από τα οστά του σώµατος
∆. Το α και β
Ε. ∆εν είναι νόσος των οστών
44. Η χαρακτηριστική εικόνα «βαµβακιού» αποτελεί ακτινογραφικό εύρηµα
Α. Της ινώδους δυσπλασίας
Β. Του αδαµαντινοβλαστώµατος
Γ. Της νόσου του Paget
∆. Της κύστης του τοµικού πόρου
Ε. Του σύµπλεκτου οδοντώµατος
45. Ο οστεοπλαστικός τύπος οστεοσαρκώµατος απεικονίζεται ακτινογραφικά
µε εναλλαγή οστεοπλαστικών και οστεολυτικών περιοχών
Α. Με υπεροστικό τοίχωµα
Β. Με απόκλιση των ριζών των δοντιών
Γ. Με λέπτυνση και απορρόφηση των ριζών των δοντιών
∆. Τα α και β
Ε. Όλα τα ανωτέρω
46. Η χαρακτηριστική ακτινογραφική εικόνα των «ακτίνων ηλίου» αποτελεί
ακτινογραφικό εύρηµα
Α. Της ινώδους δυσπλασίας
Β. Του αδαµαντινοβλαστώµατος
Γ. Της νόσου του Paget
∆. Του οστεοπλαστικού τύπου οστεοσαρκώµατος
Ε. Του περιφερικού γιγαντοκυτταρικού κοκκιώµατος
47. Οι µεταστατικοί όγκοι στα οστά των γνάθων δίνουν ακτινογραφική εικόνα
Α. ∆ιάχυτης διαύγασης
Β. Με ασαφή και ανώµαλα όρια
Γ. ∆ιάχυτης µικτής βλάβης
∆. Με τάση διήθησης
Ε. Όλα τα ανωτέρω
48. Οι πολλαπλές µονόχωρες διαυγάσεις είναι ακτινογραφική εικόνα νόσων
όπως
Α. Η ιστιοκυττάρωση Χ
Β. Η οστεοπόρωση
Γ. Η οστική ίνωση
∆. Η δρεπανοκυτταρική αναιµία
Ε. Κανένα από τα ανωτέρω
49. Το πολλαπλούν µυέλωµα
Α. Προσβάλλει στην ίδια αναλογία άνδρες και γυναίκες
Β. Προσβάλλει τους άνδρες σε διπλάσια συχνότητα από ότι τις γυναίκες
Γ. ∆εν έχει συνηθισµένη ηλικία προσβολής
∆. Προσβάλλει άτοµα συνήθως ηλικίας 20-40 ετών
Ε. Κανένα από τα ανωτέρω
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50. Η ακτινολογική εικόνα του πολλαπλού µυελώµατος είναι
Α. Πολλαπλές µικρές ακτινοδιαυγάσεις
Β. Πολλαπλές µεγάλες ακτινοδιαυγάσεις
Γ. Πολλαπλές µικρές σκιάσεις
∆. Πολλαπλές µικτές βλάβες µε σαφή όρια
Ε. Πολλαπλές µικτές βλάβες µε ασαφή όρια
51. Στη νόσο Ηand Schuller-Christian το πιο συχνό σύµπτωµα είναι
Α. Οι οστεολυτικές κρανιακές βλάβες
Β. Ο άποιος διαβήτης
Γ. Το εξόφθαλµο
∆. Οστικές αλλοιώσεις των άκρων
Ε. Κανένα από τα ανωτέρω
52. Το ηωσινόφιλο κοκκίωµα
Α. Συνήθως αναπτύσσεται στα πλατιά οστά του κρανίου
Β. ∆εν έχει περιακρορριζική εντόπιση
Γ. Συχνά προσβάλλει µαλθακούς ιστούς
∆. Εµφανίζεται σε άτοµα µεγάλης ηλικίας
Ε. ∆εν εντοπίζεται συνήθως στις γνάθους
53. Η νόσος Letterer-Siwe κλινικά απαντάται
Α. Σε παιδιά ηλικίας πάνω από δώδεκα ετών
Β. Σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των τριών ετών
Γ. Μόνο σε αγόρια
∆. Μόνο σε κορίτσια
Ε. Κανένα από τα ανωτέρω
54. Το ηωσινόφιλο κοκκίωµα προσβάλλει συνήθως
Α. Την πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου
Β. Την οπίσθια περιοχή και των δύο γνάθων
Γ. Την πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου
∆.Την πρόσθια αλλά και την οπίσθια περιοχή των δύο γνάθων
Ε. Την πρόσθια περιοχή και των δύο γνάθων
55. H νόσος Hand-Schuller-Christian είναι
Α. Χρόνια νόσος µε σταθερή πορεία
Β. Χρόνια νόσος µε εξάρσεις και υφέσεις
Γ. Οξεία νόσος θορυβώδης
∆. Οξεία νόσος µε γρήγορη ίαση
Ε. Χρονία νόσος συνήθως µε ήπια εξέλιξη
56. Στη γενικευµένη οστική αραίωση το ακτινογραφικό αποτέλεσµα είναι
Α. Πάχυνση του φλοιώδους πετάλου
Β. Λέπτυνση του φλοιώδους πετάλου
Γ. Πύκνωση των οστικών δοκίδων
∆. Σµίκρυνση των µυελικών χώρων
Ε. Κανένα από τα ανωτέρω
57. Ακτινογραφική εικόνα γενικευµένης οστικής αραίωσης εµφανίζουν
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Α. Ο υποπαραθυρεοειδισµός
Β. Ο υπερπαραθυρεοειδισµός
Γ. Ο υποθυρεοειδισµός
∆. Η βρογχοκήλη του θυρεοειδούς
Ε. Ο σακχαρώδης διαβήτης
58. Στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισµό
Α. Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες
Β. Οι γυναίκες προσβάλλονται λιγότερο συχνά από τους άνδρες
Γ. Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα κατά δύο ή τρεις φορές από
τους άνδρες
∆. Τα δύο φύλα έχουν την ίδια συχνότητα προσβολής
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
59. Στη Θαλασσαιµία ακτινογραφικά παρατηρείται
Α. Μεγέθυνση του κρανίου
Β. Σµίκρυνση του µεγέθους των γνάθων
Γ. Αύξηση των διαστάσεων των παραρινικών κόλπων
∆. Πάχυνση της lamina dura
Ε. Ελάττωση του µεγέθους του ζυγωµατικού οστού
60. Στη ∆ρεπανοκυτταρική αναιµία ακτινογραφικά παρατηρείται
Α. Ελάττωση της δοκίδωσης του οστού και διεύρυνση των µυελικών
χώρων
Β. Αύξηση του µεγέθους της κάτω γνάθου
Γ. Πάχυνση του κάτω χείλους της κάτω γνάθου
∆. Αύξηση του µήκους των ριζών των δοντιών
Ε. Λέπτυνση της lamina dura
61. Στη χρόνια λευχαιµία ακτινογραφικά προκύπτουν
Α. ∆ιάχυτες ακτινοδιαυγαστικές βλάβες µε ασαφή όρια
Β. ∆ιάχυτες ακτινοδιαυγαστικές βλάβες µε σκοροφαγωµένα όρια
Γ. Εντοπισµένες ακτινοσκιερές βλάβες
∆. Εντοπισµένες ακτινοδιαυγαστικές βλάβες µε σαφή όρια
Ε. ∆ιάχυτες ακτινοσκιερές βλάβες µε σαφή όρια
62. Η ακτινογραφική εξέταση σε σχέση µε τα έγκλειστα δόντια δίνει
πληροφορίες για
Α. Τη διάγνωση και την πρόγνωση τους
Β. Τη µορφολογία τους
Γ. Τη θέση τους και την σχέση τους µε τα ακρορρίζια των άλλων δοντιών
∆. Το οδοντοθυλάκιο των εγκλείστων
Ε. Όλα τα παραπάνω
63. Από ένα ακτινογράφηµα δήξεως άνω γνάθου µπορεί να προσδιορίσουµε
µε µεγάλη προσέγγιση την θέση των εγκλείστων κυνοδόντων µε κριτήριο
Α. Όταν το έγκλειστο έχει άπω απόκλιση βρίσκεται παρειακά
Β. Όταν το έγκλειστο έχει εγγύς απόκλιση βρίσκεται υπερώια
Γ. Όταν το έγκλειστο καλύπτει τα ακρορρίζια των τοµέων και αυτά
διαγράφονται βρίσκεται προστοµιακά
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∆. Όταν το έγκλειστο καλύπτει τα ακρορρίζια των τοµέων και αυτά δεν
διαγράφονται βρίσκεται υπερώια
Ε. Το γ και το δ
64. Η µέθοδος Clark
Α. Είναι µέθοδος για την εντόπιση έγκλειστων δοντιών
Β. Για να γίνει χρειάζονται δύο ακτινογραφίες µε αλλαγή στην οριζόντια ή
κατακόρυφη γωνία
Γ. Όταν η φαινοµενική µετακίνηση του εγκλείστου σε σχέση µε τις ρίζες
των άλλων δοντιών είναι οµόλογη µε την κίνηση της ακτινοκεφαλής,
βρίσκεται υπερώια
∆. Όταν η φαινοµενική µετακίνηση του εγκλείστου σε σχέση µε τις ρίζες
των άλλων δοντιών είναι ετερόλογη µε την κίνηση της ακτινοκεφαλής,
βρίσκεται προστοµιακά
Ε. Όλα τα παραπάνω
65. Η παρειογλωσσική θέση των εγκλείστων δοντιών της κάτω γνάθου γίνεται
Α. Με την µέθοδο του Clark
Β. Με ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου
Γ. Με πλάγια κεφαλοµετρική ακτινογραφία
∆. Το α και το β
Ε. Όλα τα παραπάνω
66. Η πυκνωτική οστεΐτιδα
Α. Είναι ασυµπτωµατική βλάβη
Β. Είναι βλάβη µε έντονο πόνο
Γ. Προκαλεί διόγκωση στην περιοχή που εµφανίζεται
∆. Αποκαλύπτεται τυχαία µε τον ακτινογραφικό έλεγχο
Ε. Το α και το δ
67. Η πυκνωτική οστεΐτιδα ακτινογραφικά
Α. Είναι οµοιογενής σκίαση
Β. Εντοπίζεται µακριά από ακρορρίζιο δοντιού µε νεκρό ή φλεγµαίνοντα
πολφό
Γ. Έχει ασαφή όρια
∆. Περιβάλλεται από διαυγαστική άλω
Ε. Το α, β και γ
68. Η διαφορική διάγνωση της πυκνωτικής οστεΐτιδας γίνεται από
Α. Την περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία
Β. Την υπεροστεΐνωση
Γ. Την ακρορριζική κύστη
∆. Το β και γ
Ε. Το α και β
69. Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία στο 3ο στάδιο ακτινογραφικά
εµφανίζεται σαν
Α. Μονόχωρη διαυγαστική βλάβη
Β. Οµοιογενής σκίαση που περιβάλλεται από λεπτή διαυγαστική ζώνη
Γ. Πολλαπλή διαυγαστική βλάβη µε ακτινοσκιερό περίγραµµα
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∆. Το α και β
Ε. Το β και γ
70. Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία
Α. Είναι ασυµπτωµατική βλάβη και αποκαλύπτεται τυχαία µε τον
ακτινογραφικό έλεγχο
Β. Προκαλεί κινητικότητα των δοντιών
Γ. Προκαλεί έκπτυξη των συµπαγών πετάλων
∆. Προκαλεί πόνο στην περιοχή
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
71. Η υπεροστεΐνωση
Α. Οφείλεται σε εξεσηµασµένη εναπόθεση οστεϊνης στην εξωτερική
επιφάνεια της ρίζας δοντιού
Β. Η αιτιολογία της είναι άγνωστη
Γ. Είναι ασυµπτωµατική και αποκαλύπτεται τυχαία µε τον ακτινογραφικό
έλεγχο
∆. Αφορά ένα µόνο δόντι ή πολλά συγχρόνως δόντια στο ίδιο άτοµο
Ε. Όλα τα παραπάνω
72. Η υπεροστεΐνωση ακτινογραφικά
Α. Εµφανίζεται σαν πυκνωτική περιοχή γύρω από τη ρίζα δοντιού µε
λίγους µυελικούς χώρους
Β. Εµφανίζεται σαν συµπαγής σκίαση έξω από το περιρρίζιο του δοντιού
Γ. Εµφανίζεται σαν συµπαγής σκίαση µε στρόγγυλο σχήµα στο ακρορρίζιο
δοντιού
∆. Εµφανίζεται σαν οµοιογενής σκίαση που εναποτίθεται εξωτερικά των
ριζών των δοντιών και έχει την ίδια πυκνότητα µε την οδοντίνη
Ε. Εµφανίζεται σαν πάχυνση της lamina dura
73. Η διαφορική διάγνωση της υπεροστεΐνωσης
Α. Γίνεται από την περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία
Β. Γίνεται από το σύνθετο οδόντωµα
Γ. Γίνεται από την ινώδη δυσπλασία
∆. Γίνεται αυτόµατα λόγω του ότι η ακτινογραφική της εικόνα είναι
χαρακτηριστική µε την ύπαρξη του περιρριζικού χώρου και της lamina
dura εξωτερικά της αλλοίωσης
Ε. Το α το β και το γ
74. Στις περιακρορριζικές σκιάσεις ανήκουν
Α. Η πυκνωτική οστεΐτιδα
Β. Ο αδενοµετοειδής οδοντογενής όγκος
Γ. Η οδοντογενής επιθηλιακή κύστη
∆. Η τραυµατική κύστη
Ε. Το α το β και το γ
75. Στις µονήρεις σκιάσεις δεν περιλαµβάνονται
Α. Οι εξωστώσεις
Β. Η νόσος του Paget
Γ. Τα υπεράριθµα ή έγκλειστα δόντια
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∆. Το οστέωµα
Ε. Η ιδιοπαθής οστεοσκλήρυνση
76. Οι εξωστώσεις και τα περιφερικά οστεώµατα οφείλονται σε
Α. Απότοµη αύξηση του οστού
Β. Αύξηση του οστού λόγω της ύπαρξης όγκου
Γ. Φυσιολογική ανάπτυξη του οστού περιφερικά των γνάθων
∆. Αύξηση του οστού λόγω τραυµατισµού
Ε. Το β και το δ
77. Οι εξωστώσεις και τα περιφερικά οστεώµατα
Α. Ποικίλουν ως προς το σχήµα, το µέγεθος και την εντόπιση
Β. Προκαλούν πόνο
Γ. Προκαλούν έλκη στο βλεννογόνο που τις καλύπτει
∆. Προκαλούν λειτουργικά προβλήµατα στους ασθενείς
Ε. Χρειάζονται άµεση αντιµετώπιση
78. Οι εξωστώσεις και τα περιφερικά οστεώµατα ακτινογραφικά
Α. Εµφανίζονται σαν µονήρεις ή πολλαπλές σκιάσεις
Β. Έχουν σχήµα στρόγγυλο και οµαλά όρια
Γ. ∆εν περιβάλλονται από περιρριζικό χώρο και lamina dura
∆. Προβάλλονται συνήθως στα ακρορρίζια των δοντιών
Ε. Όλα τα παραπάνω
79. Οι σπασµένες ρίζες και τα ακρορρίζια
Α. Βρίσκονται αρκετά συχνά σε νωδούς ασθενείς
Β. Μερικές φορές συνοδεύονται από ακτινοδιαύγαση που οφείλεται σε
διεύρυνση του περιρριζικού χώρου ή σε ακρορριζικό κοκκίωµα
Γ. Είναι ασυµπτωµατικές και ανακαλύπτονται τυχαία µε τις ακτινογραφίες
∆. Η διάγνωση τους γίνεται από το σχήµα τους, την ύπαρξη ριζικού
σωλήνα, την ύπαρξη περιρριζικού χώρου και της lamina dura
Ε. Όλα τα παραπάνω
80. Η ιδιοπαθής οστεοσκλήρυνση
Α. Είναι οστική σκλήρυνση του σπογγώδους τµήµατος του οστού χωρίς να
υπάρχει συγκεκριµένη αιτιολογία
Β. Οφείλεται σε τραυµατισµό του οστού
Γ. Προκαλεί διόγκωση στην περιοχή
∆. Περιβάλλεται από διαυγαστική ζώνη
Ε. Πρέπει να αντιµετωπίζεται χειρουργικά
81. Η ιδιοπαθής οστεοσκλήρυνση
Α. Μπορεί να απαντηθεί σε οποιαδήποτε περιοχή των γνάθων
Β. Εντοπίζεται µόνο στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου
Γ. Εντοπίζεται πάντα ακρορριζικά
∆. Εντοπίζεται µε ίδια συχνότητα στην άνω και κάτω γνάθο
Ε. Όλα τα παραπάνω
82. Το σύνθετο οδόντωµα
Α. Είναι βλάβη φλεγµονώδους αιτιολογίας
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Β. Είναι βλάβη τραυµατικής αιτιολογίας
Γ. Είναι µεσεγχυµατικός οδοντογενής όγκος
∆. Είναι βλάβη που οφείλεται σε απουσία σπέρµατος δοντιού
Ε. Το α και το δ
83. Το σύνθετο οδόντωµα ακτινογραφικά
Α. Είναι συµπαγής σκίαση που περιβάλλεται από διαυγαστική ζώνη
Β. Είναι συνδυασµός διαύγασης και σκίασης, µε την διαυγαστική περιοχή
να περικλείει ένα ή περισσότερα άτυπα δόντια
Γ. Είναι συµπαγής σκίαση µε τα όρια της να είναι συνέχεια του
σπογγώδους οστού
∆. Είναι διαύγαση µε µικρές ακτινοσκιάσεις
Ε. Είναι διαύγαση µε σαφή όρια
84. Η ινώδης δυσπλασία στο 3ο στάδιο ακτινογραφικά
Α. Είναι διαύγαση µε σαφή όρια
Β. Είναι συνδυασµός διαύγασης και σκίασης
Γ. Είναι σκίαση µε σαφή όρια
∆. Είναι διάχυτη σκίαση µε την εικόνα «θρυµµατισµένου γυαλιού»
Ε. Είναι σκίαση µε την εικόνα «ρακέτας τένις»
85. Η ινώδης δυσπλασία στο 3ο στάδιο
Α. Έχει χαρακτηριστική ακτινογραφική εικόνα διαύγασης µε µικρές
σκιάσεις
Β. ∆εν προκαλεί διόγκωση
Γ. Προκαλεί έκπτυξη της φατνιακής ακρολοφίας
∆. Το α και το γ
Ε. Όλα τα ανωτέρω
86. Το οστέωµα
Α. Είναι κακόηθες νεόπλασµα του οστίτη ιστού
Β. Εµφανίζεται στα οστά περιφερικά ή κεντρικά
Γ. Είναι συµπτωµατικό
∆. Έχει ασαφή όρια
Ε. Όλα τα παραπάνω
87. Στις ενασβεστιώσεις των µαλακών µορίων ανήκουν
Α. Η στίξη αµαλγάµατος
Β. Οι λεµφαδένες
Γ. Το οστέωµα
∆. Η ινώδης δυσπλασία
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
88. Σιαλόλιθος που εντοπίζεται στην µάζα του υπογναθίου αδένα και
προβάλλει ακτινογραφικά στην κάτω γνάθο πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί
από
Α. Την ιδιοπαθή οστεοσκλήρυνση και το σύµπλεκτο οδόντωµα
Β. Την πυκνωτική οστεΐτιδα και την ινώδη δυσπλασία
Γ. Το οστέωµα και την ιδιοπαθή οστεσκλήρυνση
∆. Το σύνθετο οδόντωµα και το ακρορρίζιο
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Ε. Το α το β και το γ
89. Ποιες ακτινογραφίες πρέπει να γίνονται για τους σιαλόλιθους του
υπογνάθιου αδένα
Α. Πανοραµική ακτινογραφία
Β. Μυλική ή µετά πτερυγίου
Γ. Οπισθοφατνιακή
∆. Κανένα από τα παραπάνω
Ε. Όλα τα παραπάνω
90.

Οι ενασβεστιωµένοι λεµφαδένες στην πανοραµική ακτινογραφία
Α. ∆εν απεικονίζονται
Β. Είναι πολλαπλοί µε διάφορο βαθµό ενασβεστίωσης
Γ. Απεικονίζονται σα διαυγάσεις µε µικρές εσωτερικές σκιάσεις
∆. ∆εν δηµιουργούν διαγνωστικό πρόβληµα
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

91.

Στις πολλαπλές σκιάσεις των γνάθων δεν ανήκουν
Α. Οι εξωστώσεις αµφοτερόπλευρα
Β. Σπασµένες ρίζες µετά από εξαγωγές
Γ. Ξένα σώµατα
∆. Πολλαπλούν µυέλωµα
Ε. Έγκλειστα δόντια

92.

Στις διάχυτες και γενικευµένες σκιάσεις των γνάθων ανήκουν
Α. Το οστεϊνοοποίο ίνωµα
Β. Η νόσος του Paget στο τελικό στάδιο
Γ. Το οστεοειδές οστέωµα
∆. Η οστεοπόρωση
Ε. Όλα τα ανωτέρω

93.

Η διάχυτη οστεϊνο-οστική δυσπλασία
Α. Είναι αντιδραστική βλάβη της περιοδοντικής µεµβράνης
Β. Είναι βλάβη που οφείλεται σε νεκρό πολφό
Γ. Μοιάζει µε την περιακρορριζική δυσπλασία
∆. Είναι γενικευµένη και προσβάλλει ολόκληρα τεταρτηµόρια
Ε. Το α το γ και το δ

94.

Η νόσος του Paget
Α. Είναι τοπική νόσος
Β. Είναι νόσος της νεαρής ηλικίας
Γ. Χαρακτηρίζεται από ανώµαλη αύξηση των οστών
∆. Υπάρχει αντικατάσταση της φλοιώδους µοίρας από σπογγώδες
οστούν
Ε. Ολα τα ανωτέρω

95.

Στη µέση τυπική ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου τι δεν
µπορούµε να διακρίνουµε από τα φυσιολογικά ανατοµικά στοιχεία
Α. Τον µυϊκό ιστό της γλώσσας
Β. Το φυσιολογικό εκφορητικό πόρο του γναθιαίου αδένα
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Γ. Το γενειακό τρήµα
∆. Το συµπαγές γλωσσικό πέταλο της κάτω γνάθου
Ε. Το συµπαγές παρειακό πέταλο της κάτω γνάθου
96.

Σε ποια από τις παρακάτω τεχνικές δήξεως µπορούµε να δούµε την
παρειογλωσσική σχέση ενός έγκλειστου κυνόδοντα της άνω γνάθου
Α. Μέση λοξή ακτινογραφία της άνω γνάθου
Β. Πλάγια λοξή ακτινογραφία της άνω γνάθου.
Γ. Μέση τυπική ακτινογραφία της άνω γνάθου
∆. Σε όλες τις παραπάνω
Ε. Σε καµία από τις παραπάνω

97.

Στη µέση τυπική ακτινογραφία δήξεως της άνω γνάθου, ποια από τα
παρακάτω ανατοµικά σηµεία δεν µπορούµε να διακρίνουµε
Α. Τη µέση υπερώια ραφή
Β. Το ρινικό διάφραγµα
Γ. Το τοµικό τρήµα
∆. Την οστική προπέτεια torus mandibularis
Ε. Το ρινοδακρυικό πόρο

98.

Η ακτινογραφική εξέταση των περιοδοντικών ιστών περιλαµβάνει
πληροφορίες για
Α. Tο ύψος του υπάρχοντος φατνιακού οστού
Β. Το βάθος του περιοδοντικού θυλάκου
Γ. Την υφίζηση των ούλων
∆. Την ύπαρξη ή όχι φλεγµονής
Ε. Όλα τα ανωτέρω

99.

Η ακτινογραφική εξέταση των δοντιών δεν περιλαµβάνει πληροφορίες
για
Α. Την εσωτερική απορρόφηση ρίζας
Β. Τον πολφικό θάλαµο και τους ριζικούς σωλήνες
Γ. Την ύπαρξη πολφολίθων
∆. Την ύπαρξη οδοντικής πλάκας
Ε. Τον ταυροδοντισµό

100.

Το ιγµόρειο άντρο ή γναθιαίος κόλπος στο ακτινογράφηµα
Α. Εµφανίζεται ως σκίαση που αφορίζεται από παχειά λευκή γραµµή
Β. Εντοπίζεται πάνω ή ανάµεσα στα ακρορρίζια προγοµφίων, γοµφίων
ή και κυνοδόντων της άνω γνάθου
Γ. ∆εν απεικονίζεται όταν ο ασθενής είναι νωδός
∆. Συχνά επεκτείνεται από τον κεντρικό τοµέα µέχρι τον τρίτο γοµφίο
Ε. ∆εν επηρεάζεται από παθήσεις δοντιών

101.

Το τοµικό τρήµα
Α. Αποτελεί ανατοµικό στοιχείο της άνω γνάθου
Β. Στο ακτινογράφηµα εµφανίζεται ως γραµµοειδής σκίαση
Γ. Εντοπίζεται στην περιοχή προγοµφίων της κάτω γνάθου
∆. ∆ιαφοροδιαγιγνώσκεται από περιακρορριζικές σκιάσεις
Ε. ∆υνατόν να παρερµηνευθεί ως ρινική θαλάµη
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102.

Η µέση υπερώια ραφή
Α. Εµφανίζεται στο ακτινογράφηµα ως σκιερή γραµµή
Β. Αποτελεί δίοδο νεύρου
Γ. Αποτελεί δίοδο αρτηρίας
∆. Εµφανίζεται ακτινογραφικά ως διαυγαστική λεπτή γραµµή που
ακολουθείται από δυο παράλληλες γραµµοειδείς σκιάσεις
Ε. Όλα τα ανωτέρω

103. Ποια από τις παρακάτω ανατοµικές περιοχές της κάτω γνάθου
εµφανίζεται ως διαύγαση στο ακτινογράφηµα
Α. Γναθιαίος πόρος
Β. Τοµικός βόθρος
Γ. Γενειακή άκανθα
∆. Πτερυγοειδές άγκιστρο
Ε. Έσω λοξή γραµµή
104.

Το γενειακό τρήµα
Α. Αποτελεί ανατοµικό στοιχείο της άνω γνάθου
Β. Απεικονίζεται ανάµεσα στα ακρορρίζια των κεντρικών τοµέων της
κάτω γνάθου
Γ. Αποτελεί δίοδο της γλωσσικής αρτηρίας
∆. Απεικονίζεται ως στρογγύλη διαύγαση µε σαφή όρια
Ε. ∆ιαφοροδιαγιγνώσκεται από το γλωσσικό τρήµα

105. Ανατοµικές περιοχές της κάτω γνάθου που απεικονίζονται σαν σκιάσεις
στο ακτινογράφηµα είναι
Α. Το πτερυγοειδές άγκιστρο και το τοµικό τρήµα
Β. Το γναθιαίο κύρτωµα και η κορωνοειδής απόφυση
Γ. Ο γενειακός βόθρος και ο υπογνάθιος βόθρος
∆. Η περιοχή της γωνίας της κάτω γνάθου και ο γναθιαίος πόρος
Ε. Η έσω λοξή γραµµή και το γναθιαίο τρήµα
106. Ποια ή ποιες ανατοµικές περιοχές εµφανίζονται σαν σκιάσεις µεταξύ
δευτέρου ή τρίτου γοµφίου της κάτω γνάθου στο οπισθοφατνιακό
ακτινογράφηµα
Α. Ο κόνδυλος
Β. Η κορωνοειδής απόφυση
Γ. Ο κλάδος της κάτω γνάθου
∆. Η έξω λοξή γραµµή
Ε. Όλα τα ανωτέρω
107. Ποια ανατοµική περιοχή έχει ακτινογραφική εικόνα σκιερής γραµµής και
προβάλλεται συνήθως εντός της διαύγασης του ιγµορείου άντρου
Α. Το ρινικό διάφραγµα
Β. Η ζυγωµατική απόφυση
Γ. Το οπίσθιο τοίχωµα του ιγµορείου άντρου
∆. Το πτερυγοειδές άγκιστρο
Ε. Η lamina dura
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108.

Η οδοντογενής κερατινοκύστη
Α. Έχει ακτινογραφική εικόνα µονόχωρης διαύγασης µε ασαφή όρια
Β. Εµφανίζεται συχνότερα ως µονόχωρη διαύγαση µε δαντελωτά όρια ή
ως πολύχωρη διαύγαση
Γ. Συνήθως εντοπίζεται στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου
∆. ∆ίνει χαρακτηριστική ακτινογραφική εικόνα « ρακέτα τένις»
Ε. Ολα τα ανωτέρω

109. Στις βλάβες των οστών των γνάθων που δίνουν ακτινογραφική εικόνα
πολύχωρης διαύγασης ανήκουν
Α. Το αδαµαντινοβλάστωµα
Β. Η οδοντοφόρος κύστη
Γ. Η υπολειµµατική κύστη
∆. Η κύστη του Stafne
Ε. Το κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα
110.

Ο xερουβισµός
Α. Προσβάλλει ενήλικες ασθενείς κάτω των 20 ετών
Β. Εµφανίζεται συνήθως ετερόπλευρα στο σώµα της κάτω γνάθου
Γ. Απαιτεί χειρουργική επέµβαση
∆. Ακτινογραφικά εµφανίζεται µε µονόχωρες διαυγάσεις που
παραµένουν σταθερές
Ε. Εξελίσσεται σε κακοήθη βλάβη

111.

Το κεντρικό αιµαγγείωµα
Α. Προσβάλλει συνήθως τις γνάθους
Β. Οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες
Γ. Εµφανίζεται σε ποσοστό 50% πριν ή µετά την εφηβεία
∆. Η αναρρόφηση µε βελόνα δίνει διαυγές υγρό
Ε. Κυρίως προσβάλλεται η πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου

112. Στις κύστεις που δίνουν εικόνα πολύχωρης διαύγασης στο
ακτινογράφηµα ανήκουν
Α. Η κύστη τοµικού πόρου
Β. Η οδοντογενής κερατινοκύστη
Γ. Η υπολειµµατική κύστη
∆. Η τραυµατική κύστη
Ε. Η οδοντοφόρος κύστη
113. Βλάβες στα οστά των γνάθων που µπορεί να δώσουν µονόχωρη ή
πολύχωρη διαύγαση είναι
Α. Κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα
Β. Οδοντογενής κερατινοκύστη
Γ. Αδαµαντινοβλάστωµα
∆. Αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα
Ε. Όλα τα ανωτέρω
114.

Το αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα

18

Α. Ανήκει στις βλάβες που ακτινογραφικά δίνουν µονόχωρη ή
πολύχωρη διαύγαση
Β. αναπτύσσεται κυρίως στην περιοχή γοµφίων άνω γνάθου
Γ. Προκαλεί απορρόφηση στις ρίζες των προσβεβληµένων δοντιών
∆. Προσβάλλει συχνότερα τους άνδρες
Ε. Προκαλεί έντονη συµπτωµατολογία
115.

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για την ινώδη δυσπλασία
Α. Αποτελεί ινοοστική ανωµαλία του σκελετικού συστήµατος
Β. Εµφανίζει τρεις κλινικές µορφές
Γ. Εµφανίζει ακτινογραφικά τρία στάδια εξέλιξης
∆. Προσβάλλει µεγάλης ηλικίας άτοµα
Ε. Εχει χαρακτηριστική ακτινογραφική εικόνα ‘θρυµµατισµένου γυαλιού’

116.

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα
Α. Είναι σπάνιο κακόηθες νεόπλασµα του στόµατος που διηθεί τις
γνάθους περιφερικά
Β. Ακτινογραφικά δίνει διαύγαση µε σαφή όρια
Γ. Όταν εµπεριέχει ρίζα δοντιών τα ακρορρίζια τους εµφανίζουν
λέπτυνση « δόντια – καρφιά»
∆. ∆ιαφοροδιαγιγνώσκεται από το κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα
και το αδαµαντινοβλάστωµα
Ε. Συχνά εντοπίζεται εξ ολοκλήρου µέσα στο οστό, ως κεντρικό
ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα

117.

Στις διαυγάσεις µε ασαφή και σκοροφαγωµένα όρια ανήκουν
Α. Οστεοµυελίτιδα
Β. Οστεοσάρκωµα
Γ. Χονδροσάρκωµα
∆. Μεταστατικοί όγκοι
Ε. Όλα τα ανωτέρω

118.

Λέπτυνση της ρίζας των δοντιών δεν παρατηρείται
Α. Στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα γνάθου
Β. Στο χονδροσάρκωµα
Γ. Στους µεταστικούς όγκους
∆. Στο σάρκωµα Ewing
Ε. Στην ινώδη δυσπλασία

119.

Οι µεταστατικοί όγκοι
Α. Προσβάλλουν συχνότερα την άνω γνάθο
Β. Προέρχονται συνήθως από µαστό, πνεύµονα, προστάτη
Γ. ∆εν προσβάλλουν τα παρακείµενα δόντια της βλάβης
∆. ∆ίνουν ακτινογραφικά διαυγάσεις µε σαφή όρια
Ε. Προκαλούν παρεκτόπιση των δοντιών

120.

Το χονδροσάρκωµα
Α. Συνήθως απεικονίζεται σαν διάχυτη µικτή βλάβη
Β. Συνήθως απεικονίζεται σαν σκίαση µε ασαφή όρια
Γ. Συνήθως απεικονίζεται σαν σκίαση εξωοστικά των γνάθων
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∆. Συνήθως προκαλεί παρεκτόπιση των παρακειµένων δοντιών
Ε. Συνήθως εντοπίζεται στην άνω γνάθο στην περιοχή των ιγµορείων
άντρων
121.

Στη χρόνια οστεοµυελίτιδα
Α. Η οστική καταστροφή είναι περιορισµένη
Β. Ο πόνος είναι ήπιος
Γ. Τµήµατα νεκρωτικού οστού αποκολλώνται από το υπόλοιπο οστό
∆. Τα κλινικά ευρήµατα είναι περίπου όµοια µε της οξείας µορφής
Ε. Όλα τα ανωτέρω

122.

Στην ινώδη δυσπλασία
Α. Η ακτινογραφική εικόνα είναι συνήθως διαύγαση µε σαφή όρια
Β. Προσβάλλεται συνήθως η κάτω γνάθος
Γ. Ανήκει το σύνδροµο Albright
∆. Προσβάλλονται συχνότερα άτοµα µεγάλης ηλικίας
Ε. Όλα τα ανωτέρω

123.

Ποιο από τα κατωτέρω δεν είναι σωστό για το οστεοσάρκωµα
Α. Ασύµµετρη διεύρυνση του περιοδοντικού χώρου
Β. Ασαφής διαύγαση µε πιθανή εικόνα ακτίνων ήλιου
Γ. Μονόχωρη κεντρική διαύγαση µε σαφή όρια
∆. Υπάρχουν τρεις ακτινογραφικοί τύποι οστεοσαρκώµατος
Ε. Στο τρίτο στάδιο εξέλιξης δίνει σκίαση

124. Τα ευρήµατα στην πανοραµική ακτινογραφία δίνουν καλύτερες
πληροφορίες για
Α. Τον νεογιλό, µόνιµο και µικτό φραγµό
Β. Τον νεογιλό φραγµό µόνο
Γ. Τον µόνιµο φραγµό µόνο
∆. ∆εν δίνουν διαγνωστικές πληροφορίες για τα δόντια
Ε. ∆ίνουν πληροφορίες µόνο για τα οστά των γνάθων
125.

Ποιο από τα παρακάτω είναι το πιο σωστό
Α. Στην πανοραµική ακτινογραφία απεικονίζονται ικανοποιητικά: Η
οδοντίνη και η αδαµαντίνη
Β. Στην πανοραµική ακτινογραφία απεικονίζονται ικανοποιητικά: Η
οστείνη η οδοντίνη η αδαµαντίνη
Γ. Στην πανοραµική ακτινογραφία απεικονίζονται ικανοποιητικά: Η
οστείνη η οδοντίνη η αδαµαντίνη και τα οδοντικά σπέρµατα
∆. Στην πανοραµική ακτινογραφία απεικονίζονται ικανοποιητικά: Η
οστείνη η οδοντίνη η αδαµαντίνη τα οδοντικά σπέρµατα και η
πολφική κοιλότητα.
Ε. Στην πανοραµική ακτινογραφία απεικονίζονται ικανοποιητικά: Η
αδαµαντίνη λόγω της ακτινοσκιερότητάς της

126.
Στο νεογιλό φραγµό η πανοραµική ακτινογραφία µας πληροφορεί
για
Α. Την διεύθυνση και την θέση των δοντιών
Β. Την διεύθυνση, το είδος και την θέση των δοντιών
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Γ. Την διεύθυνση, το είδος, την θέση των δοντιών αλλά και την σχέση
µεταξύ τους
∆. Την διεύθυνση, το είδος, την θέση των δοντιών, την σχέση µεταξύ
τους και το µέγεθός τους
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
127. Στα κοινά ευρήµατα µεταξύ άνω και κάτω γνάθου, στην πανοραµική
ακτινογραφία ανήκουν
Α. Οι οστικές δοκίδες
Β. Το ιγµόρειο άντρο
Γ. Ο πόρος του κάτω φατνιακού
∆. Ο κόνδυλος
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
128.

Η µαλθακή υπερώα στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται ως
Α. Μονόπλευρη διαύγαση
Β. Αµφίπλευρη διαύγαση
Γ. Αµφίπλευρη σκίαση
∆. Κεντρική διαύγαση
Ε. ∆εν απεικονίζεται

129. Ο έξω ακουστικός πόρος στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται
ως
Α. ∆ιάχυτη σκίαση
Β. Έντονη κυκλική διαύγαση
Γ. Κυκλική σκίαση
∆. Έντονη κυκλική διαύγαση µε διάχυτη σκίαση περιφερικά
Ε. Έντονη κυκλική σκίαση µε διάχυτη διαύγαση περιφερικά
130.

Το υοειδές οστό στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται ως
Α. Αµφίπλευρη σκίαση
Β. Αµφίπλευρη διαύγαση
Γ. Αµφίπλευρη διαύγαση µε κεντρική σκίαση
∆. Μονόπλευρη διαύγαση
Ε. Αµφίπλευρη σκίαση µε κεντρική διαύγαση

131. Η ανώνυµη πανοραµική γραµµή στην πανοραµική ακτινογραφία
εµφανίζεται ως
Α. Γραµµοειδής διαύγαση
Β. Γραµµοειδής τεθλασµένη σκίαση
Γ. Γραµµοειδής τεθλασµένη σκίαση που διασχίζει το έσω τριτηµόριο του
ιγµόρειου άντρου
∆. Συνδιασµός διαύγασης - σκίασης
Ε. Συνδιασµός διαύγασης - σκίασης που διασχίζει το έξω τριτηµόριο
του ιγµόρειου άντρου
132.

Το ζυγωµατικό τόξο στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται ως
Α. Σκίαση
Β. ∆ιαύγαση
Γ. Συνδιασµός διαύγασης - σκίασης
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∆. ∆ιαύγαση που προβάλει στον κόνδυλο
Ε. ∆ιαύγαση που προβάλει στη κορωνοειδή απόφυση
133.

Το ρινικό διάφραγµα στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται ως
Α. Οριζόντια διαύγαση
Β. Κάθετη σκίαση πάνω από την µέση της οριζόντιας σκίασης που
παράγει η σκληρή υπερώα
Γ. Κυκλική σκίαση
∆. Αµφίπλευρη σκίαση
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

134.

Οι ρινικές θαλάµες στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζονται ως
Α. ∆ιαυγάσεις µε σκίαση στο κέντρο
Β. Ακανόνιστες διαυγάσεις
Γ. Σκιάσεις
∆. Σκιάσεις πάνω από την µέση της οριζόντιας σκίασης που παράγει η
σκληρή υπερώα
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

135.

Ο στοµατοφάρυγγας στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται ως
Α. Μονόπλευρη σκίαση
Β. Μονόπλευρη διαύγαση
Γ. Αµφίπλευρες ταινιοειδείς διαυγάσεις
∆. Αµφίπλευρες ταινιοειδείς διαυγάσεις άνω του ρινικού διαφράγµατος
Ε. Αµφίπλευρες ταινιοειδείς διαυγάσεις κάτω του υοειδούς οστού

136. Βασική προϋπόθεση για σαφή απεικόνιση στην πανοραµική
ακτινογραφία είναι
Α. Τήρηση κανόνων λήψης και επεξεργασίας του φιλµ
Β. Υψηλό kV(κιλοβολταζ)
Γ. Υψηλό mA (µιλιαµπεραζ)
∆. Χαµηλό kV
Ε. Σταθερό γινόµενο mA x kV όπου x = µαθηµατικός τελεστής του
πολλαπλασιασµού
137. Βασική προϋπόθεση για την λήψη διαγνωστικών πληροφοριών στην
πανοραµική ακτινογραφία είναι
Α. Υψηλό kV(κιλοβολταζ)
Β. Σταθερό γινόµενο mA x kV όπου x = µαθηµατικός τελεστής του
πολλαπλασιασµού
Γ. Απαιτούµενες γνώσεις του παρατηρητή ιατρού και η διάκριση των
παθολογικών από τα φυσιολογικά ευρήµατα
∆. Υψηλό kV(κιλοβολταζ)
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
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138. Κατά την µελέτη της πανοραµικής ακτινογραφίας στο διαφανοσκόπειο,
ο ιατρός πρέπει
Α. Να σαρώνει όλη την ακτινογραφία
Β. Να επικεντρώνει το βλέµµα του µόνο στην ύποπτη περιοχή
Γ. Να ζητά πάντα συµπληρωµατικές ακτινογραφικές εξετάσεις
∆. Να ακολουθεί διαφορετική µεθοδολογία παρατήρησης για κάθε
ασθενή
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
139. Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία στο ενδιάµεσο στάδιο,
απεικονίζεται ως
Α. ∆ιαύγαση
Β. Σκίαση
Γ. Συνδιασµός διαύγασης –σκίασης
∆. ∆εν διακρίνεται καλά
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
140. Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία στο ενδιάµεσο στάδιο,
εντοπίζεται
Α. Περιακρορριζικά ιδιαίτερα στους γοµφίους της άνω γνάθου
Β. Περιακρορριζικά ιδιαίτερα στους κεντρικούς τοµείς της κάτω γνάθου
Γ. Περιακρορριζικά ιδιαίτερα στους κεντρικούς τοµείς της άνω γνάθου
∆. Περιακρορριζικά στους έγκλειστους γοµφίους
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
141. Η διαφορική διάγνωση της περιακρορριζικής οστεϊνικής δυσπλασίας,
στο ενδιάµεσο στάδιο, θα γίνει από
Α. Το σύµπλεκτο οδόντωµα µε ακρορριζική εντόπιση
Β. Οστεοποιό ίνωµα
Γ. Σύνθετο οδόντωµα
∆. Όγκο του Pindborg
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
142.

Το καλοήθες οστεϊνοβλάστωµα είναι
Α. ∆υσπλασία
Β. Αληθές νεόπλασµα
Γ. Φλεγµονή της οστεΐνης
∆. Κυστική διεργασία
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

143.

Το καλοήθες οστεϊνοβλάστωµα στο 2ο στάδιο προκαλεί
Α. Εκτεταµένη κυπελλοειδή εναπόθεση οστεΐνης
Β. Μόνο οίδηµα
Γ. Είναι ασυµπτωµατικό
∆. Πάντα νέκρωση του δοντιού
Ε. Όλα τα ανωτέρω
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144.

Η διαφορική διάγνωση του οστεινοβλαστώµατος περιλαµβάνει
Α. Το σύνθετο οδόντωµα
Β. Το Οστεοποιό ίνωµα
Γ. Την ακρορριζική κύστη
∆. Το σύµπλεκτο οδόντωµα µε ακρορριζική εντόπιση
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

145.

Η απεικόνιση του οστεοποιού ινώµατος ακτινογραφικά είναι
Α. Πάντοτε ως σκίαση
Β. Πάντοτε ως διαύγαση
Γ. Πάντοτε ως συνδιασµός διαύγασης-σκίασης
∆. Εξαρτάται από το στάδιο της βλάβης
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

146.

Το οστεοποιό ίνωµα εντοπίζεται
Α. Συχνότερα στην κάτω γνάθο
Β. Συχνότερα στην άνω γνάθο
Γ. Συχνότερα στους άντρες
∆. Συχνότερα σε υπερήλικες
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

147.

Το οστεοποιό ίνωµα σε σχέση µε την ινώδη δυσπλασία είναι:
Α. Πιο εντοπισµένο και περιορισµένο
Β. Πιο ασαφές
Γ. Πιο ακτινοσκιερό
∆. Πιο διάχυτο
Ε. Πιο εκτεταµένο

148.

Το σύνθετο οδόντωµα ακτινογραφικά εµφανίζεται ως
Α. Σκίαση
Β. ∆ιαύγαση
Γ. Συνδιασµός διαύγασης -σκίασης
∆. Ανώµαλη σκίαση
Ε. Ανώµαλη διαύγαση

149.

Το σύµπλεκτο οδόντωµα ακτινογραφικά εµφανίζεται ως
Α. Σκίαση
Β. ∆ιαύγαση
Γ. Συνδυασµός διαύγασης –σκίασης µε επικρατούσα τη διαύγαση
∆. Συνδυασµός διαύγασης –σκίασης µε επικρατούσα την σκίαση
Ε. ∆εν έχει σταθερή απεικόνιση

150. Σε µια πανοραµική ακτινογραφία βλέπετε βλάβη που περιέχει µικρά
άµορφα δόντια. Ποιος οδοντογενής όγκος εµφανίζεται έτσι
Α. Ο όγκος του Pindborg
Β. Το σύνθετο οδόντωµα
Γ. Το σύµπλεκτο οδόντωµα
∆. Το οδοντογενές µύξωµα
Ε. Το αδαµαντινοβλάστωµα
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151.

Ο όγκος του Pindborg ακτινογραφικά εµφανίζεται ως
Α. Σκίαση
Β. ∆ιαύγαση
Γ. Έντονη σκίαση
∆. Περιγεγραµµένη περιµυλική διαύγαση
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

152.

Οι περιακρορριζικές διαυγάσεις συνήθως οφείλονται
Α. Σε ανατοµικά µόρια που προβάλλονται στα ακρορρίζια των δοντιών
Β. Σε νέκρωση του πολφού και επέκταση των φλεγµονωδών στοιχείων
στην περιακρορριχική περιοχή
Γ. Σε κυστικές εξεργασίες ή άλλες οστικές αλλοιώσεις, που δεν έχουν
καµιά σχέση µε τον πολφό, που µπορεί να εντοπίζονται εκλεκτικά
στα ακρορρίζια ή να προβάλλονται σε αυτά
∆. Σε εντοπισµένες στα ακρορρίζια εκδηλώσεις συστηµατικών νόσων
Ε. Σε όλα τα ανωτέρω

153. Η τελική διάγνωση µεταξύ ακρορριζικού κοκκιώµατος και ακρορριζικής
κύστης γίνεται από
Α. Την ακτινογραφική εικόνα
Β. Την κλινική και ακτινογραφική εικόνα
Γ. Την ιστολογική εξέταση
∆. Από το µέγεθος της βλάβης στο ακτινογράφηµα
Ε. Από την παρουσία ακτινοσκιερής γραµµής που περιβάλλει τη
διαύγαση
154.

Η διαφορική διάγνωση του ακρορριζικού κοκκιώµατος γίνεται από
Α. Τις µη πολφικής αιτιολογίας περιακρορριζικές βλάβες
Β. Τις κακοήθεις βλάβες που πιθανόν να έχουν σχέση µε τα ακρορρίζια
των δοντιών
Γ. Το χειρουργικό έλλειµα και τον ουλώδης ιστό
∆. Την ακρορριζική κύστη, το οδοντοφατνιακό απόστηµα
Ε. Όλα τα ανωτέρω

155.

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την ακρορριζική κύστη
Α. Αποτελεί το συχνότερο τύπο των παθολογικών διαυγάσεων των
γνάθων
Β. Είναι δυνατόν να µετατοπίζει τα παρακείµενα δόντια
Γ. Η διαφορική της διάγνωση από άλλες καλοήθεις αλλοιώσεις των
γνάθων είναι σχετικά εύκολη βάσει µόνο των ακτινογραφικών
ευρηµάτων
∆. Το µέγεθος της βλάβης στο ακτινογράφηµα αποτελεί αξιόπιστο
κριτήριο για την διάγνωση
Ε. Είναι δυνατόν να προκαλέσει απορρόφηση στις πλάγιες επιφάνειες
των παρακειµένων δοντιών
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156. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για το δευτερογενές οξύ
ακρορριζικό απόστηµα
Α. Η πρωτογενής εστία στην οποία αναπτύσσεται µπορεί να είναι
κοκκίωµα, κύστη, χρόνιο απόστηµα ή περιακρορριζική ουλή
Β. Η πρωτογενής εστία στην οποία αναπτύσσεται µπορεί να είναι µόνο
το χρόνιο ακρορριζικό απόστηµα
Γ. Η διαφορική διάγνωση από τις άλλες πολφικής αιτιολογίας βλάβες
δεν µπορεί να γίνει βάσει της συµπτωµατολογίας και των κλινικών
σηµείων
∆. ∆εν υπάρχουν ακτινογραφικά ευρήµατα
Ε. Ακτινογραφικά ευρήµατα συνήθως εµφανίζονται µετά από 7-10
µέρες, οπότε παρατηρείται µια ακρορριζική διαύγαση µε ασαφή όρια
157.

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την περιακρορριζική ουλή
Α. Εµφανίζεται ακτινογραφικά ως διαύγαση στα ακρορρίζια ζωντανών
δοντιών
Β. Προκαλεί απορρόφηση των παρακειµένων δοντιών
Γ. Απαιτείται χειρουργική θεραπεία.
∆. ∆εν δίνει κλινικά σηµεία και συµπτώµατα
Ε. Απαιτείται ενδοδοντική θεραπεία

158.

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την τραυµατική κύστη
Α. ∆εν επενδύεται από επιθήλιο
Β. Πόνος στην περιοχή είναι το συχνότερο σύµπτωµα
Γ. Απαντάται σε άτοµα ηλικίας άνω των 40 ετών
∆. Η διαφορική διάγνωση της τραυµατικής κύστης θα γίνει από την
τοµογναθική κύστη και την κύστη του τοµικού πόρου
Ε. ∆εν απαιτείται θεραπευτική αντιµετώπιση

159.

Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για την οστεινική δυσπλασία
Α. Απαντάται συχνότερα σε άτοµα ηλικίας 20 ετών
Β. Το οστεινοβλάστωµα στα αρχικά του στάδια µπορεί να µοιάζει µε το
οστείνωµα
Γ. Παραµένει ανέπαφο το περιρρίζιο και η lamina dura
∆. Η ακτινογραφική εικόνα της βλάβης είναι παθογνωµονική και η
διάγνωση µπορεί να γίνει µόνο µε το ακτινογράφηµα
Ε. Όλα τα ανωτέρω

160.

Η κύστη του τοµικού πόρου
Α. Η lamina dura γύρω από τη ρίζα των κεντρικών τοµέων είναι άθικτη
Β. Σύνηθες εύρηµα είναι η παρεκτόπιση των ριζών
Γ. Σπάνια παρατηρείται απορρόφηση των ριζών
∆. Συχνά το διάφραγµα της µύτης απεικονίζεται στο ανώτερο τµήµα της
βλάβης δίνοντας τη χαρακτηριστική εικόνα καρδιάς
Ε. Όλα τα ανωτέρω
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161.
Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η διαγνωστική αξία ενός
ακτινογραφήµατος
είναι
Α. Η ορθή λήψη και εµφάνιση του ακτινογραφήµατος
Β. Οι συνθήκες µελέτης του ακτινογραφήµατος
Γ. Η γνώση των φυσιολογικών ανατοµικών στοιχείων και η γνώση των
παθολογικών εξεργασιών
∆. Η ορθή ερµηνεία του ακτινογραφήµατος
Ε. ΄Ολα τα παραπάνω
162. Ακτινογράφηµα καλής ποιότητας θεωρείται εκείνο που δείχνει τα
διάφορα µέρη της εξεταζόµενης περιοχής
Α. Με τη µέγιστη δυνατή λεπτοµέρεια
Β. Με την καλύτερη πυκνότητα
Γ. Με τον καλύτερο βαθµό αντίθεσης
∆. Χωρίς παραµόρφωση
Ε. Με όλα τα παραπάνω
163.

Στο ακτινογράφηµα σαν διαύγαση απεικονίζονται:
Α. Μεταλλικές αποκαταστάσεις.
Β. Αδαµαντίνη και οδοντίνη.
Γ. Τρυγία και οδοντοφυράµατα.
∆. Lamina dura
Ε. Περιρρίζιο

164.

Ο ακτινοδιαπερατός ιστός στο ακτινογράφηµα
Α. Απεικονίζεται ως σκίαση
Β. Απορροφά µεγάλο ποσό ακτίνων – Χ
Γ. Έχει µεγάλο πάχος
∆. ΄Εχει µεγάλο ατοµικό βάρος
Ε. ΄Εχει µικρό ατοµικό βάρος

165.

Ο ακτινοδιαπερατός ή ακτινοδιαφανής ιστός στο ακτινογράφηµα
Α. Απεικονίζεται ως σκίαση
Β. Απορροφά µεγάλο ποσό ακτίνων – Χ
Γ. Έχει µεγάλο πάχος
∆. ΄Εχει µεγάλο ατοµικό βάρος
Ε. ΄Εχει µικρό ατοµικό βάρος

166.

Ο ακτινοαδιαπέρατος ή ακτινοαδιαφανής ιστός στο ακτινογράφηµα
Α. Απορροφά µεγάλο ποσό ακτίνων-Χ
Β.΄Εχει µικρό πάχος
Γ.΄Εχει µικρό ατοµικό βάρος
∆. Απεικονίζεται σαν διαύγαση
Ε. ΄Όλα τα παραπάνω
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167.

Ένα υποεµφανισµένο φιλµ µπορεί να οφείλεται σε
Α. Μεγάλη συγκέντρωση εµφανιστικού διαλύµατος
Β. Μικρό χρόνο παραµονής στο εµφανιστικό διάλυµα
Γ. Σε µη σωστή λειτουργία του φωτός ασφαλείας του σκοτεινού
θαλάµου
∆. Στην στάθµη των εµφανιστικών διαλυµάτων
Ε. Σε όλα τα παραπάνω

168.

Ένα οµιχλώδες φιλµ µπορεί να οφείλεται σε
Α. Προσβολή του φιλµ από σταγόνες χηµικών διαλυµάτων
Β. Προσβολή του φιλµ από σταγόνες νερού πριν την εµφάνιση
Γ. Ανεπαρκής χρόνος µονιµοποίησης και έκπλυσης
∆. Ανεπαρκή φωτισµό ασφαλείας και ανεπαρκής φωτοστεγανότητα
σκοτεινού θαλάµου
Ε. Παλαιοµένο µονιµοποιητικό διαλυµα

169.

Ακτινογραφικά ευρήµατα που πρέπει να αξιολογούνται για την
διάγνωση µιας οστικής βλάβης είναι
Α. Το είδος της ακτινογραφικής εικόνας
Β. Τα όρια, το µέγεθος, το σχήµα, η εντόπιση, η εσωτερική µορφολογία
Γ. Η σχέση µε παρακείµενα ανατοµικά µόρια
∆. Η σχέση µε παρακείµενα δόντια
Ε. Όλα τα παραπάνω

170.

Η ποιότητα µιας ψηφιακής ακτινογραφίας εξαρτάται
Α. Από τον αριθµό διαβαθµίσεων του γκρίζου και τον αριθµό των pixels
του µέσου καταγραφής της εικόνας
Β. Από το ακτινογραφικό µηχάνηµα που χρησιµοποιείται
Γ. Από το πρόγραµµα βελτίωσης και επεξεργασίας της ψηφιακής
εικόνας
∆. Από το πάχος του αισθητήρα
Ε. Από τη δυνατότητα µεγέθυνσης της εικόνας

171.

Tα ακτινογραφήµατα µπορούν να µετατραπούν σε
Α. 64, 128, 256 ή περισσότερες αξίες ψηφιακής πυκνότητας ή επίπεδα
του γκρι
Β. Μόνο σε 256 αξίες ψηφιακής πυκνότητας ή επίπεδα του γκρι
Γ. Όσο µικρότερος είναι ο αριθµός διαβαθµίσεων του γκρίζου τόσο
καλύτερη η απόδοση ενός ακτινογραφήµατος
∆. Σε 100 περίπου διαβαθµίσεις του γκρι, γιατί τόσες µπορεί να δει και
να ξεχωρίσει το ανθρώπινο µάτι
Ε. Σε 256 αξίες ψηφιακής πυκνότητας ή επίπεδα του γκρι, όπου µε 0
απεικονίζεται το άσπρο και µε 255 το µαύρο

172.

Με τις ψηφιακές ακτινογραφικές τεχνικές επιτυγχάνεται
Α. Κατάργηση του ακτινογραφικού πλακιδίου
Β. Άµεση απεικόνιση
Γ. Μείωση της ακτινοβολίας
∆. Επεξεργασία και βελτίωση της εικόνας
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Ε. Όλα τα ανωτέρω.
173. Στα συστήµατα ψηφιακής ακτινογραφίας µε SPP (φωσφορίζουσα
πλάκα) συγκριτικά µε τα συστήµατα ψηφιακής ακτινογραφίας µε CCD
Α. Η φωσφορίζουσα πλάκα είναι στερεή και άκαµπτη
Β. Η φωσφορίζουσα πλάκα έχει µικρότερη ευαισθησία στην ακτινοβολία
–Χ
Γ. Η εικόνα έχει µεγαλύτερη ανάλυση
∆. Έχουν µεγαλύτερο χρόνο έκθεσης στην ακτινοβολία
Ε. Η εικόνα έχει µικρότερη ανάλυση
174.
Τα κυριότερα µειονεκτήµατα της ψηφιακής ακτινογραφίας µε CCD
είναι
Α. Ο δέκτης ακτινοβολίας είναι άκαµπτος
Β. Έχει συγκεκριµένη ενεργό περιοχή
Γ. Η έξοδος καλωδίου από το στόµα
∆. Η δυσκολία κλινικής χρήσης και εφαρµογής σε συγκεκριµένες
ανατοµικές περιοχές.
Ε. Όλα τα ανωτέρω
175.

Η ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία έχει αυξηµένη διαγνωστική
ακρίβεια στη
Α. ∆ιάγνωση περιακρορριζικών βλαβών
Β. Παρακολούθηση της εξέλιξης περιοδοντικών βλαβών
Γ. ∆ιάγνωση τερηδόνων
∆. Αξιολόγηση αρχόµενων περιεµφυτευµατικών βλαβών
Ε. Όλα τα ανωτέρω

176.

Τα συστήµατα ψηφιακής αφαιρετικής ακτινογραφίας
Α. Απαιτούν την λήψη µόνο απολύτως συγκρίσιµων ακτινογραφηµάτων
Β. Μπορούν να εξοµοιώσουν την αντίθεση των ακτινογραφηµάτων
Γ. Απεικονίζουν µόνο οστικές βλάβες που εντοπίζονται στα µεσοδόντια
διαστήµατα
∆. Λόγω της αφαίρεσης των κοινών ανατοµικών στοιχείων των
ακτινογραφηµάτων δεν παραµένει τίποτα στο φόντο της ψηφιακής
αφαιρετικής ακτινογραφίας
Ε. Όλα τα παραπάνω

177. Τα συστήµατα ψηφιακής ακτινογραφίας που χρησιµοποιούν την ειδική
φθορίζουσα πλάκα θυµίζουν αρκετά την αντίστοιχη τεχνική µε τα
συµβατικά ακτινογραφικά πλακίδια επειδή
Α. Απαιτείται η χρήση του ίδιου ακτινογραφικού µηχανήµατος
Β. Είναι απαραίτητη η χρήση, µετά τη λήψη της ακτινογραφίας, του
ψηφιακού σαρωτή, διαδικασία που θυµίζει την επεξεργασία του
πλακιδίου στο σκοτεινό θάλαµο
Γ. Η φθορίζουσα πλάκα είναι λεπτή και εύκαµπτη και έχει παρόµοια
κλινική χρήση µε το συµβατικό πλακίδιο
∆. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τον κοινό συγκρατητήρα των
συµβατικών ακτινογραφικών πλακιδίων
Ε. Όλα τα ανωτέρω
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178.

Η ψηφιακή εικόνα
Α. Μπορεί να αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού
υπολογιστή
Β. Μπορεί να καταχωρηθεί σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό µέσο
(∆ισκέτα, CD-ROM, DVD)
Γ. Mπορεί να εκτυπωθεί απεριόριστες φορές
∆. Μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε αποµακρυσµένο
µέρος
Ε. ´Oλα τα ανωτέρω

179. Η τελική ποιότητα της απεικόνισης που επιτυγχάνεται µε ένα ψηφιακό
σύστηµα καθορίζεται
Α. Από το µέγεθος της στοιχειώδους µονάδας εικόνας (pixel) που έχει ο
υποδοχέας της εικόνας
Β. Από τον αριθµό των διαβαθµίσεων του γκρι που το σύστηµα αυτό
χρησιµοποιεί
Γ. Από τις συνθήκες µελέτης των ακτινογραφιών
∆. Από τη ρύθµιση στη φωτεινότητα και την αντίθεση της οθόνης του
ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ε. Από όλα τα παραπάνω
180.

Τα συστήµατα ψηφιακής ακτινογραφίας µε τεχνολογία CCD
Α. Απαιτούν ειδικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και εποµένως είναι
ασύµφορα και δεν µπορούν να έχουν πρακτική εφαρµογή
Β. Έχουν ακόµη παρά την εξέλιξη τους αρκετά χαµηλή ποιότητα
εικόνας µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εφαρµοστούν
Γ. ∆ίνουν το πλεονέκτηµα της άµεσης εµφάνισης της εικόνας στην
οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή
∆. Η εικόνα δεν µπορεί να εκτυπωθεί απεριόριστες φορές διότι υπάρχει
µια σταδιακή και προοδευτική απώλεια ποιότητας
Ε. Όλα τα ανωτέρω

181.

Η σιαλογραφία είναι
Α. Ενδοστοµατική α/α για την απεικόνιση των σιαλογόνων αδένων
Β. Ψηφιακή α/α για την απεικόνιση της παρωτίδας
Γ. Σύγχρονη απεικονιστική τεχνική
∆. Απεικόνιση των σιαλογόνων αδένων µε τη βοήθεια σκιαγραφικού
υλικού
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

182.

Πότε θα κάνουµε σιαλογραφία του υπογνάθιου αδένα
Α. Επί υπάρξεως ακτινοσκιερού λίθου στην έξοδο του εκφορητικού
πόρου του αδένα
Β. Επί αποφρακτικής νόσου του αδένα όπου υπάρχει υποψία
ακτινοδιαπερατού λίθου
Γ. Επί οξείας φλεγµονής του σιαλογόνου αδένα
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∆. Το α και β
Ε. Το β και γ
183.

Αντενδείξεις για την εκτέλεση σιαλογραφίας έχουµε
Α. Επί χρόνιας φλεγµονής των σιελογόνων αδένων
Β. Επί οξεία φλεγµονής των σιαλογόνων αδένων
Γ. Επί ιστορικού αλλεργικής ευαισθητοποίησης στα ιωδιούχα
σκευάσµατα
∆. Το α, β και γ
Ε. Το β και γ

184. Με το συνδυασµό σιαλογραφίας και αξονικής τοµογραφίας επί όγκων
στην περιοχή των σιαλογόνων αδένων µελετούµε
Α. Την παρουσία όγκου ακόµη και σε αρχικά στάδια
Β. Την ακριβή εντόπιση όγκου µέσα στον αδένα
Γ. Μετράµε το µέγεθος του όγκου στον αδένα
∆. Την προέλευση όγκου από ενδοαδενικούς ή εξωαδενικούς ιστούς.
Ε. Όλα τα ανωτέρω
185. Κατά τη σιαλογραφική εξέταση των µειζόνων σιαλογόνων αδένων είναι
απαραίτητη η λήψη ακτινογραφιών
Α. Πριν την έγχυση του σκιαγραφικού διαλύµατος
Β. Αµέσως µετά την έγχυση του σκιαγραφικού διαλύµατος
Γ. Κατά τη διάρκεια της αποβολής του σκιαγραφικού διαλύµατος
∆. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
Ε. Σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις
186.

Η διαδικασία της τεχνικής της σιαλογραφίας είναι η ακόλουθη
Α. Ανεύρεση του στοµίου του υπό εξέταση αδένα και έγχυση του
σκιαγραφικού υλικού
Β. Καθετηριασµός του πόρου του υπό εξέταση αδένα και έγχυση του
σκιαγραφικού υλικού
Γ. Είσοδος λεπτής µύλης στον πόρο και έγχυση σκιαγραφικού υλικού
∆. Ανεύρεση του στοµίου του πόρου, είσοδος λεπτής µύλης, διεύρυνση
του στοµίου, καθετηριασµός του πόρου, έγχυση σκιαγραφικού υλικού
Ε. Τίποτα από τα ανωτέρω

187.

Η πιο συνηθισµένη εντόπιση οδοντοφόρου κύστης είναι
Α. Οι κάτω τρίτοι γοµφίοι και άνω τρίτοι γοµφίοι
Β. Οι κυνόδοντες της κάτω γνάθου και οι τρίτοι γοµφίοι κάτω
Γ. Οι κάτω τρίτοι γοµφίοι και άνω κυνόδοντες
∆. Οι κυνόδοντες άνω και κυνόδοντες κάτω
Ε. Οι άνω τρίτοι γοµφίοι και κάτω κυνόδοντες

188. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για το τοιχωµατικό
αδαµατινοβλάστωµα
Α. Σχηµατίζεται πιθανότατα στο τοίχωµα µιας οδοντοφόρου κύστης
Β. Είναι η δεύτερη πιο συχνή περιµυλική διάυγαση
Γ. Η µέση ηλικία εµφάνισης του είναι γύρω στα 20 χρόνια
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∆. Είναι δυνατόν να εµφανισθεί και σε υπολειµµατικές, ακρορριζικές
κ.α. κύστεις
Ε. Μπορεί να εξαλλαγεί σε κακόηθες νεόπλασµα

189.

Η ενασβεστιωµένη επιθηλιακή οδοντογενής κύστη
Α. Είναι µια κύστη των εβρυϊκών σχισµών
Β. Είναι οδοντογενής όγκος
Γ. Είναι καλοήθης όγκος
∆. Είναι καλοήθης βλάβη µε χαρακτηριστικά τόσο οδοντογενούς όγκου
όσο και κύστης
Ε. Είναι καλοήθης όγκος αλλά τυπικά είναι κακοήθης

190.

Ο αδενοµατοειδής οδοντογενής όγκος
Α. Σε ποσοστό 70% εµφανίζεται στη δεύτερη δεκαετία ζωής
Β. Η συχνότητα προσβολής µεταξύ γυναικών και ανδρών είναι 2:1 και
το 75% των περιπτώσεων αφορούν την άνω γνάθο
Γ. Η συχνότητα προσβολής είναι ίδια στους άνδρες και γυναίκες
∆. Το α και γ
Ε. Το α και β

191. Η ακτινογραφική εικόνα του αδαµαντικοβλαστικού ινώµατος
συνηθέστερα είναι
Α. Περιµυλική διαύγαση στην περιοχή προγοµφίων και γοµφίων της
κάτω γνάθου προκαλώντας έκπτυξη του συµπαγούς πετάλου και
απορρόφηση ριζών
Β. Περιµυλική διαύγαση στην περιοχή προγοµφίων και γοµφίων της
άνω γνάθου προκαλώντας απορρόφηση ριζών
Γ. Ακτινοδιαυγαστική βλάβη γύρω από τη µύλη ενός δοντιού µέσα στην
οποία παρατηρούνται ακτονοσκιερές µάζες
∆. Το α και β
Ε. Το β και γ
192.

H πλάγια περιοδοντική κύστη είναι
Α. Υπολειµατική κύστη µετά την αφαίρεση νεογιλών δοντιών
Β. Κύστη φλεγµονώδους αιτιολογίας και αναπτύσσεται στην περιοχή του
περιοδοντικού συνδέσµου
Γ. Κύστη αναπτυξιακής προέλευσης
∆. Το β και γ
Ε. Το α, β και γ

193.

Η κύστη του τοµικού πόρου είναι
Α. Καλά περιγεγραµµένη διαύγαση στο µέσο της υπερώας µακράν των
ακρορριζίων των κεντρικών τοµέων
Β. Καλά περιγεγραµµένη διαύγαση στη µέση γραµµή της υπερώας µεταξύ
των κεντρικών τοµέων της άνω γνάθου
Γ. Καλά περιγεγραµµένες διαυγάσεις µεταξύ των ριζών του κεντρικού
και πλαγίου τοµέα της άνω γνάθου
∆. Καλά περιγεγραµµένη διαύγαση µεταξύ των ριζών των κεντρικών
τοµέων της κάτω γνάθου
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Ε. Το γ και δ
194.

Η τοµογναθική κύστη αναπτύσσεται
Α. Μεταξύ του πλάγιου τοµέα και κυνόδοντα της κάτω γνάθου
Β. Μεταξύ των κεντρικών τοµέων της άνω γνάθου
Γ. Μεταξύ του πλάγιου τοµέα και κυνόδοντα της άνω γνάθου
∆. Στη µεσότητα µεταξύ κυνόδοντα και πλαγίου της κάτω γνάθου
Ε. Όλα τα ανωτέρω

195.

Η τραυµατική κύστη εντοπίζεται συχνότερα
Α. Στην περιοχή των προγοµφίων και γοµφίων της άνω γνάθου
Β. Στην περιοχή των τοµέων της κάτω γνάθου
Γ. Μεταξύ των ριζών των κεντρικών τοµέων της άνω γνάθου
∆. Άπω του τρίτου γοµφίου της κάτω γνάθου
Ε. Στην περιοχή των προγοµφίων και γοµφίων της κάτω γνάθου

196. Ποιες από τις παρακάτω αλλοιώσεις συνδυάζονται πάντα µε νεκρό
πολφό
Α. Ακρορριζική κύστη
Β. Ακρορριζικό κοκκίωµα
Γ. Πλάγια ριζική κύστη
∆. Το α και β
Ε. Το α, β και γ
197. Ποιες από τις παρακάτω οµάδες αλλοιώσεων σχετίζονται µε δόντια τα
οποία έχουν ζωντανό πολφό
Α. Τραυµατική κύστη, υπολειµµατική κύστη, πλάγια ριζική κύστη
Β. Ακρορριζικό κοκκίωµα, ακρορριζική κύστη, ανώριµο οστεϊνωµα
Γ. Πλάγια περιοδοντική κύστη, τοµογναθική κύστη, τραυµατική κύστη
∆. Όλες οι µεσορριζικές διαυγάσεις
Ε. Πλάγια περιοδοντική κύστη, πλάγια ριζική κύστη, τραυµατική κύστη
198. Ποιο από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικό εύρηµα της τραυµατικής
κύστης
Α. Απορρόφηση των ριζών των δοντιών
Β. Καταστροφή της Lamina dura και περιρριζικού χώρου
Γ. Εισδοχή της αλλοίωσης µεταξύ των ριζών των δοντιών
∆. Απορρόφηση και αποκλιση των ριζών των δοντιών
Ε. Έκπτυξη των πετάλων της κάτω γνάθου
199. Σε ποιες από τις παραπάτω περιµυλικές αλλοιώσεις είναι δυνατόν να
διακρίνουµε ακτινοσκιερές µάζες µέσα στην ακτινοδιαύγαση που
περιβάλλει το δόντι
Α. Οδοντοφόρος κύστη, κύστη του Gorlin
Β. Ενασβεστιωµένη επιθηλιακή κύστη, αδενοµατοειδής οδοντογενής
όγκος
Γ. Αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα, τοιχωµατικό αδαµαντινοβλάστωµα
∆. Αδενοµατοειδής οδοντογενής όγκος, αδαµαντινοβλάστικό ίνωµα
Ε. Τοιχωµατικό αδαµαντινοβλάστηµα, αδενοµατοειδής οδοντογενής
όγκος
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200.

Πότε υποπτευόµαστε την ύπαρξη οδοντοφόρου κύστης
Α. Όταν οι διαστάσεις της περιµυλικής διαύγασης είναι 2-3 mm
Β. Όταν οι διαστάσεις της περιµυλικής διαύγασης είναι άνω των 5 mm
Γ. Όταν η περιµυλική διαύγαση περιβάλλει συµµετρικά την οδοντική µύλη
∆. Το α και β
Ε. Το β και γ

201.

Ποια από τις παρακάτω παθήσεις αποτελεί ενδοαρθρική ανωµαλία ή
πάθηση του διαρθρίου δίσκου της ΚΓ∆
Α. Αγκύλωση
Β. ∆ιάτρηση
Γ. Εξάρθρηµα
∆. Απλασία
Ε. Νεόπλασµα

202. Με ποια από τις παρακάτω τεχνικές θα απεικονιστεί καλύτερα η
σιαλολιθίαση του παρεγχύµατος της παρωτίδας
Α. Ακτινογραφία δήξεως κάτω γνάθου
Β. Ακτινογραφία εδάφους στόµατος
Γ. Ακτινογραφία δήξεως άνω γνάθου
∆. Υπερηχοτοµογραφία
Ε. Με καµιά από τις ανωτέρω
203. Ποιο από τα παρακάτω ανατοµικά µόρια απεικονίζεται σαν σκίαση στην
πανοραµική ακτινογραφία
Α. Εξω ακουστικό πόρος
Β. Κοίλο του στόµατος
Γ. Στοµατοφάρυγγας
∆. Ρινική θαλάµη
Ε. Μαλθακή υπερώα
204. Ποια από τις παρακάτω οστικές αλλοιώσεις δεν απεικονίζεται σαν
σκίαση
Α. Τραυµατική κύστη
Β. Σύνθετο οδόντωµα
Γ. Ινώδης δυσπλασία
∆. Σιαλόλιθος
Ε. Ιδιοπαθής οστεοσκλήρυνση
205. Ποια από τις παρακάτω οστικές αλλοιώσεις ανήκει στις
περιακρορριζικές διαυγάσεις µη πολφικής αιτιολογίας
Α. Ακρορριζική κύστη
Β. Ακρορριζική οστεινική δυσπλασία
Γ. Ακρορριζική ουλή
∆. Ακρορριζικό κοκκίωµα
Ε. Ακρορριζικό σύµπλεκτο οδόντωµα

34

206. Στην πανοραµική ακτινογραφία αποκαλύπτεται µονόχωρη διαύγαση
µεταξύ των ριζών των 34 – 35 µε σαφή όρια και καλά περιγραµµένη. Η
δοκιµασία ζωτικότητας των δοντιών είναι θετική. Η πιο πιθανή
διάγνωση σας είναι
Α. Τραυµατική κύστη
Β. Ακρορριζικό κοκκίωµα
Γ. Τοµογναθική κύστη
∆. Ανευρυσµατική κύστη
Ε. Ακρορριζική κύστη
207.

Στην πανοραµική ακτινογραφία ασθενούς 14 ετών αποκαλύπτεται
πολύχωρη διαύγαση στη γωνία της κάτω γνάθου µεγάλων διαστάσεων.
Η δοκιµασία ζωτικότητας των δοντιών είναι θετική. Η πιο πιθανή
διάγνωση σας είναι
Α. Τραυµατική κύστη
Β. Ακρορριζικό κοκκίωµα
Γ. Τοµογναθική κύστη
∆. Ανευρυσµατική κύστη
Ε. Ακρορριζική κύστη

208.

Το τοιχωµατικό αδαµαντινοβλάστωµα συνήθως απεικονίζεται σαν
Α. Πολύχωρη διαύγαση
Β. Μονόχωρη διαύγαση µε ασαφή όρια
Γ. Περιµυλική διαύγαση
∆. Συνδυασµός διαύγασης – σκίασης
Ε. Μεσορριζική διαύγαση

209. Μονόχωρη διαύγαση σε σχήµα αχλαδιού µεταξύ κυνόδοντα και πλαγίου
τοµέα της άνω γνάθου είναι συνήθως
Α. Κύστη του τοµικού πόρου
Β. Υπολειµατική κύστη
Γ. Ανευρυσµατική κύστη
∆. Τοµογναθική κύστη
Ε. Όλα τα ανωτέρω
210.
Η διαφορική διάγνωση της πολύχωρης κερατινοκύστης
περιλαµβάνει
Α. Την τραυµατική κύστη
Β. Το οδοντογενές µύξωµα
Γ. Το οστεοποιό ίνωµα
∆. Την τοµογναθική κύστη
Ε. Τον αδενοµατοειδή οδοντογενή όγκο
211. Ποιά από τις παρακάτω βλάβες είναι δυνατόν να απεικονισθεί είτε σαν
διαύγαση, είτε σαν σκίαση, είτε σαν συνδυασµός διαύγασης – σκίασης
Α. Ινώδης δυσπλασία
Β. Χερουβισµός
Γ. Αδαµαντινοβλάστωµα
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∆. Σύνθετο οδόντωµα
Ε. Οδοντογενής κερατινοκύστη
212. Η διαφορική διάγνωση της περιφερικής διάβρωσης του οστού της κάτω
γνάθου µε ασαφή όρια που προκαλείται από το διηθητικό
ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα περιλαµβάνει
Α. Οστεϊνική δυσπλασία
Β. Κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα
Γ. Αδαµαντινοβλάστωµα
∆. Οστεοµυελίτιδα
Ε. Όγκο του Pindborg
213. Η διαφορική διάγνωση του πολύχωρου αδαµαντινοβλαστώµατος
περιλαµβάνει
Α. Τη νόσο του Paget
Β. Το οδοντογενές µύξωµα
Γ. Το οστεοποιό ίνωµα
∆. Τo αδαµαντινοβλαστικό οδόντωµα
Ε. Τον αδενοµατοειδή οδοντογενή όγκο
214. Μικρή στρογγύλη διαύγαση στη γωνία της κάτω γνάθου, κάτω από το
φατνιακό πόρο συνήθως είναι
Α. Οστεοποιό ίνωµα
Β. Υπολειµατική κύστη
Γ. Ιδιοπαθής οστική κοιλότητα (κύστη Stafne)
∆. Κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα
Ε. Ιδιοπαθής οστεοσκλήρυνση
215. Ποια από τις παρακάτω οστικές αλλοιώσεις εµφανίζονται πάντα
αµφοτερόπλευρα
Α. Οδοντοφόρος κύστη
Β. Ινώδης δυσπλασία
Γ. Κεντρικό αιµαγγείωµα
∆. Ηωσινόφιλο κοκκίωµα
Ε. Χερουβισµός
216.

Εξωοστική εναπόθεση νεοπλασµατικού οστού συνήθως απαντάται
Α. Στο σάρκωµα Ewing
Β. Στο οστεοσάρκωµα
Γ. Στο οστεϊνοβλάστωµα
∆. Στο βλεννοεπιδερµοειδές καρκίνωµα
Ε. Σε κανένα από τα ανωτέρω

217.

Ποια από τις παρακάτω νόσους µπορεί να προκαλέσει γενικευµένη
οστική αραίωση
Α. Ινώδης δυσπλασία
Β. Χερουβισµός
Γ. Μεσογειακή αναιµία
∆. Οστεοµαρµάρωση
Ε. Οστεϊνοβλάστωµα
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218.

Σε ποια από τις παρακάτω οστικές αλλοιώσεις έχουµε απώλεια της
lamina dura
Α. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία
Β. ∆ευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός
Γ. Πυκνωτική οστεϊτιδα
∆. Αδαµαντινοβλαστικό οδόντωµα
Ε. Οστεοµαρµάρωση

219.

Η ακτινογραφική εικόνα της ιστιοκυττάρωσης Χ συνήθως είναι
Α. Μονόχωρη διαύγαση µε ασαφή όρια
Β. Πολύχωρη διαύγαση
Γ. Πολαπλές µονόχωρες διαυγάσεις
∆. Γενικευµένη οστική αραίωση
Ε. Γενικευµένη οστική πύκνωση

220.

Η νόσος των κυττάρων Langerhan’s είναι η σύγχρονη ονοµασία της
Α. Ιστιοκυττάρωσης Χ
Β. ∆ρεπανοκυτταρικής αναιµίας
Γ. Θαλασσαιµίας
∆. Nόσου Paget
Ε. Οστεοσκλήρυνσης

221.

Ακτινοσκιερές µικρές περιοχές εντός της διαύγασης συνήθως
απαντώνται
Α. Στο αδαµαντινοβλάστωµα
Β. Στην ανευρυσµατική κύστη
Γ. Στον όγκο του Pindborg
∆. Στο κεντρικό αιµαγγείωµα
Ε. Στο ακρορριζικό κοκκίωµα

222.

Ποια από τις παρακάτω αλλοιώσεις µπορεί να δώσει την εικόνα
περιγεγραµµένης σκίασης µε σαφή όρια
Α. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία στο ενδιάµεσο στάδιο
Β. Σύµπλεκτο οδόντωµα
Γ. Οστεοειδές οστέωµα
∆. Οστεοσάρκωµα
Ε. Σιαλόλιθος

223.

Το αδαµαντινοβλάστωµα συνήθως απεικονίζεται
Α. Σαν πολύχωρη διαύγαση
Β. Σαν µονόχωρη διαύγαση
Γ. Σαν περιµυλική διαύγαση
∆. Κανένα από τα ανωτέρω
Ε. Όλα τα ανωτέρω
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224. ∆ιόγκωση των φατνιακών αποφύσεων και διεύρυνση των µυελικών
χώρων συνήθως απαντάται
Α. Στη νόσο του Paget
Β. Στον χερουβισµό
Γ. Στην µεσογειακή αναιµία
∆. Στο κεντρικό αιµαγγείωµα
Ε. Σε όλα τα ανωτέρω
225. Σε ποία δεκαετία παρουσιάζεται ποίο συχνά η οδοντογενής
κερατινοκύστη; Στην:
Α. Πρώτη µε δεύτερη δεκαετία
Β. ∆εύτερη µε τρίτη δεκαετία
Γ. Τρίτη µε τέταρτη δεκαετία
∆. Τέταρτη µε πέµπτη δεκαετία
Ε. Πέµπτη µε έκτη δεκαετία
226. Η κύστη του STAFNE σε ποια περιοχή παρουσιάζεται συχνότερα;
Α. Στο γναθιαίο κύρτωµα της άνω γνάθου
Β. Στην περιοχή των προγοµφίων της άνω γνάθου
Γ. Στην περιοχή των προγοµφίων της κάτω γνάθου
∆. Στην περιοχή της γωνίας της κάτω γνάθου
Ε. Στην περιοχή των κυνοδόντων της κάτω γνάθου
227. Στο κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα η διαφορική διάγνωσή του δεν
περιλαµβάνει:
Α. Αδαµαντινοβλάστωµα
Β. Οδοντογενές µύξωµα
Γ. Τραυµατική κύστη
∆. Ανευρυσµατική κύστη
Ε. Οστεοποιό ίνωµα
228. Οι τεχνητές ή «φανταστικές» σκιές που απεικονίζονται στην
πανοραµική ακτινογραφία οφείλονται:
Α. Σε ανατοµικά στοιχεία που βρίσκονται έξω από την τοµογραφική ζώνη
Β. Στην απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης
Γ. Σε µεταλλικά αντικείµενα στον αυχένα και στα αυτιά του ασθενή
∆. Στη γλώσσα του ασθενή
Ε. Στη γωνία της κάτω γνάθου
229. Η δόση του ασθενούς σε µια πανοραµική ακτινογραφία εν σχέση µε µια
πλήρη σειρά οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών είναι:
Α. Μεγαλύτερη κατά 50%
Β. Ίση και στις δυο τεχνικές
Γ. Κατά 50 – 85% µειωµένη στην πανοραµική
∆. Κατά 50 – 85% αυξηµένη στην πανοραµική
Ε. Τίποτα από τα Α,Β,Γ και ∆
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230. Η µαλθακή υπερώα απεικονίζεται στην πανοραµική ακτινογραφία ως:
Α. Σκίαση που προβάλει στα πρόσθια δόντια της άνω και κάτω γνάθου
Β. Αµφίπλευρη σκίαση που προβάλει στην σπονδυλική στήλη
Γ. ∆εν απεικονίζεται καθόλου
∆. Αµφίπλευρη άτονη σφηνοειδή σκίαση που απεικονίζεται σε επαλληλία
µε το
γναθιαίο κύρτωµα , την κορωνοειδή απόφυση και τον κλάδο της κάτω
γνάθου
Ε. Αµφίπλευρη άτονη σφηνοειδή σκίαση που προβάλει κάτω από το κάτω
χείλος του
σώµατος ή πάνω στο σώµα της κάτω γνάθου
231. Η βελονοειδής απόφυση του κροταφικού οστού απεικονίζεται στην
πανοραµική ακτινογραφία ως:
Α. Επιµήκης σκίαση κάτωθεν του υοειδούς οστού
Β. Επιµήκης σκίαση κάτω από τον κόνδυλο της κάτω γνάθου
Γ. Επιµήκης σκίαση κάτω από τον κόνδυλο και πίσω από το οπίσθιο
χείλος της κάτω
γνάθου
∆. Επιµήκης σκίαση που προβάλει στην σπονδυλική στήλη
Ε. Όλα τα ανωτέρω
232. Η οδοντογενής κερατινοκύστη δίνει ακτινογραφική εικόνα:
Α. «Ρακέτα τέννις»
Β. ∆ίχωρης διαύγασης
Γ. Σκίασης µε δαντελωτά όρια
∆. Συχνότερα πολύχωρης διαύγασης
Ε. ∆ιαύγασης µε ασαφή όρια
233. ∆ιαφορική διάγνωση οδοντογενούς κερατινοκύστης θα γίνει από:
Α. Αδαµαντινοβλάστωµα και ανευρισµατική κύστη
Β. Αδενοµατοειδή οδοντογενή όγκο και υπολλειµατική κύστη
Γ. Οστείνωµα και ινώδη δυσπλασία (αρχικά στάδια)
∆. Κύστη Stafne και τραυµατική κύστη
Ε. Μεταστατικούς όγκους και οδόντωµα
234. Το αδαµαντινοβλάστωµα:
Α. Είναι τοπικά επιθετικό νεόπλασµα και, όταν αφεθεί, µπορεί να λάβει
µεγάλες διαστάσεις.
Β. Εντοπίζεται στην περιοχή των προσθίων δοντιών της κάτω γνάθου
Γ. Η εξέλιξή του είναι ταχεία
∆. Τα δόντια της προσβληθείσας περιοχής δεν εµφανίζουν απορρόφηση
ριζών
Ε. Συνοδεύεται από έντονο πόνο
235. Η διαφορική διάγνωση του αδαµαντινοβλαστικού ινώµατος
περιλαµβάνει:
Α. Οστεινοβλάστωµα
Β. Χερουβισµό
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Γ. Σύµπλεκτο οδόντωµα
∆. Μεταστατικούς όγκους
Ε. Οδοντογενές µύξωµα
236. Το οδοντογενές µύξωµα:
Α. Προσβάλλει συχνότερα γυναίκες και εντοπίζεται στην κάτω γνάθο
Β. Εµφανίζεται σαν επώδυνη διόγκωση
Γ. Προκαλεί απορρόφηση ριζών των δοντιών
∆. Ακτινογραφικά δίνει εικόνα µονόχωρης σκίασης
Ε. Η αναρρόφηση στην βλάβη µε βελόνα δίνει αιµατηρό υγρό
237. Στις διαυγάσεις µε ασαφή ή σκοροφαγωµένα όρια ανήκουν:
Α. Το κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα
Β. Η ινώδης δυσπλασία (αρχικό στάδιο)
Γ. Το κεντρικό αιµαγγείωµα
∆. Η οστεοπόρωση
Ε. Η τραυµατική κύστη
238. Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα:
Α. Αποτελεί σπάνιο τύπο κακοήθους νεοπλάσµατος του στόµατος
Β. Εντοπίζεται µόνο στους µαλακούς ιστούς
Γ. Εχει σαφή και περιγεγραµµένα όρια
∆. Οι ρίζες των δοντιών που περιλαµβάνονται στην βλάβη δεν
επηρεάζονται
Ε. ∆ιαφοροδιαγιγνώσκεται από την οστεοµυελίτιδα και την
οστεοακτινονέκρωση
239. Το χονδροσάρκωµα:
Α. Προσβάλλει συχνά τις γνάθους κα σπανιότερα την σπονδυλική στήλη
και τα µακρά
οστά
Β. Εντοπίζεται συχνότερα στην κάτω γνάθο
Γ. Ακτινογραφικά απεικονίζεται σαν συνδυασµός διαύγασης – σκίασης
∆. Εµφανίζει, στα παρακείµενα στην βλάβη δόντια, διεύρυνση του
περριριζικού χώρου και λέπτυνση των ριζών
Ε. ∆ιαφορική διάγνωση θα γίνει από το οστεοποιό ίνωµα
240. Η ινώδης δυσπλασία:
Α. Οφείλεται σε αντικατάσταση του ινώδους συνδετικού ιστού µε οστίτη
ιστό
Β. Έχει δύο κλινικές µορφές
Γ. Απαντάται συνήθως σε ενήλικες
∆. Ακτινολογικά εµφανίζει εικόνα ανάλογη µε το στάδιο εξέλιξής της
Ε. ∆ιαφοροδιαγιγνώκεται από το αδαµαντινοβλάστωµα
241. Σε πανοραµική ακτινογραφία ασθενούς 57 ετών ανευρίσκεται µονήρης
οστεολυτικός χώρος στην γωνία της κάτω γνάθου αριστερά µε σχήµα
στρογγυλό. Το ακτινογραφικό αυτό εύρηµα περιγράφεται σαν
Α. Μικτή ακτινοδιαυγαστική – ακτινοσκιερή βλάβη
Β. Εντοπισµένη ακτινοσκίαση µε σαφή όρια
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Γ. Μικτή ακτινοδιαυγαστική – ακτινοσκιερή βλάβη µε ασαφή όρια
∆. Μονόχωρη ακτινοδιαύγαση µε σαφή όρια
Ε. Πολύχωρη ακτινοδιαύγαση µε σαφή όρια
242. Σε οπισθοφατνιακή ακτινογραφία ασθενούς απεικονίζεται οστελυτική
διαυγαστική εξεργασία, µε τα δόντια να φαίνονται να «αιωρούνται» µέσα
στην βλάβη. Η διάγνωσή σας θα προσανατολιστεί σε
Α. Ακρορριζικό κοκκίωµα
Β. Ακρορριζική κύστη
Γ. Οστεοποιό ίνωµα
∆. Μεταστατικό νεόπλασµα
Ε. Ινώδη δυσπλασία
243.
Α
Β
Γ
∆
Ε

Το πολλαπλούν µυέλωµα
Είναι καλοήθης όγκος
Είναι νεόπλασµα µε ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό
Σπάνια έχει ως επιπλοκή κατάγµατα
Προσβάλει γυναίκες άνω των 80 ετών
Προσβάλει και τα δυο φύλα σε ηλικία µεταξυ 20-40 ετών

244. Η νόσος Letter-Siwe
A Προσβάλει παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών
Β Προσβάλει νεογνά µικρότερα των τριών ετών
Γ Το βρέφος έχει υψηλό µόνιµο πυρετό
∆ Το βρέφος έχει κοκκιωµατώδεις βλάβες µόνο στα οστά
Ε
Το βρέφος έχει κοκκιωµατώδεις αντιδραστικές βλάβες µόνο στους
µαλακούς ιστούς
245. Η βελονοειδής απόφυση του κροταφικού οστού στην πανοραµική
ακτινογραφία εµφανίζεται ως:
Α Επιµήκης σκίαση
Β ∆ιαύγαση
Γ Συνδυασµός διαύγασης -σκίασης
∆ ∆ιαύγαση που προβάλλει στον κόνδυλο
Ε ∆ιαύγαση που προβάλλει στην κορωνοειδή απόφυση
246. Οι κάτω και µέσες ρινικές κόγχες στην πανοραµική ακτινογραφία
εµφανίζονται ως:
Α Οριζόντια διαύγαση
Β Τέσσερις ακανόνιστες σκιάσεις
Γ Κυκλική σκίαση
∆ Αµφίπλευρη σκίαση
Ε Κανένα από τα παραπάνω
247. Το κάτω χείλος του οφθαλµικού κόγχου στην πανοραµική
ακτινογραφία εµφανίζεται ως:
Α ∆ιαύγαση µε σκίαση στο κέντρο
Β Αµφίπλευρη κοίλη γραµµοειδής σκίαση
Γ Σκίαση
∆ Σκίαση πάνω από την µέση της οριζόντιας σκίασης που παράγει η
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σκληρή υπερώα
Ε Κυκλική σκίαση
248. Η µαστοειδής απόφυση στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται
ως:
Α Σκίαση
Β Μονόπλευρη διαύγαση
Γ Ταινιοειδής διαύγαση
∆ Ταινιοειδής διαύγαση άνω του ρινικού διαφράγµατος
Ε Ταινιοειδής διαύγαση κάτω του υοειδούς οστού
249. Το κοίλο του στόµατος στην πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται
ως:
Α Αµφίπλευρη σκίαση
Β Αµφίπλευρη διαύγαση
Γ Αµφίπλευρη διαύγαση µε κεντρική σκίαση
∆ Οριζόντια διαύγαση
Ε Αµφίπλευρη σκίαση µε κεντρική διαύγαση
250. Τα ψηφιακά συστήµατα µε αισθητήρα CCD :
Α Απαιτούν την τοποθέτηση του αισθητήρα σε ψηφιακό σαρωτή για τη
µετατροπή της καταγεγραµµένης εικόνας σε ψηφιακή
Β Χρησιµοποιούν φωτοευαίσθητες φθορίζουσες πλάκες ευαίσθητες στην
ιοντίζουσα ακτινοβολία
Γ Καταγράφουν άµεσα την εικόνα και τη µεταφέρουν στον Η/Υ µέσω
καλωδίου
∆ Μειονεκτούν έναντι του φιλµ λόγω του αυξηµένου χρόνου έκθεσης του
ασθενή
Ε Πλεονεκτούν έναντι των φιλµ λόγω του αυξηµένου πεδίου
ακτινοβόλησης
251. Κατά τον βοµβαρδισµό του στόχου της λυχνίας, ένα ποσοστό της
κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων µετατρέπεται σε ακτινοβολία-Χ. Ποιο
είναι το ποσοστό αυτό?
α. 20%
β. 10%
γ. 30%
δ. 5%
ε. 1%
252. Κατά τον βοµβαρδισµό της λυχνίας, ένα ποσοστό της κινητικής ενέργειας
των ηλεκτρονίων µετατρέπεται σε ενέργεια φωτονίων. Το υπόλοιπο ποσοστό
της κινητικής ενέργειας σε τι είδους ενέργεια µετατρέπεται?
α. Χηµική ενέργεια
β. Θερµική ενέργεια
γ. Πυρηνική ενέργεια
δ. Ηλεκτρική ενέργεια
ε. Μηχανική ενέργεια
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253. Πως παράγεται η ακτινοβολία-Χ?
α. Με τον βοµβαρδισµό του νήµατος της καθόδου της λυχνίας µε ηλεκτρόνια
β. Με τον βοµβαρδισµό µε πρωτόνια του στόχου της λυχνίας
γ. Με την αύξηση της θερµοκρασίας του νήµατος της καθόδου της λυχνίας
δ. Με τον βοµβαρδισµό του στόχου της λυχνίας µε ηλεκτρόνια.
ε. Με το α και το γ
254. Από τι εξαρτάται η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων της λυχνίας τα οποία
βοµβαρδίζουν τον στόχο?
α. Από την τιµή της τάσεως λειτουργίας του ακτινογραφικού µηχανήµατος
β. Από το mA του ακτινογραφικού µηχανήµατος
γ. Από τον χρόνο εκποµπής
δ. Από τον παράγοντα mA.S
ε. Από την θερµοκρασία του νήµατος της καθόδου
255. Σε τι χρησιµεύει ο µετασχηµατιστής υψηλής τάσεως που βρίσκεται εντός
της κεφαλής του ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Για να σταθεροποιεί την τάση του ρεύµατος του δικτύου
β. Για να αυξάνει την τάση του ρεύµατος του δικτύου
γ. Για να µειώνει την τάση του ρεύµατος του δικτύου
δ. Για να µετατρέπει το εναλλασσόµενο ρεύµα του δικτύου σε συνεχές
ρεύµα
ε. Το α και το δ
256. Σε τι χρησιµεύει ο µετασχηµατιστής χαµηλής τάσεως που βρίσκεται εντός
της κεφαλής του ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Για την ανόρθωση της τάσεως του ρεύµατος του δικτύου
β. Για την σταθεροποίηση της τάσεως του ρεύµατος του δικτύου
γ. Για την µείωση της τάσεως του ρεύµατος του δικτύου
δ. Για να µειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας του χειριστή
ε. Το β και το δ
257. Τι ονοµάζουµε θερµιονική εκποµπή?
α. Την εκποµπή ηλεκτρονίων από ένα θερµαινόµενο µέταλλο
β. Την έξοδο της ακτινοβολίας από το άπω άκρο του κατευθυντήρα.
γ. Την υπερβολική δόση ακτινοβολίας
δ. Την δόση ακτινοβολίας η οποία προκαλεί θερµικό έγκαυµα στον ασθενή
ε. Την αύξηση της θερµοκρασίας της κεφαλής του ακτινογραφικού
µηχανήµατος
258. Ποια στοιχεία της κεφαλής του ακτινογραφικού µηχανήµατος αποτελούν
τον ενυπάρχοντα ηθµό του µηχανήµατος?
α. Το γυάλινο περίβληµα της λυχνίας και το στρώµα µονωτικού λαδιού
β. Το φύλλο από αλουµίνιο
γ. Το µολύβδινο διάφραγµα
δ. Το φύλλο από αλουµίνιο και το µολύβδινο διάφραγµα
ε. Το β και το γ
259. Όταν το διάφραγµα της κεφαλής του ακτινογραφικού µηχανήµατος είναι
εφοδιασµένο µε στρογγυλή οπή, µε τι είδους κατευθυντήρα µπορεί να
συνοδεύεται?
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α. Ορθογώνιο
β. Σηµειακό και κυλινδρικό
γ. Κυλινδρικό και ορθογώνιο
δ. Σηµειακό και ορθογώνιο
ε. Με όλα τα παραπάνω
260. Ποιο πρέπει να είναι το πάχος του συνολικού ηθµού ενός
ακτινογραφικού µηχανήµατος που λειτουργεί στα 70 KV?
α. 0,5 χιλ. αλουµινίου
β. 1,0 χιλ. αλουµινίου
γ. 1,5 χιλ. αλουµινίου
δ. 2,0 χιλ. αλουµινίου
ε. 0,1 χιλ. αλουµινίου
261.Από τι υλικό αποτελείται ο προστιθέµενος ηθµός του ακτινογραφικού
µηχανήµατος?
α. Από χαλκό
β. Από βολφράµιο
γ. Από µόλυβδο
δ. Από βολφράµιο και χαλκό
ε. Από αλουµίνιο
262. Σε τι χρησιµεύει ο προστιθέµενος ηθµός του ακτινογραφικού
µηχανήµατος?
α. Στον περιορισµό της ωφέλιµης δέσµης
β. Στην απορρόφηση της µαλακής ακτινοβολίας
γ. Στην µείωση της δόσης δέρµατος του ασθενή
δ .Στην κατεύθυνση της δέσµης
ε . Το β και το γ
263. Τι ονοµάζουµε άνοδο στην λυχνία παραγωγής των ακτίνων-Χ ?
α. Το αρνητικό ηλεκτρόδιο της λυχνίας
β. Την ροή ηλεκτρονίων της λυχνίας
γ. Το θετικό ηλεκτρόδιο της λυχνίας
δ. Τον µετασχηµατιστή υψηλής τάσεως
ε. Τον µετασχηµατιστή χαµηλής τάσεως
264. Για να έχουµε ακτινογραφική απεικόνιση µε χαµηλή αντίθεση απαιτείται ?
α. Ακτινογραφικό µηχάνηµα µε χαµηλή τάση
β. Μεγάλος χρόνος εκποµπής
γ. Ακτινογραφικό µηχάνηµα µε υψηλό mA
δ. Ακτινογραφικό µηχάνηµα µε υψηλή τάση
ε. Μικρό χρόνο εκποµπής
265.Τι ονοµάζουµε κεντρική ακτίνα της ωφέλιµης δέσµης ?
α. Την ακτινοβολία η οποία εκπέµπεται από την κεφαλή του ασθενή
β. Την ακτινοβολία η οποία ταξιδεύει στο κέντρο της δέσµης
γ. Την διαχέουσα ακτινοβολία
δ. Την ροή ηλεκτρονίων από την κάθοδο προς την άνοδο
ε. Την ακτινοβολία η οποία βρίσκεται στα όρια της ωφέλιµης δέσµης
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266.Ένα άτοµο (στοιχειώδες σωµατίδιο) χαρακτηρίζεται ως θετικό ιόν, όταν
α. Ο αριθµός των ηλεκτρονίων της τροχιάς είναι µεγαλύτερος του αριθµού
των πρωτονίων
β. Ο αριθµός των πρωτονίων είναι ίσος µε τον αριθµό των νετρονίων
γ. Ο αριθµός των πρωτονίων είναι µεγαλύτερος του αριθµού των
ηλεκτρονίων της τροχιάς
δ. Ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι ίσος µε τον αριθµό των πρωτονίων
ε. Ο αριθµός των πρωτονίων είναι µεγαλύτερος του αριθµού των νετρονίων
267. ‘Όταν το mA ενός µηχανήµατος µειώνεται από τα 15 mA στα 10 mA τότε
α. Μειώνεται το µήκος κύµατος των παραγοµένων ακτίνων-Χ
β. Αυξάνεται η ποσότης των παραγόµενων ακτίνων-Χ
γ. Αυξάνεται το µήκος κύµατος των παραγόµενων ακτίνων-Χ
δ. Μειώνεται η ποσότης των παραγοµένων ακτίνων-Χ
ε. Το β και το γ
268. Το µέγεθος της εστιακής κηλίδας της ανόδου της λυχνίας σε ποια από τις
παρακάτω παραµέτρους επιδρά στην ακτινογραφική απεικόνιση
α. Στην πυκνότητα της απεικόνισης
β. Στην σαφήνεια της απεικόνισης
γ. Στην αντίθεση της απεικόνισης
δ. Στην µεγέθυνση της απεικόνισης
ε. Στην σµίκρυνση της απεικόνισης
269. Σε τι χρησιµεύουν οι ηθµοί στο ακτινογραφικό µηχάνηµα
α. Να µειώνουν την πυκνότητα του ακτινογραφικού πλακιδίου
β. Να καθορίζουν το µέγεθος της ωφέλιµης δέσµης
γ. Να αυξάνουν την αντίθεση του ακτινογραφικού πλακιδίου
δ. Να απορροφούν τις ακτίνες µε µεγάλο µήκος κύµατος
ε. Το α και το γ
270. Τι είναι τα ατοµικά πλακίδια δοσιµετρίας
α. Ειδικά πλακίδια µε τα οποία µετρούµε την ραδιενεργό ακτινοβολία
β. Πλακίδια µε τα οποία µετρούµε την ακτινοβολία-Χ µε απόλυτη ακρίβεια
γ. Πλακίδια µε τα οποία µετρούµε την ακτινοβολία-Χ µε σχετική ακρίβεια
δ. Πλακίδια τα οποία χρησιµεύουν για την ακτινογράφηση ειδικών ασθενών
ε. Το β και το δ
271. Τι ορίζουµε ως απόσταση πηγής-δέρµατος
α. Την απόσταση της εστιακής κηλίδας από το ακτινογραφικό πλακίδιο
β. Την απόσταση της εστιακής κηλίδας από το πρόσωπο του ασθενή
γ. Την απόσταση του πλακιδίου από τα δόντια τα οποία ακτινογραφούνται,
όταν χρησιµοποιείται η παράλληλος τεχνική
δ. Την απόσταση του άπω άκρου του κατευθυντήρα από την επιφάνεια του
δέρµατος
ε. Την απόσταση του χειριστή του µηχανήµατος από την πηγή των ακτίνωνΧ
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272. Τι είναι το Roentgen?
α. Μονάδα µέτρησης της ακτινοβολίας στον αέρα
β. Μονάδα µέτρησης της δόσης έκθεσης στην ακτινοβολία
γ. Μονάδα µέτρησης της δόσης απορρόφησης
δ. Μονάδα µέτρησης της διεισδυτικής ικανότητος της ακτινοβολίας-Χ
ε. Μονάδα µέτρησης του βιολογικού αποτελέσµατος της ακτινοβολίας
273. Τι είναι το Rad?
α. Μονάδα µέτρησης της ακτινοβολίας-Χ στο άπω άκρο του κατευθυντήρα
β. Μονάδα µέτρησης της δόσης απορρόφησης
γ. Μονάδα µέτρησης της έντασης της ακτινοβολίας-Χ
δ. Μονάδα µέτρησης της ταχύτητας των ηλεκτρονίων που βοµβαρδίζουν τον
στόχο της λυχνίας
ε. Μονάδα µέτρησης του βιολογικού αποτελέσµατος της ακτινοβολίας
274. Τι είναι το διάφραγµα του ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Λεπτό φύλλο από αλουµίνιο που τοποθετείται στην πορεία της ωφέλιµης
δέσµης
β. Χάλυβας ικανοποιητικού πάχους ο οποίος περιβάλει την λυχνία των
ακτίνων-Χ
γ. Φύλλο από µόλυβδο ικανού πάχους µε µία οπή στο κέντρο του
δ. Μία κάψα από λεπτό φύλλο µολυβδαινίου που εστιάζει τα ηλεκτρόνια της
καθόδου της λυχνίας
ε. Το διάφραγµα το οποίο χωρίζει τον χειριστή από την πηγή των ακτίνων-Χ
275. Σε τι χρησιµεύει το διάφραγµα του ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Στο να απορροφά την µαλακή ακτινοβολία
β. Στο να εστιάζει τα ηλεκτρόνια της καθόδου προς τον στόχο της λυχνίας
γ. Στο να µειώνει την απώλεια της ακτινοβολίας από την κεφαλή του
µηχανήµατος
δ. Στο να περιορίζει τις διαστάσεις της δέσµης των ακτίνων-Χ
ε. Στο να προστατεύει τον χειριστή από την δευτερογενή ακτινοβολία
276. Που είναι τοποθετηµένο το διάφραγµα του ακτινογραφικού
µηχανήµατος?
α. Αντίστοιχα µε την θυρίδα εξόδου της κεφαλής του µηχανήµατος ή στο
εγγύς άκρο του κατευθυντήρα
β. Γύρω από την γυάλινη λυχνία των ακτίνων-Χ
γ. Στο άπω άκρο του κατευθυντήρα
δ. Σε απόσταση δύο µέτρων από τον ασθενή
ε. Πλησίον του χρονοδιακόπτη του µηχανήµατος
277. Από τι εξαρτάται το µέγεθος και το σχήµα της ωφέλιµης δέσµης του
ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Από το µέγεθος και το σχήµα του κατευθυντήρα του µηχανήµατος
β. Από το πάχος του ηθµού του µηχανήµατος
γ. Από το µήκος του κατευθυντήρα του µηχανήµατος
δ. Από το µέγεθος και το σχήµα της οπής του διαφράγµατος του
µηχανήµατος
ε. Από το µέγεθος και το σχήµα της εστιακής κηλίδας του µηχανήµατος
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278.Ποια ονοµάζουµε δευτερογενή ακτινοβολία?
α. Την ακτινοβολία η οποία εκπέµπεται από κάθε αντικείµενο µετά την
έκθεση του σε ακτινοβολία-Χ
β. Την απώλεια ακτινοβολίας από την κεφαλή του µηχανήµατος
γ. Την σκληρή ακτινοβολία
δ. Την µαλακή ακτινοβολία
ε. Το γ και το δ
279. Ποια ονοµάζουµε διαχέουσα ακτινοβολία?
α. Την απώλεια ακτινοβολίας από την κεφαλή του µηχανήµατος
β. Το άθροισµα της δευτερογενούς ακτινοβολίας και της απώλειας από την
κεφαλή του µηχανήµατος
γ. Την δευτερογενή ακτινοβολία
δ. Την ακτινοβολία η οποία παραµένει στον χώρο µετά την έκθεση του
ασθενή στην ακτινοβολία
ε. Το α και το δ
280. Με τι ισούται ένα Gray?
α . Με 10 rads
β. Με 100 rads
γ. Με 0,1 rad
δ. Με 0,01 rad
ε. Με 1000 rads
281. Τι είναι ηθµός του ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α Λεπτό φύλλο από αλουµίνιο που παρεµβάλλεται στην πορεία της
ωφέλιµης δέσµης
β. Λεπτό φύλλο από µόλυβδο που παρεµβάλλεται στην πορεία της
ωφέλιµης δέσµης
γ. Το πάχος του αέρα που καλείται να διανύσει η δέσµη από την εστιακή
κηλίδα µέχρι το πρόσωπο του ασθενή
δ. Το πάχος της θωράκισης της κεφαλής του µηχανήµατος
ε. Η εσωτερική µολύβδινη επένδυση του κατευθυντήρα
282. Τι είναι προστιθέµενος ηθµός του ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Το φύλλο αλουµινίου που παρεµβάλλεται στην πορεία της ωφέλιµης
δέσµης
β. Το γυάλινο περίβληµα της λυχνίας που παρεµβάλλεται στην πορεία της
ωφέλιµης δέσµης
γ. Το στρώµα από έλαιο το οποίο βρίσκεται εντός της κεφαλής του
µηχανήµατος
δ. Η εσωτερική µολύβδινη επένδυση του κατευθυντήρα.
ε. Το β και το γ
283. Ποιοι από τους παρακάτω ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελµατικά
εκτεθειµένων στην ακτινοβολία?
α. Οι ασθενείς οι οποίοι ακτινογραφούνται για διαγνωστικούς λόγους σ΄ένα
οδοντιατρείο

47

β. Οι ασθενείς οι οποίοι κάθονται στην αίθουσα αναµονής ενός
οδοντιατρείου
γ. Ο οδοντίατρος και η βοηθός του
δ. Οι διαµένοντες σε γειτονικά διαµερίσµατα ενός οδοντιατρείου
ε. Το α και το β
284. Τι εννοούµε µε τον όρο κατεύθυνση της δέσµης?
α. Την ευθυγράµµιση της ωφέλιµης δέσµης
β. Την πορεία της ωφέλιµης δέσµης
γ. Τον περιορισµό της ωφέλιµης δέσµης σε συγκεκριµένες διαστάσεις
δ. Το σχήµα της ωφέλιµης δέσµης
ε. Το α και το β
285. Σε τι χρησιµεύει ο κατευθυντήρας του ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Στον καθορισµό της απόστασης εστιακής κηλίδας-δέρµατος
β. Στον περιορισµό της ωφέλιµης δέσµης
γ. Στην µείωση της απώλειας της ακτινοβολίας
δ. Στην απορρόφηση της µαλακής ακτινοβολίας
ε. Στην επιλογή του κατάλληλου ακτινογραφικού πλακιδίου
286. Η διάµετρος στο άπω άκρο ενός κυλινδρικού κατευθυντήρα δεν πρέπει
να υπερβαίνει
α. Τα 5 εκατοστόµετρα
β. Τα 7 εκατοστόµετρα
γ. Τα 3 εκατοστόµετρα
δ. Τα 9 εκατοστόµετρα
ε. Τα 20 εκατοστόµετρα
287. Ποιο είναι κατά προσέγγιση το µήκος ενός βραχέως κυλινδρικού
κατευθυντήρα?
α. Τα 10 εκατοστόµετρα
β. Τα 30 εκατοστόµετρα
γ. Τα 40 εκατοστόµετρα
δ. Τα 20 εκατοστόµετρα
ε. Τα 5 εκατοστόµετρα
288. Ποιο είδος κατευθυντήρα παράγει το µεγαλύτερο ποσό δευτερογενούς
ακτινοβολίας?
α. Ο µακρύς κυλινδρικός κατευθυντήρας
β. Ο βραχύς κυλινδρικός κατευθυντήρας
γ. Ο σηµειακός κατευθυντήρας
δ. Ο βραχύς ορθογώνιος κατευθυντήρας
ε. Ο βραχύς κυλινδρικός και ο βραχύς ορθογώνιος
289. Ποιο είδος κατευθυντήρα προσφέρει την µεγαλύτερη προστασία στον
ασθενή?
α. Ο σηµειακός κατευθυντήρας
β. Ο πλαστικός κυλινδρικός κατευθυντήρας
γ. Ο κυλινδρικός µε εσωτερική µολύβδινη επένδυση κατευθυντήρας
δ. Ο ορθογώνιος µε εσωτερική µολύβδινη επένδυση κατευθυντήρας
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ε. Ο β και ο γ

290. Ποιες είναι συνήθως οι διαστάσεις του άπω άκρου ενός ορθογώνιου
κατευθυντήρα?
α. 6Χ6 εκατοστόµετρα
β. 4Χ4 εκατοστόµετρα
γ. 3Χ4 εκατοστόµετρα
δ. 4Χ5 εκατοστόµετρα
ε. 5Χ6 εκατοστόµετρα
291. Γιατί οι διαστάσεις του άπω άκρου των κυλινδρικών και ορθογώνιων
κατευθυντήρων πρέπει να είναι µεγαλύτερες από τις διαστάσεις του
ενδοστοµατικού περιακρορριζικού πλακιδίου?
α. Για να µπορούν να χρησιµοποιούνται και σε εξωστοµατικές λήψεις
β. Για να διευκολύνεται η σκόπευση των πλακιδίων
γ. Για να εξασφαλίζεται καλύτερη πυκνότης στο πλακίδιο
δ. Για να εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία για τον ασθενή
ε. Το α και το δ
292. Ποιο είναι το πάχος του ελάχιστα απαιτούµενου ηθµού για µηχανήµατα
που λειτουργούν µε τάση 90 KV?
α. 2.5 χιλ. αλουµινίου
β. 0,5 χιλ. αλουµινίου
γ. 1.5 χιλ. αλουµινίου
δ. 1,0 χιλ. αλουµινίου
ε. 2,0 χιλ. αλουµινίου
293. Σε τι εκφράζεται ο φόρτος εργασίας του ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Σε mA ανά µήνα
β. Σε mA. Second ανά εβδοµάδα
γ. Σε mA.Ώρες ανά εβδοµάδα
δ. Σε Roentgen ανά εβδοµάδα
ε. Σε rad ανά εβδοµάδα
294. Γιατί χρησιµοποιείται το βολφράµιο σαν υλικό του νήµατος της καθόδου?
α. Για τι έχει υψηλό ατοµικό αριθµό και χαµηλό σηµείο τήξεως
β. Γιατί έχει χαµηλό ατοµικό αριθµό και είναι εξαιρετικά ελατό
γ. Γιατί έχει υψηλό ατοµικό αριθµό και υψηλό σηµείο τήξεως
δ. Γιατί έχει χαµηλό ατοµικό αριθµό και είναι εξαιρετικά άκαµπτο
ε. Γιατί είναι άκαµπτο υλικό και έχει χαµηλό σηµείο τήξεως
295. Που είναι τοποθετηµένη εντός της λυχνίας η κάψα εστίασης από
µολυβδαίνιο?
α. Στην άνοδο της λυχνίας
β. Στην θυρίδα εξόδου της κεφαλής του µηχανήµατος
γ. Στο ηλεκτρόδιο του κυκλώµατος του µετασχηµατιστή υψηλής τάσεως
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δ. Στην κάθοδο της λυχνίας
ε. Στο εγγύς άκρο του κατευθυντήρα

296. Σε τι χρησιµεύει η κάψα εστίασης της λυχνίας?
α. Στην θέρµανση του νήµατος της λυχνίας
β. Στην σύγκλειση των ηλεκτρονίων προς την άνοδο
γ. Στην δηµιουργία του νέφους ηλεκτρονίων
δ. Στην αύξηση της ταχύτητας των ηλεκτρονίων
ε. Το α και το γ
297. Τι είναι εστιακή κηλίδα του ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Η περιοχή της ανόδου που βοµβαρδίζουν τα ηλεκτρόνια
β. Η κάψα από µολυβδαίνιο που βρίσκεται πλησίον της καθόδου της λυχνίας
γ. Η περιοχή της καθόδου από την οποία εκπέµπονται τα ηλεκτρόνια
δ. Η περιοχή του γυάλινου περιβλήµατος της λυχνίας από την οποία περνούν οι ακτίνες-Χ
ε. Το β και το γ
298. Τι σχήµα και τι διαστάσεις έχει η εστιακή κηλίδα του ακτινογραφικού
µηχανήµατος?
α. Στρογγυλή µε διαµέτρου 1 χιλ.
β. Τετράγωνη µε διαστάσεις 0,5Χ0,5 χιλ.
γ. Τετράγωνη µε διαστάσεις 10Χ10 χιλ.
δ. Τετράγωνη µε διαστάσεις 1Χ1 χιλ.
ε. Στρογγυλή µε διάµετρο 5 χιλ.
299. Σε τι επηρεάζει το ακτινογραφικό αποτέλεσµα το
εστιακής κηλίδας της λυχνίας?
α. Αυξάνει την ευκρίνεια της εικόνας
β. Αυξάνει την ευκρίνεια και τη σαφήνεια της εικόνας
γ. Αυξάνει τη σαφήνεια της εικόνας
δ. Βελτιώνει την αντίθεση της εικόνας
ε. Το α και το δ

µικρό µέγεθος της

300. Η ποσότης της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας-Χ έχει σχέση µε
α. Με τον µετασχηµατιστή υψηλής τάσεως
β. Με το πάχος του προστιθέµενου ηθµού
γ. Με το πάχος του συνολικού ηθµού
δ. Με την θερµοκρασία του νήµατος της καθόδου
ε. Με την τάση λειτουργίας του ακτινογραφικού µηχανήµατος
301. Η ποιότης της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας-Χ εξαρτάται?
α. Από το mA του µηχανήµατος
β. Από την θερµοκρασία του νήµατος της καθόδου
γ. Από το KV του µηχανήµατος
δ. Από το µέγεθος της εστιακής κηλίδας
ε. Από τον µετασχηµατιστή χαµηλής τάσεως
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302. Ο παράγοντας mA.second του ακτινογραφικού µηχανήµατος έχει
σχέση?
α. Με την ποιότητα της δέσµης
β. Με την διεισδυτικότητα της δέσµης
γ. Με την ποσότητα της δέσµης
δ. Με την ευθυγράµµιση της δέσµης
ε. Με το α και το β
303. Γιατί η δέσµη των ακτίνων-Χ αποτελείται από φωτόνια διαφορετικών
επιπέδων ενέργειας?
α. Γιατί η θέρµανση του νήµατος της λυχνίας δεν είναι οµοιόµορφη
β. Γιατί οι ταχύτητες των ηλεκτρονίων που βοµβαρδίζουν τον στόχο
είναι διαφορετικές
γ. Γιατί δεν γίνεται επαρκώς ο εστιασµός των ηλεκτρονίων
δ. Γιατί δεν είναι επαρκής η ποσότητα του νέφους των ηλεκτρονίων
ε. Γιατί το πάχος του νήµατος της καθόδου δεν είναι οµοιόµορφο
304. Από τι εξαρτάται η διεισδυτική ικανότης της ακτινοβολίας?
α. Από την θερµοκρασία του νήµατος της καθόδου
β. Από την τάση λειτουργίας του ακτινογραφικού µηχανήµατος
γ. Από την ποσότητα των ηλεκτρονίων που παράγονται από την κάθοδο
δ. Από τον χρόνο εκποµπής του ακτινογραφικού µηχανήµατος
ε. Από τον παράγοντα mA.S
305. Ποιο ακτινογραφικό µηχάνηµα παράγει µεγαλύτερο αριθµό φωτονίων
κατά την στιγµή της λειτουργίας του?
α. Αυτό που λειτουργεί µε ένταση ρεύµατος 7 mA και χρόνο εκποµπής
0.7 sec.
β. Αυτό που λειτουργεί µε ένταση ρεύµατος 7 mAκαι χρόνο εκποµπής 0,5
sec.
γ. Αυτό που λειτουργεί µε ένταση ρεύµατος 10 mA και χρόνο εκποµπής 0,4
sec.
δ. Αυτό που λειτουργεί µε ένταση ρεύµατος 8 mA και χρόνο εκποµπής 0,4
sec.
ε. Αυτό που λειτουργεί µε ένταση ρεύµατος 8 mA και χρόνο εκποµπής 0,5
sec.
306. Από πια παράµετρο εξαρτάται ο χρόνος έκθεσης του ακτινογραφικού
µηχανήµατος?
α. Από την ηλικία του ασθενή
β. Από την ποιότητα του εµφανιστικού διαλύµατος
γ. Από το είδος του χρονοδιακόπτη
δ. Από τη ευαισθησία των ακτινογραφικών πλακιδίων
ε. Από την ποιότητα του διαλύµατος της στερέωσης
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307. Από τι εξαρτάται η εµφάνιση υπερβολικής πυκνότητας
ακτινογραφικού πλακιδίου?
α. Από την αύξηση του χρόνου έκθεσης
β. Από την υπερβολική παραµονή στο διάλυµα της στερέωσης
γ. Από τον µικρό χρόνο παραµονής στο διάλυµα της εµφάνισης
δ. Από την µείωση της θερµοκρασίας του ακτινογραφικού διαλύµατος
ε. Από το γ και το δ

ενός

308.Ο κανόνας των αντιθέτων (αντίστροφων ) τετραγώνων έχει σχέση ?
α. Με την διεισδυτική ικανότητα της ακτινοβολίας
β. Με την ένταση της ακτινοβολίας
γ. Με την κατεύθυνση της ωφέλιµης δέσµης
δ. Με τον χρόνο εκποµπής της ακτινοβολίας
ε. Με την ποσότητα της ακτινοβολίας
309. Με ποιες από τις παρακάτω ιδιότητες των ακτινογραφικών πλακιδίων
έχει σχέση το µέγεθος των κόκκων του βρωµιούχου αργύρου του
γαλακτώµατος?
α. Οµίχλωση και αντίθεση
β. Ευκρίνεια και ευαισθησία
γ. Ευκρίνεια και αντίθεση
δ. Πυκνότητα και ευαισθησία
ε. Πυκνότητα και ευκρίνεια
310. Σύµφωνα µε τον Νόµο των αντιθέτων (αντίστροφων) τετραγώνων η
ένταση της ακτινοβολίας-Χ
α. ∆ιπλασιάζεται όταν διπλασιαστεί η απόσταση από την πηγή των ακτίνων
β. Υποδιπλασιάζεται όταν διπλασιαστεί η απόσταση από την πηγή των
ακτίνων
γ. Υποτετραπλασιάζεται όταν διπλασιαστεί η απόσταση από την πηγή
των ακτίνων
δ. Τετραπλασιάζεται όταν διπλασιαστεί η απόσταση από την πηγή των
ακτίνων
ε. Είναι ευθέως ανάλογη της απόστασης από την πηγή των ακτίνων
311.Ποια ονοµάζουµε σκληρή ακτινοβολία?
α. Αυτή µε µικρό µήκος κύµατος
β. Αυτή που µεταδίδεται µε ταχύτητα µεγαλύτερη του φωτός
γ. Αυτή µε µικρή συχνότητα
δ. Αυτή που µεταδίδεται σε ευθεία γραµµή
ε. Αυτή που εκπέµπεται από το άπω άκρο του κατευθυντήρα
312.Που οφείλονται οι ανεπιθύµητες ενέργειες των ακτίνων-Χ?
α. Στον φθορισµό των ιστών τους οποίους ακτινοβολούν
β. Στον ιονισµό των ιστών τους οποίους ακτινοβολούν
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γ. Στην µετάδοση τους µε την ταχύτητα του φωτός
δ. Στην µετάδοσή τους σε ευθεία γραµµή
ε. Στο γ και το δ
313. Από τι υλικό είναι κατασκευασµένη η άνοδος της λυχνίας των ακτίνων-Χ
α. Από βολφράµιο
β. Από αλουµίνιο
γ. Από µόλυβδο
δ. Από σκληρά ύαλο
ε. Από βολφράµιο και χαλκό
314. Το φαινόµενο της παρασκιάς το οποίο εµφανίζεται στις ακτινογραφικές
απεικονίσεις έχει σχέση ?
α. Με την τάση λειτουργίας του µηχανήµατος
β. Με τον ενυπάρχοντα ηθµό του µηχανήµατος
γ. Με το µέγεθος της οπής του διαφράγµατος
δ. Με το µέγεθος της εστιακής κηλίδας
ε. Με τον προστιθέµενο ηθµό του µηχανήµατος
315. Ποια είναι η ωφέλιµη δέσµη σε ένα ακτινογραφικό µηχάνηµα?
α. Η ακτινοβολία-Χ η οποία εκπέµπεται από την άνοδο
β. Η ακτινοβολία-Χ η οποία εκπέµπεται από το πρόσωπο του ασθενή
γ. Η ακτινοβολία-Χ η οποία εκπέµπεται από την θυρίδα εξόδου της
κεφαλής του µηχανήµατος
δ. Η ακτινοβολία-Χ η οποία διαφεύγει από την κεφαλή του µηχανήµατος
ε. Το β και το δ
316. Από που τροφοδοτείται µε ρεύµα η κάθοδος της λυχνίας των ακτίνων-Χ?
α. Απ’ ευθείας από το ηλεκτρικό δίκτυο
β. Από τον µετασχηµατιστή υψηλής τάσεως
γ. Από τον µετασχηµατιστή χαµηλής τάσεως
δ. Από το ρεύµα της λυχνίας
ε. Από το β και το γ
317. Με τι τάσεως ηλεκτρικό ρεύµα τροφοδοτείται η λυχνία των ακτίνων-Χ του
οδοντιατρικού ακτινογραφικού µηχανήµατος.?
α. 5-15 Volt
β. 15-30 Volt
γ. 30-50 Volt
δ. 50-100 Volt
ε. 1000 Volt
318. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες επηρεάζει την αντίθεση της
απεικόνισης στο ακτινογραφικό πλακίδιο?
α. Ο χρόνος εκποµπής
β. Η τάση λειτουργίας του µηχανήµατος
γ. Το mA του µηχανήµατος
δ. Ο χρόνος παραµονής του πλακιδίου στο διάλυµα της στερέωσης
ε. Ο χρόνος παραµονής του πλακιδίου στο εµφανιστικό διάλυµα
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319. Τι ένταση πρέπει να έχει συνήθως ο λαµπτήρας ασφαλείας του
σκοτεινού θαλάµου?
α. 50 Watt
β. 30 Watt
γ. 15 Watt
δ. 5 Watt
ε. 60 Watt
320. Ποιο είναι το πλεονέκτηµα ενός πλακιδίου υψηλής ευαισθησίας?
α. Ικανοποιητική αντίθεση
β. Ικανοποιητική ευκρίνεια
γ. Μικρός χρόνος παραµονής στο εµφανιστικό διάλυµα
δ. Μικρός χρόνος εκποµπής
ε. Μικρός χρόνος παραµονής στο διάλυµα της στερέωσης
321. Σε τι χρησιµεύει το αναγνωριστικό εντύπωµα το οποίο υπάρχει σε µία
γωνία της ενδοστοµατικής περιακρορριζικής ακτινογραφίας?
α. Στην αναγνώριση της γνάθου τµήµα της οποίας απεικονίζεται στην
ακτινογραφία
β. Στην αναγνώριση της πλευράς εκθέσεως του πλακιδίου
γ. Στην αναγνώριση της περιοχής της γνάθου η οποία απεικονίζεται στην
ακτινογραφία
δ. Στην αναγνώριση της δεξιάς ή της αριστερής πλευράς του τµήµατος
της γνάθου το οποίο απεικονίζεται στην ακτινογραφία
ε. Στο β και το γ
322. Τι είναι το φαινόµενο Compton?
α. Επίδραση ενός φωτονίου επί τροχιακού ηλεκτρονίου µε αλλαγή της
της διεύθυνσης του φωτονίου µε µειωµένη ενέργεια
β. Ο βοµβαρδισµός του στόχου της λυχνίας µε ηλεκτρόνια
γ. Εκδίωξη ενός τροχιακού ηλεκτρονίου από ένα φωτόνιο και µεταφορά όλης
της ενέργειας του φωτονίου στο εκδιωχθέν ηλεκτρόνιο
δ. Αντίδραση ενός φωτονίου µε το ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα του ατόµου
και δηµιουργία ενός ποζιτρονίου και ενός ηλεκτρονίου
ε. Η ελευθέρωση ηλεκτρονίων από ένα θερµαινόµενο µέταλλο
323. Γιατί η άνοδος της λυχνίας των ακτίνων-Χ των οδοντιατρικών
ακτινογραφικών µηχανηµάτων αποτελείται από συνδυασµό δύο µετάλλων ?
α. Γιατί το βολφράµιο είναι δυσθερµαγωγό υλικό
β. Γιατί ο χαλκός παράγει καλύτερης ποιότητας ακτινοβολία-Χ
γ. Γιατί ο χαλκός είναι φθηνό υλικό
δ. Γιατί ο χαλκός είναι ευθερµαγωγός
ε. Το α και το δ
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324. Σήµερα είναι γνωστό ότι η πρόσκρουση σωµατιδίων που κινούνται µε
µεγάλη ταχύτητα προκαλεί διέγερση των τροχιακών ηλεκτρονίων των ατόµων
του µετάλλου, µε αποτέλεσµα παραγωγή των ακτίνων-Χ. Τι είναι τα σωµατίδια
αυτά?
α. Φωτόνια
β. Ποζιτρόνια
γ. Ηλεκτρόνια
δ. Πρωτόνια
ε. Ποζιτρόνια και πρωτόνια
325. Ποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες πρέπει να έχει το µέταλλο από το οποίο
είναι κατασκευασµένη η άνοδος (στόχος) της λυχνίας των ακτίνων-Χ?
α. Να είναι ευγενές µέταλλο και να έχει χαµηλό σηµείο τήξεως
β. Να έχει υψηλό ατοµικό αριθµό και υψηλό σηµείο τήξεως
γ. Να έχει υψηλό ατοµικό αριθµό και χαµηλό επίπεδο ερπυσµού
δ. Να είναι ευγενές µέταλλο και να έχει υψηλό ατοµικό αριθµό
ε. Να έχει υψηλό σηµείο τήξεως και υψηλό επίπεδο ερπυσµού
326. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες που θέσπισε η ∆ιεθνής Επιτροπή
Ακτινοπροστασίας ανήκει ο οδοντίατρος?
α. Στα άτοµα που δέχονται ακτινοβολία για οδοντιατρικούς σκοπούς
β. Στα άτοµα που εκτίθενται για επαγγελµατικούς λόγους στην
ακτινοβολία
γ. Στα άτοµα που εργάζονται πλησίον περιοχών µε ιονίζουσα ακτινοβολία,
χωρίς να έχουν άµεση εργασιακή σχέση µε αυτήν
δ. Στον γενικό πληθυσµό
ε. Στο α και στο γ
327. Πως ονοµάζεται η περιοχή όπου υπάρχει ιονίζουσα ακτινοβολία?
α. Ασταθής περιοχή
β. Επικίνδυνη περιοχή
γ. Ελεγχόµενη περιοχή
δ. Προστατευµένη περιοχή
ε. ∆εν έχει καµία συγκεκριµένη ονοµασία
328. Πόσες ενδοστοµατικές ακτινογραφίες επιτρέπεται να λαµβάνονται
καθηµερινά σ’ένα οδοντιατρείο?
α. Μέχρι 20
β. Εξαρτάται από τις προφυλάξεις που λαµβάνει ο οδοντίατρος
γ. Όσες απαιτούνται για την διάγνωση και την θεραπεία των ασθενών
δ. Ο αριθµός προσδιορίζεται από τον ίδιο τον οδοντίατρο
ε. Μέχρι 10
329. Ποια είναι τα ανώτερα επιτρεπτά όρια της δόσης έκθεση για ολόκληρο το
σώµα για τους επαγγελµατικά εκτιθέµενους στην ακτινοβολία?
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α. 0,30 Gray (30 rad) ανά έτος
β. 0,15 Gray (15 rad) ανά έτος
γ. 0,05 Gray (5 rad) ανά έτος
δ. 0,75 Gray (75 rad) ανά έτος
ε. 0,10 Gray(10 rad) ανά έτος
330. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο πλέον ακτινοευαίσθητος ιστός του
ανθρωπίνου σώµατος?
α. Το δέρµα
β. Οι οφθαλµοί
γ. Ο µυελός των οστών
δ. Τα δόντια
ε. Οι µύες
331. Ποιο είναι το ανώτερο επιτρεπτό της δόσης έκθεσης για ολόκληρο το
σώµα για τον οδοντίατρο?
α. 0,15 Gray (15 rad) ανά έτος
β. 0,015 Gray (1,5 rad) ανά έτος
γ. 15 Gray (1500 rad) ανά έτος
δ. 1,5 Gray (150 rad) ανά έτος
ε. 0,10 Gray(10 rad) ανά έτος
332. Για πόσο χρονικό διάστηµα συνεχίζει να υπάρχει στην περιοχή γύρω
από το ακτινογραφικό µηχάνηµα η δευτερογενής ακτινοβολία µετά την λήξη
της εκποµπής της πρωτογενούς ακτινοβολίας.
α. Για ένα λεπτό
β. Για πέντε λεπτά
γ. Σταµατά µε την λήξη της πρωτογενούς ακτινοβολίας
δ. Υπάρχει συνέχεια, αλλά είναι ακίνδυνη
ε. Για µία ώρα
333. Η δόση των 10 Rems (0,1 Sievert) ως ανώτατο όριο έκθεσης µέχρι την
ηλικία των 30 ετών ποιους αφορά?
α. Τους επαγγελµατικά εκτεθειµένους στην ακτινοβολία
β. Τους ασθενείς
γ. Τον γενικό πληθυσµό όσο αφορά τους γενετικούς κινδύνους
δ. Τον γενικό πληθυσµό
ε. Το α και το β
334. Η προσφορά της χρήσης της µολύβδινης προστατευτικής ποδιάς έχει
αξία όταν χρησιµοποιείται στους
α. Ενήλικες ασθενείς
β. Στον οδοντίατρο
γ. Σε άτοµα που βρίσκονται σε ηλικία αναπαραγωγής
δ. Στις γυναίκες
ε. Σε όλους τους παραπάνω
335. Ποιο είναι το ανώτατο όριο της ρύθµισης ενός χρονοδιακόπτη?
α. Τα 10 δευτερόλεπτα
β. Τα 20 δευτερόλεπτα
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γ. Τα 5 δευτερόλεπτα
δ. Τα 30 δευτερόλεπτα
ε. Τα 15 δευτερόλεπτα
336. Γιατί υπάρχει ανώτατο όριο στην ρύθµιση του χρονοδιακόπτη?
α. Για λόγους ευκολίας του χειριστή
β. Για να µη µπορεί να χρησιµοποιηθεί το µηχάνηµα για
ακτινοσκόπηση.
γ. Για να προτιµά ο οδοντίατρος ευαίσθητα πλακίδια
δ. Για να µειώνεται ο χρόνος παραµονής στον σκοτεινό θάλαµο
ε Το γ και το δ
337. Ποιος είναι θεωρητικά ο µικρότερος χρόνος στον οποίο µπορούν να
ρυθµιστούν οι παλµικοί χρονοδιακόπτες?
α. Ένα δευτερόλεπτο
β. 1/50 του δευτερόλεπτου
γ. 1/25 του δευτερόλεπτου
δ. 1/10 του δευτερόλεπτου
ε 1/5 του δευτερόλεπτου
338. Η σχέση της έκθεσης στους γεννητικούς αδένες µεταξύ αρρένων και
θηλέων είναι?
α. 1/10
β. 1/5
γ. 1/15
δ. 1/20
ε. 1/40
339.Ποια είναι η ελαχίστη απόσταση ασφαλείας από την πηγή των ακτίνων –
Χ στην οποία θα πρέπει να στέκεται ο χειριστής του ακτινογραφικού
µηχανήµατος (οδοντίατρος)?
α. Τα 5 µέτρα
β. Τα 3 µέτρα
γ. Τα 2 µέτρα
δ. Τα 4 µέτρα
ε. Το 1 µέτρο
340. Μια έγκυος οδοντίατρος µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί το
ακτινογραφικό της µηχάνηµα καθ’ όλη την διάρκεια της εγκυµοσύνης?
α. Ναι
β. Όχι
γ. Με µεγάλη προσοχή
δ. Μόνο σε επείγοντα περιστατικά
ε. Το γ και το δ
341. Σε ποια περιοχή (οµάδα δοντιών) απαιτείται ο µεγαλύτερος χρόνος
εκποµπής?
α. Στους τοµείς της άνω γνάθου
β. Στους γοµφίους της κάτω γνάθου
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γ. Στον κυνόδοντα της άνω γνάθου
δ. Στους γοµφίους της άνω γνάθου
ε. Στους τοµείς της κάτω γνάθου
342. Πόσα ενδοστοµατικά ακτινογραφικά πλακίδια απαιτούνται για την
ακτινογράφηση των προσθίων δοντιών της κάτω γνάθου?
α. ∆ύο
β. Τρία
γ. Τέσσαρα
δ. Ένα
ε. Εξ
343. Πόσα ενδοστοµατικά ακτινογραφικά πλακίδια απαιτούνται για την
ακτινογράφηση των τοµέων δοντιών της κάτω γνάθου?
α. Τρία
β. Ένα
γ. ∆ύο
δ. Τέσσαρα
ε. Εξ
344. Πόσα ενδοστοµατικά ακτινογραφικά πλακίδια απαιτούνται για την
ακτινογράφηση των γοµφίων δοντιών της άνω γνάθου?
α. ∆ύο
β. Τρία
γ. Τέσσαρα
δ. Πέντε
ε. Ενα
345. Ποιο είναι το ποσοστό της πρωτογενούς ακτινοβολίας το οποίο
συµµετέχει στον σχηµατισµό της λανθάνουσας εικόνας?
α. 50%
β. 20%
γ. 10%
δ. 60%
ε. 100%
346. Από πού προέρχεται το µεγαλύτερο ποσοστό της δευτερογενούς
ακτινοβολίας, µετά από µία εκποµπή για λήψη ενδοστοµατικής
ακτινογραφίας?
α. Από το διάφραγµα του µηχανήµατος
β. Από το πρόσωπο του ασθενή
γ. Από τον ηθµό του µηχανήµατος
δ. Από τον κατευθυντήρα του µηχανήµατος
ε. Από το διάφραγµα και τον ηθµό του µηχανήµατος
347. Από πού εξαρτάται το ποσό της δευτερογενούς ακτινοβολίας το οποίο
εµφανίζεται κατά την διάρκεια της έκθεσης του ασθενή στην ακτινοβολία?
α. Από την τάση λειτουργίας του µηχανήµατος
β. Από το πάχος του προστιθέµενου ηθµού
γ. Από το µέγεθος της ωφέλιµης δέσµης στο άπω άκρο του
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κατευθυντήρα
δ. Από το mA του ακτινογραφικού µηχανήµατος.
ε. Από τον χρόνο εκποµπής
348. Ποια πρέπει να είναι η ελαχίστη επιτρεπτή απόσταση εστιακής κηλίδας –
δέρµατος ( µήκος του κατευθυντήρα) για ακτινογραφικά οδοντιατρικά
µηχανήµατα τα οποία λειτουργούν µε τάση 50 KV?
α. 40 εκατοστ.
β. 30 εκατοστ.
γ. 20 εκατοστ.
δ. 10 εκατοστ.
ε. 5 εκατοστ.
349. Ποια πρέπει να είναι η ελαχίστη επιτρεπτή απόσταση εστιακής κηλίδας –
δέρµατος (µήκος κατευθυντήρα) για ακτινογραφικά οδοντιατρικά µηχανήµατα
που λειτουργούν µε τάση 70 KV?
α. 40 εκατοστ.
β. 30 εκατοστ.
γ. 20 εκατοστ.
δ. 10 εκατοστ.
ε. 5 εκατοστ.
350. Ποια πρέπει να είναι η ελαχίστη επιτρεπτή απόσταση εστιακής κηλίδας –
δέρµατος (µήκος κατευθυντήρα) για ακτινογραφικά οδοντιατρικά µηχανήµατα
που λειτουργούν µε τάση 90 KV?
α. 40 εκατοστ.
β. 30 εκατοστ.
γ. 20 εκατοστ.
δ. 10 εκατοστ.
ε. 5 εκατοστ.
351. Ποιο είδος κατευθυντήρα εµφανίζει το µικρότερο ποσό δευτερογενούς
ακτινοβολίας?
α. Ο κυλινδρικός και ο ορθογώνιος κατευθυντήρας
β. Ο κυλινδρικός κατευθυντήρας
γ. Ο σηµειακός κατευθυντήρας
δ. Ο ορθογώνιος κατευθυντήρας
ε. Ο σηµειακός και ο κυλινδρικός κατευθυντήρας
352. Ποιο είδος κατευθυντήρα εµφανίζει το µεγαλύτερο ποσό δευτερογενούς
ακτινοβολίας?
α. Ο κυλινδρικός και ο ορθογώνιος κατευθυντήρας
β. Ο σηµειακός κατευθυντήρας
γ. Ο ορθογώνιος κατευθυντήρας
δ. Ο κυλινδρικός κατευθυντήρας
ε. Ο σηµειακός και ο κυλινδρικός κατευθυντήρας
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353. Ένα οδοντιατρικό ακτινογραφικό µηχάνηµα το οποίο λειτουργεί µε τάση
70 KV θεωρείται ασφαλές όταν η δόση εξόδου στο άπω άκρο του
κατευθυντήρα δεν ξεπερνά
α. τα 3 Roentgen το δευτερόλεπτο
β. τα 4 Roentgen το δευτερόλεπτο
γ. το 1 Roentgen το δευτερόλεπτο
δ. τα 2 Roentgen το δευτερόλεπτο
ε. τα 5 Roentgen το δευτερόλεπτο
354. Από τι εξαρτάται η αναγκαιότητα της παρουσίας προστατευτικών
διαφραγµάτων στο οδοντιατρείο?
α. Από τον φόρτο εργασίας του µηχανήµατος
β. Από το είδος του χρονοδιακόπτη του µηχανήµατος
γ. Από το είδος του κατευθυντήρα του µηχανήµατος
δ. Από το πάχος του προστιθέµενου ηθµού του µηχανήµατος
ε. Από την τάση λειτουργίας του µηχανήµατος
355. Με ποιο τρόπο µπορεί να µειωθεί ο φόρτος εργασίας ενός οδοντιατρικού
ακτινογραφικού µηχανήµατος?
α. Αυξάνοντας το πάχος του προστιθέµενου ηθµού
β. Μειώνοντας τον χρόνο εκποµπής
γ. Αυξάνοντας την πυκνότητα των ακτινογραφικών διαλυµάτων
δ, Αφαιρώντας τελείως τον προστιθέµενο ηθµό του µηχανήµατος
ε. Μειώνοντας την πυκνότητα των ακτινογραφικών διαλυµάτων.
356. Ο παράγων απασχόλησης που έχει σχέση µε την αναγκαιότητα
παρουσίας προστατευτικών διαφραγµάτων στο οδοντιατρείο, για ένα άτοµο το
οποίο εργάζεται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης στο οδοντιατρείο είναι
ίσος
α. Με 1
β. Με 1/4
γ. Με 1/16
δ. ∆εν λαµβάνεται υπ’ όψη
ε. Με το α και το β
357. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται στον οδοντίατρο να συγκρατεί µε το
χέρι του το πλακίδιο στο στόµα του ασθενή?
α. Σε ηλικιωµένους ασθενείς
β. Σε µικρούς ασθενείς
γ. Ποτέ
δ. Όταν επιθυµεί µία πολύ καλή απεικόνιση
ε. Όταν επιθυµεί να συντοµεύσει την διαδικασία της ακτινογράφησης
358. Τι πάχος µολύβδου πρέπει να έχει η προστατευτική ποδιά για τον
οδοντιατρικό ασθενή?
α. 0,25 χιλιοστά
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β. 0,50 χιλιοστά
γ. 0,75 χιλιοστά
δ. 1,00 χιλιοστά
ε. 2,00 χιλιοστά
359. Από τι εξαρτάται ο βαθµός διαπερατότητας ενός υλικού από τις ακτίνεςΧ?
α. Από τον χρόνο εκποµπής
β. Από το mA του µηχανήµατος
γ. Από την τάση λειτουργίας του µηχανήµατος
δ. Από την τάση λειτουργίας του µηχανήµατος και το πάχος του υλικού
ε. Από τον παράγοντα mA.S του µηχανήµατος
360. Σε ενήλικες ασθενείς µε στενή υπερώα, για να έχετε µία επιτυχή
απεικόνιση από την ακτινογράφηση των µέσων τοµέων της άνω γνάθου, σε
ποια από τις παρακάτω µεθόδους θα καταφύγετε?
α. Θα κάµψετε το πλακίδιο
β. Θα τσακίσετε τις άκρες του πλακιδίου
γ. Θα χρησιµοποιήσετε εξωστοµατική τεχνική
δ. θα χρησιµοποιήσετε συγκρατητήρες πλακιδίων
ε. Το α και το β
361. Σε ακτινογραφικά µηχανήµατα µε σταθερούς παράγοντες εκποµπής ο
χρόνος έκθεσης εξαρτάται από?
α. Την πυκνότητα των ακτινογραφικών διαλυµάτων
β. Από την θερµοκρασία των ακτινογραφικών διαλυµάτων
γ. Από την ευαισθησία του χρησιµοποιηµένου πλακιδίου
δ. Από το πάχος του ατόµου το οποίο ακτινογραφείται
ε. Το α και το β
362. Η ευαισθησία του ακτινογραφικού πλακιδίου σαν ιδιότητα είναι
αντιστρόφως ανάλογη?
α. της πυκνότητας
β. της ευκρίνειας
γ. Της σαφήνειας
δ. Της αντίθεσης
ε. Το γ και το δ
363. Για την ακτινογράφηση πλακιδίων υψηλής ευαισθησίας, (κατηγορίας F),
απαιτείται ακτινογραφικό µηχάνηµα
α. Με κυλινδρικό κατευθυντήρα
β. Με ορθογώνιο κατευθυντήρα
γ. Με παλµικό χρονοδιακόπτη
δ. Με ρυθµιζόµενους παράγοντες εκποµπής
ε. Με µηχανική χρονοδιακόπτη
364. Ποιας ευαισθησίας ακτινογραφικά πλακίδια επηρεάζονται περισσότερο
από την οµίχλωση?
α. Τα ευαισθησίας A, B, C.
β. Τα ευαισθησίας D, E.
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γ. Τα ευαισθησίας Ε
δ. Τα ευαισθησίας F
ε. Tα ευαισθησίας D
365. Ποια είναι η κατάλληλη θερµοκρασία για τα εµφανιστικά διαλύµατα?
α. 150 C
β. 200 C
γ. 250 C
δ. 300 C
ε. 350 C
366. Πόσο χρόνο πρέπει να παραµείνει το ακτινογραφικό πλακίδιο στο
διάλυµα της στερέωσης?
α. Τον ίδιο χρόνο που παρέµεινε στο εµφανιστικό διάλυµα
β. Το µισό του χρόνου από αυτόν του χρόνου της εµφάνισης
γ. Τόσο χρόνο όσος απαιτείται για να καθαρίσει το πλακίδιο
δ. Για 5 λεπτά
ε. Για 1 λεπτό
367. Σε µία ενδοστοµατική περιακρορριζική ακτινογραφία το είδωλο των
απεικονιζόµενων δοντιών εµφανίζεται µεγεθυσµένο. Που µπορεί να οφείλεται
αυτό?
α. Στην λαθεµένη διευθέτηση της οριζόντιας γωνίασης
β. Στο υπερβολική κάµψη του πλακιδίου
γ. Στην λαθεµένη τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενή
δ. Στην λαθεµένη διευθέτηση της κατακόρυφης γωνίασης
ε. Στο υπερβολικό τσάκισµα των γωνιών του πλακιδίου
368. Σε µία ενδοστοµατική περιακρορριζική ακτινογραφία τα είδωλα των
απεικονιζόµενων δοντιών εµφανίζουν έντονες επαλληλίες. Που µπορεί να
οφείλεται αυτό?
α. Στην λαθεµένη τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενή
β. Στην λαθεµένη διευθέτηση της οριζόντιας γωνίασης
γ. Στην λαθεµένη τοποθέτηση του πλακιδίου
δ. Στην λαθεµένη διευθέτηση της κατακόρυφης γωνίασης
ε. Στην υπερβολική κάµψη των γωνιών του πλακιδίου
369. Όταν κατά την διάρκεια της λήψης περιακρορριζικών ακτινογραφιών µε
την τεχνική της διχοτόµου η κεντρική ακτίνα είναι κάθετη µε το δόντι, ποιο θα
είναι το ακτινογραφικό αποτέλεσµα?
α. Εµφάνιση οµόρων αλληλοεπικαλύψεων
β. Ασαφές είδωλο
γ. Μεγέθυνση του ειδώλου
δ. Σµίκρυνση του ειδώλου
ε. Συνολική παραµόρφωση του ειδώλου
370. Όταν κατά την διάρκεια της λήψης περιακρορριζικών ακτινογραφιών µε
την τεχνική της διχοτόµου η κεντρική ακτίνα είναι κάθετη προς το
ακτινογραφικό πλακίδιο, ποιο θα είναι το ακτινογραφικό αποτέλεσµα?
α. Σµίκρυνση του ειδώλου
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β. Μεγέθυνση του ειδώλου
γ. Μειωµένη ευκρίνεια του ειδώλου
δ. Μείωση της σαφήνειας του ειδώλου
ε. Ασαφές είδωλο
371. Σ’ένα ακτινογραφικό πλακίδιο µετά την εµφάνιση του διαπιστώνετε ότι
είναι ακτινοβοληµένο κατά το ήµισυ. Τι σφάλµα έχει γίνει κατά την διαδικασία
της τεχνικής λήψεως?
α. Κακή διευθέτηση της κατακόρυφης γωνίασης
β. Κακή σκόπευση του πλακιδίου
γ. Κακή τοποθέτηση του πλακιδίου
δ. Κακή διευθέτηση της οριζόντιας γωνίασης
ε Μικρός χρόνος εκποµπής
372. Ποια παράµετρος από τις παρακάτω χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να
θεωρηθεί µια µυλική ακτινογραφία συγκλείσεως (µετά πτερυγίου)
επιτυχηµένη?
α. Κατάλληλη διευθέτηση της κατακόρυφης γωνίασης
β. Κατάλληλος χρόνος εκποµπής
γ. Κατάλληλη διευθέτηση της οριζόντιας γωνίασης
δ. Κατάλληλη σκόπευση του πλακιδίου
ε. Κατάλληλη τοποθέτηση του πλακιδίου
373. Τι ελέγχουµε µε τις µυλικές ακτινογραφίες συγκλείσεως (µετά
πτερυγίου)?
α. Τις περιακρορριζικές περιοχές των δοντιών
β. Τις όµορες επιφάνειες των δοντιών
γ. Τους ριζικούς σωλήνες των δοντιών
δ. Τα ακρορρίζια των δοντιών
ε. Τις µύλες των δοντιών
374. Τι ελέγχουµε κυρίως µε τις περιακρορριζικές ακτινογραφίες
α. Τις µύλες των δοντιών
β. Τον πολφικό θάλαµο των δοντιών
γ. Τον ριζικό σωλήνα των δοντιών
δ. Το δόντι στο σύνολο του µαζί µε την περιοχή πέριξ του ακρορριζίου
ε. Τις µασητικές ή κοπτικές επιφάνειες των δοντιών
375. Γιατί στην τεχνική της παραλλήλου µε την χρήση συγκρατητήρων θα
πρέπει να αυξηθεί η απόσταση εστιακής κηλίδας – δέρµατος?
α. Για να µειωθεί η απώλεια ακτινοβολίας από την κεφαλή του µηχανήµατος
β. Για επίτευξη καλύτερης ευκρίνειας
γ. Για την µείωση της µεγέθυνσης του ειδώλου
δ. Για καλύτερη σκόπευση του πλακιδίου
ε. Γιατί αυξάνεται ο χρόνος εκποµπής
376. Γιατί η τεχνική της παραλλήλου µε την χρήση συγκρατητήρων απαιτεί
την χρήση κατευθυντήρα ο οποίος καθορίζει την απόσταση εστιακής κηλίδας
– δέρµατος στα 30 µε 40 εκατοστόµετρα?
α. Για να µειωθεί το φαινόµενο της παρασκιάς
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β. Για την καλύτερη σκόπευση του πλακιδίου
γ. Γιατί στην τεχνική αυτή χρησιµοποιούνται πολύ ευαίσθητα πλακίδια
δ. Για να επιτευχθεί καλύτερη ευκρίνεια στην απεικόνιση
ε. Για να µειώσουµε τον χρόνο εµφάνισης του πλακιδίου
377. Σε ποια από τις παρακάτω λήψεις το ενδοστοµατικό περιακρορριζικό
πλακίδιο τοποθετείται στην στοµατική κοιλότητα µε την µεγαλύτερη του
διάσταση παράλληλη µε τους επιµήκεις άξονες των δοντιών?
α. Στους γοµφίους της κάτω γνάθου
β. Στους προγοµφίους της κάτω γνάθου
γ. Στους προγοµφίους της άνω γνάθου
δ. Στους τοµείς της κάτω γνάθου
ε. Στους γοµφίους της άνω γνάθου
378. Κατά την τοποθέτηση του ενδοστοµατικού περιακρορριζικού πλακιδίου
στην στοµατική κοιλότητα η πλευρά του πλακιδίου που βρίσκεται προς τις
µύλες των δοντιών που ακτινογραφείται, πρέπει να ?
α. Βρίσκεται χαµηλότερα από τις µασητικές επιφάνειες των δοντιών που
ακτινογραφούνται
β. Απέχει 2-3 χιλ. από τις µασητικές επιφάνειες των δοντιών που
ακτινογραφούνται
γ. Είναι παράλληλη µε τις µασητικές επιφάνειες των δοντιών που
ακτινογραφούνται
δ. Απέχει 4-5 χιλ. από τις µασητικές επιφάνειες των δοντιών που
ακτινογραφούνται
ε. Το β και το γ
379. Τι είδους ακτινογραφίες θα προτείνεται στον ασθενή σας για τον έλεγχο
οµόρων τερηδόνων?
α. Περιακρορριζικές µε την τεχνική της διχοτόµου
β. Περιακρορριζικές µε την τεχνική της παραλλήλου
γ. Ακτινογραφίες δήξεως
δ. Μυλικές ακτινογραφίες συγκλείσεως
ε. Πανοραµική ακτινογραφία
380. Τι είδους ακτινογραφίες θα προτείνεται στον ασθενή σας για τον έλεγχο
της περιοδοντικής νόσου?
α. Ενδοστοµατικές περιακρορριζικές µε την τεχνική της διχοτόµου
β. Ενδοστοµατικές περιακρορριζικές µε την τεχνική της παραλλήλου
γ. Πανοραµική ακτινογραφία
δ, Ακτινογραφίες δήξεως
ε. Μυλική ακτινογραφία συγκλείσεως
381. Τι είδους ακτινογραφία θα προτείνεται στον ασθενή σας ως ενδιάµεση
ακτινογραφία µιας ενδοδοντικής θεραπείας?
α. Ακτινογραφία δήξεως
β. Μυλική ακτινογραφία συγκλείσεως
γ. Πανοραµική ακτινογραφία
δ. Περιακρορριζική ακτινογραφία
ε. Ακτινογραφία Status-X
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382. Τι είναι η οµίχλωση του ακτινογραφικού πλακιδίου
α. Η µείωση της ευκρίνειας της απεικόνισης
β. Η µείωση της σαφήνειας της απεικόνισης
γ. Η µειωµένη πυκνότης του πλακιδίου
δ. Η αυξηµένη πυκνότης του πλακιδίου
ε. Η αύξηση της αντίθεσης
383. Στο οδοντιατρείο σας έχετε µεγάλο αριθµό οµιχλωµένων ακτινογραφιών.
Που θα αναζητήσετε κατ’ αρχάς το πιθανό αίτιο της οµίχλωσης?
α. Στο είδος των χρησιµοποιούµένων ακτινογραφικών διαλυµάτων
β. Στην πιθανή είσοδο φωτός στον σκοτεινό θάλαµο
γ. Στην ευαισθησία των χρησιµοποιουµένων ακτινογραφικών πλακιδίων
δ. Στην κίνηση της κεφαλής του ασθενή κατά την διάρκεια της
ακτινογράφησης
ε. Στην ποιότητα των ακτινογραφικών διαλυµάτων
384. Ποια είναι η πιθανή αιτία ενός υποεµφανισµένου ακτινογραφικού
πλακιδίου?
α. Μεγάλος χρόνος εκποµπής
β. Υψηλή τάση λειτουργίας του ακτινογραφικού µηχανήµατος
γ. Μικρός χρόνος παραµονής στο εµφανιστικό διάλυµα
δ. Μικρός χρόνος παραµονής στο διάλυµα της στερέωσης
ε. Υψηλή θερµοκρασία του ακτινογραφικού διαλύµατος
385. Ποια είναι η πιθανή αιτία ενός υπερεµφανισµένου ακτινογραφικού
πλακιδίου?
α. Υψηλή θερµοκρασία του εµφανιστικού διαλύµατος
β. Μικρός χρόνος εκποµπής
γ. Μεγάλος χρόνος παραµονής στο διάλυµα της στερέωσης
δ. Μικρή ευαισθησία του ακτινογραφικού πλακιδίου
ε. Υψηλή θερµοκρασία του διαλύµατος της στερέωσης
386. Ποια είναι η πιθανή αιτία της εµφάνισης λευκών ή µαύρων κηλίδων επί
του ακτινογραφικού πλακιδίου?
α. Προσβολή του πλακιδίου από σταγόνες νερού πριν από την
διαδικασία της εµφάνισης
β. Σύλληψη του πλακιδίου µε υγρά δάκτυλα
γ. Κακός φωτισµός ασφάλειας του σκοτεινού θαλάµου
δ. Πιθανή είσοδος φωτός εντός του σκοτεινού θαλάµου
ε. Χαµηλής ποιότητας ακτινογραφικά διαλύµατα
387. Ποια είναι η πιθανή αιτία της εµφάνισης καφέ χρωστικών επί του
ακτινογραφικού πλακιδίου?
α. Μικρός χρόνος εµφάνισης
β. Υπερβολικός χρόνος στερέωσης
γ. Ανεπαρκής χρόνος στερέωσης
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δ. Ανεπαρκής χρόνος έκπλυσης µε νερό
ε. Ακτινογραφικά διαλύµατα χαµηλής πυκνότητας
388. Τι είδους διάλυµα είναι το εµφανιστικό διάλυµα?
α. Όξινο
β. Ουδέτερο
γ. Αλκαλικό
δ. Κορεσµένο
ε. Το β και το δ
389. Τι είδους διάλυµα είναι το διάλυµα της στερέωσης?
α. Όξινο
β. Αλκαλικό
γ. Ουδέτερο
δ. Υπερκορεσµένο
ε. Το α και το δ
390. Ποιο είναι το ελάχιστο µήκος κύµατος που πρέπει να έχουν οι ακτίνες της
ωφέλιµης δέσµης του οδοντιατρικού ακτινογραφικού µηχανήµατος για να
προσεγγίσουν το ακτινογραφικό πλακίδιο?
α. 0,15 Α
β. 0,24 Α
γ. 0,34 Α
δ. 0,44 Α
ε. 0,54 Α
391. Σε ποιο από τα παρακάτω είδη κυττάρων τα οποία ακτινοβολούνται µε
ιονίζουσα ακτινοβολία απαιτείται µεγάλο χρονικό διάστηµα για την
επανόρθωση τους?
α. Γενετικά κύτταρα
β. Κύτταρα νεφρικών σωληναρίων
γ. Λεµφοκύτταρα
δ. Νευρικά κύτταρα
ε. Κύτταρα αίµατος
392. Που εφαρµόζεται κυρίως η ακτινογραφία δήξεως?
α. Για τον έλεγχο όµορων τερηδόνων
β. Για την απεικόνιση των περιακρορριζικών αλλοιώσεων των δοντιών
γ. Για τον εντοπισµό υπεραρίθµων και εγκλείστων δοντιών
δ. Για τον έλεγχο του ύψους της φατνιακής ακρολοφίας
ε. Για την απεικόνιση των τρίτων γοµφίων της κάτω γνάθου
393. Σε περιπτώσεις εγκλείστου κυνόδοντα της άνω γνάθου, ποια από τις
παρακάτω τεχνικές χρησιµεύει για τον ακριβή εντοπισµό της θέσης του
εγκλείστου?
α. Ακτινογραφία Status-X
β. Μυλική ακτινογραφία συγκλείσεως
γ. Ακτινογραφίας δήξεως
δ. ∆ύο περιακρορριζικές ακτινογραφίες οι οποίες έχουν ληφθεί µε
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διαφορετική οριζόντια ή κατακόρυφο γωνίαση
ε. Εξωστοµατική ακτινογραφία µε την τεχνική Waters
394. Σε περιπτώσεις έγκλειστου µέσου τοµέα της άνω γνάθου, ποια από τις
παρακάτω τεχνικές χρησιµεύει για τον ακριβή εντοπισµό της θέσης του
εγκλείστου?
α. Ακτινογραφία δήξεως
β. Περιακρορριζική ακτινογραφία
γ. Τεχνική της ορθής γωνίας
δ. Πανοραµική ακτινογραφία
ε. Μυλική ακτινογραφία συγκλείσεως
395. Τι προσφέρει η παρουσία ηθµού στο ακτινογραφικό µηχάνηµα?
α. Περιορίζει τις διαστάσεις της δέσµης των ακτίνων-Χ
β. Μειώνει την δόση έκθεσης στο δέρµα του ασθενή
γ. Ευθυγραµµίζει την δέσµη των ακτίνων-Χ
δ. Προσδιορίζει το σχήµα της δέσµης των ακτίνων-Χ
ε. Μαλακώνει την ωφέλιµη δέσµη
396. Η ποιότητα της δέσµης των ακτίνων-Χ έχει σχέση?
α. Με την ένταση του ρεύµατος το οποίο διέρχεται την κάθοδο
β. Με το πάχος του προστιθέµενου ηθµού
γ. Με το µέγεθος της εστιακής κηλίδας
δ. Με το µήκος του χρησιµοποιούµενου κατευθυντήρα
ε. Με τον παράγοντα mA.S
397. Από τι προκαλείται η εµφάνιση υπερβολικής πυκνότητας στο
ακτινογραφικό πλακίδιο?
α. Από την αύξηση του χρόνου εκποµπής
β. Από τον αυξηµένο χρόνο παραµονής του πλακιδίου στο διάλυµα της
στερέωσης
γ. Από το είδος του χρονοδιακόπτη του µηχανήµατος
δ. Από τον µικρό χρόνο παραµονής του πλακιδίου στο διάλυµα της
στερέωσης
ε. Από την αύξηση του πάχους του προστιθέµενου ηθµού
398. Τι ονοµάζουµε σαφήνεια στην ακτινογραφική απεικόνιση?
α. Την χαµηλή αντίθεση της απεικόνισης
β. Την υψηλή αντίθεση της απεικόνισης
γ. Την καθαρότητα των ορίων των ειδώλων της απεικόνισης
δ. Την ευκρίνεια της απεικόνισης.
ε. Την κατάλληλη πυκνότητα του πλακιδίου
399. Τι εννοούµε όταν χαρακτηρίζουµε µία ακτινογραφία σαν ακτινογράφηµα
χαµηλής αντίθεσης?
α. Ότι περιέχει µαύρες , άσπρες περιοχές και λίγες αποχρώσεις του γκρι.
β. Ότι περιέχει µόνο µαύρες και άσπρες περιοχές
γ. Ότι περιέχει µαύρες , άσπρες περιοχές και πολλές αποχρώσεις του
γκρι
δ. Ότι περιέχει µόνο µαύρες περιοχές
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ε. Ότι περιέχει µόνον άσπρες περιοχές
400.Σε ένα ακτινογραφικό µηχάνηµα το οποίο λειτουργεί µε τάση 50 KV, µε
ποιο από τα παρακάτω φαινόµενα αντιδρά η ακτινοβολία µε την ύλη?
α. Φαινόµενο Compton
β. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο
γ. Φαινόµενο Compton και φωτοηλεκτρικό φαινόµενο
δ. Φαινόµενο της δίδυµης γένεσης
ε. Φαινόµενο Compton και φαινόµενο δίδυµης γένεσης
401. Σε ένα ακτινογραφικό µηχάνηµα το οποίο λειτουργεί µε τάση 70 KV , µε
ποιο από τα παρακάτω φαινόµενα αντιδρά η ακτινοβολία µε την ύλη?
α. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο και φαινόµενο Compton
β. Φαινόµενο Compton και φαινόµενο δίδυµης γένεσης
γ. Φαινόµενο Compton
δ. Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο
ε. Φαινόµενο δίδυµης γένεσης
402. Αν αντικαταστήσετε τα πλακίδια ευαισθησίας Ε µε πλακίδια ευαισθησίας
F και χρησιµοποιήσετε τον ίδιο χρόνο εκποµπής, ποιο θα είναι το
αποτέλεσµα?
α. Μειωµένη πυκνότητα στο πλακίδιο
β. Μειωµένη ευκρίνεια στο πλακίδιο
γ. Αυξηµένη ευκρίνεια στο πλακίδιο
δ. Αυξηµένη πυκνότητα στο πλακίδιο
ε. Αυξηµένη σαφήνεια του πλακιδίου
403. Ποια από τις παρακάτω ιδιότητες των ακτινογραφικών πλακιδίων δεν
εξαρτάται από την χαρακτηριστική καµπύλη των πλακιδίων (Καµπύλη των
Hurter and Driffield)?
α. Η πυκνότης
β. Η ευκρίνεια
γ. Η αντίθεση
δ. Η ευαισθησία
ε. Η πυκνότης και η αντίθεση
404. Η πυκνότητα µιας ακτινογραφίας µειώνεται?
α. Αυξάνοντας το mA του µηχανήµατος
β. Αυξάνοντας τον χρόνο εκποµπής
γ. Αυξάνοντας τον χρόνο εµφάνισης
δ. Αυξάνοντας την απόσταση εστιακής κηλίδας - ασθενή.
ε. Μειώνοντας την απόσταση εστιακής κηλίδας – ασθενή
405. Η χαµηλή πυκνότητα µιας ακτινογραφίας µπορεί να οφείλεται
α. Στον µεγάλο χρόνο εκποµπής
β. Στην τοποθέτηση του πλακιδίου στην στοµατική κοιλότητα από την
αντίθετη πλευρά
γ. Στην υψηλή θερµοκρασία του εµφανιστικού διαλύµατος
δ. Στον µικρό χρόνο παραµονής του πλακιδίου στο διάλυµα της στερέωσης
ε. Στον µεγάλο χρόνο παραµονής του πλακιδίου στο διάλυµα της εµφάνισης
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406. Όταν σ’ ένα ακτινογραφικό µηχάνηµα η απόσταση εστιακής κηλίδας –
δέρµατος µετατρέπεται από τα 20 εκατοστ. στα 40 εκατοστ. , η ένταση της
ακτινοβολίας-Χ µειώνεται
α. Κατά το 1/2
β. Κατά το 1/3
γ. Κατά το 1/4
δ. Κατά το 1/5
ε. Κατά το 1/8
407. Η δέσµη των ακτίνων-Χ περιορίζεται για να
α. Για να αφαιρεθούν οι λιγότερο διεισδυτικές ακτίνες
β. Για να αποφύγουµε την άσκοπη ακτινοβόληση του ασθενή
γ. Για να διευκολύνουµε την σκόπευση του πλακιδίου
δ. Για να µειώσουµε τον χρόνο εκποµπής
ε. Για να παραλληλισθεί η δέσµη των ακτίνων-Χ
408. Όταν µειώνουµε το mA ενός ακτινογραφικού µηχανήµατος από τα 15mA
στα 10 mA, τότε έχουµε σαν αποτέλεσµα
α. Την µείωση του µήκους κύµατος της παραγόµενης ακτινοβολίας
β. Την αλλαγή του σχήµατος του νέφους των ηλεκτρονίων της καθόδου
γ. Την αύξηση του ποσού της παραγόµενης ακτινοβολίας-Χ
δ. Την µείωση του ποσού της παραγόµενης ακτινοβολίας-Χ
ε. Την αύξηση της δευτερογενούς ακτινοβολίας
409. Μ’ ένα ακτινογραφικό µηχάνηµα εφοδιασµένο µε κατευθυντήρα 40
εκατοστ. και µε χρόνο εκποµπής 2 δευτερόλεπτα λαµβάνουµε µία πολύ καλή
ακτινογραφία. Αν το µήκος του κατευθυντήρα µειωθεί στα 20 εκατοστ. ποιος
είναι ο κατάλληλος χρόνος εκποµπής για την λήψη µιας ανάλογης
ακτινογραφίας?
α. 0,2 του δευτερόλεπτου
β. 0,5 του δευτερόλεπτου
γ. 1 δευτερόλεπτο
δ. 4 δευτερόλεπτα
ε. Ο ίδιος
410. Το λεπτό µεταλλικό φύλλο µολύβδου το οποίο βρίσκεται στην πίσω
πλευρά των ενδοστοµατικών πλακιδίων χρησιµεύει?
α. Για την αύξηση της ποσότητας της δευτερογενούς ακτινοβολίας η οποία
φθάνει στο πλακίδιο
β. Για την µείωση της έκθεσης των ιστών οι οποίοι βρίσκονται πίσω
από το πλακίδιο
γ. Για να προστατεύει το πλακίδιο από παραµορφώσεις κατά την τοποθέθέτηση στην στοµατική κοιλότητα
δ. Για να προστατεύει το πλακίδιο από τα υγρά του στόµατος
ε. Για να προσδίδει σχετική ακαµψία στο πλακίδιο
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411. Η παράλληλος τεχνική σε σχέση µε την τεχνική της διχοτόµου
χρησιµοποιεί?
α. Πιο ευαίσθητα πλακίδια
β. Μεγαλύτερη οριζόντια γωνίαση
γ. Μεγαλύτερη απόσταση αντικειµένου – πλακιδίου
δ. Λιγότερο ευαίσθητα πλακίδια
ε. Το α και το β
412. Μεγάλοι κρύσταλλοι βρωµιούχου αργύρου στο φωτογραφικό γαλάκτωµα
του ακτινογραφικού πλακιδίου σηµαίνει?
α. Πλακίδιο µε µικρή ταχύτητα
β. Πλακίδιο µε µεγάλη ευκρίνεια
γ. Πλακίδιο µε µεγάλη ταχύτητα
δ. Πλακίδιο µε ικανοποιητική αντίθεση
ε. Πλακίδιο µε µεγάλη σαφήνεια
413. Το κυρτό µέρος του αναγνωριστικού εντυπώµατος του πλακιδίου
υποδεικνύει?
α. Το σηµείο απ’ όπου θα κρατάει το πλακίδιο ο οδοντίατρος
β. Το σηµείο όπου θα τοποθετηθεί ο συγκρατήτηρας του πλακιδίου
γ. Την περιοχή από την οποία ανοίγεται το πλακίδιο
δ. Την πλευρά έκθεσης του πλακιδίου
ε. Το α και το β
414. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί µειονέκτηµα των εξωστοµατικών
τεχνικών µε ενισχυτικές πινακίδες?
α. Η µείωση της έκθεσης στην ακτινοβολία
β. Η αύξηση του απαιτούµενου χρόνου για την εµφάνιση της ακτινογραφίας
γ. Η µείωση της ευκρίνειας της ακτινογραφίας
δ. Η αύξηση της αντίθεσης της ακτινογραφίας
ε. Η αύξηση της πυκνότητας της ακτινογραφίας
415 . Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί µειονέκτηµα της πανοραµικής
ακτινογραφίας?
α. Μεγέθυνση
β. Μη απεικόνιση όλων των δοντιών των γνάθων
γ. Στέρηση της ευχέρειας σύγκρισης της δεξιάς µε την αριστερή πλευρά
δ. Υψηλή αντίθεση της ακτινογραφίας
ε. Το β και το γ
416. Η νοητή γραµµή η οποία αποτελεί την βασική γραµµή ακτινογράφησης
(baseline) στις εξωστοµατικές τεχνικές ορίζεται από?
α. Το πτερύγιο της µύτης και το πτερύγιο του αυτιού
β. Τον έξω κανθό και τον τράγο του αυτιού
γ. Το ριζορρίνιο και τον έξω ακουστικό πόρο
δ. Το ριζορρίνιο και το πτερύγιο του αυτιού
ε. Το πτερύγιο της µύτης και τον τράγο του αυτιού
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417. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η σύγχρονη απεικόνιση του
περιγράµµατος των µαλακών ιστών και των οστών του κρανίου στο ίδιο
ακτινογράφηµα της κεφαλοµετρικής λήψης?
α. Με την διαφοροποίηση των παραγόντων εκποµπής του ακτινογραφικού
µηχανήµατος
β. Με την αύξηση της απόστασης κεφαλής ασθενούς και ακτινογραφικής
πλάκας
γ. Με την µείωση της απόστασης κεφαλής ασθενούς και ακτινογραφικής
πλάκας
δ. Με την τοποθέτηση ενός φίλτρου στην πορεία της ωφέλιµης δέσµης,
ε. Με την διαφοροποίηση του χρόνου εκποµπής
418. Ποια περιοχή εξετάζουµε µε το πλάγιο λοξό ακτινογράφηµα της κάτω
γνάθου?
α. Τον κόνδυλο της κάτω γνάθου
β. Την πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου
γ. Την κροταφογναθική άρθρωση
δ. Το σώµα και τον κλάδο της κάτω γνάθου
ε. Το σώµα της κάτω γνάθου
419. Στην κεφαλοµετρική ανάλυση το σηµείο (S) τι συµβολίζει?
α. Την πρόσθια ρινική άκανθα
β. Το κέντρο του τουρκικού εφιππίου
γ. Το γενείδιο
δ. Την µετωπορινική ραφή
ε. Το γώνιον
420. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό λίθου
στο σώµα του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα?
α. Μέση τυπική ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου
β. Μέση λοξή ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου
γ. Πλάγια τυπική ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου
δ. Πλάγια λοξή ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου
ε. Περιακρορριζική ακτινογραφία
421. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό λίθου
στην πρόσθια περιοχή του πόρου του υπογνάθιου σιαλογόνου αδένα?
α. Μέση τυπική ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου
β. Μέση λοξή ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου
γ. Περιακρορριζική ακτινογραφία
δ. Πλάγια λοξή ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου
ε. Πανοραµική ακτινογραφία
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422. Όταν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε την ακτινογραφία δήξεως για τον
εντοπισµό σιαλόλιθου στον πόρο του υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα, ποιο από
τα παρακάτω θεωρείται απαραίτητο για την ορθή απεικόνιση της
ακτινογραφίας?
α. Ακτινογράφηση µε µηχάνηµα που λειτουργεί µε υψηλή τάση
β. Χρησιµοποίηση υψηλού χρόνου εκποµπής
γ. Χρησιµοποίηση χαµηλού χρόνου εκποµπής
δ. Ακτινογράφηση µε µηχάνηµα που λειτουργεί µε υψηλό mA
ε. Ακτινογράφηση µε υψηλό παράγοντα mA.S
423. Ποια από τις παρακάτω αναφερόµενες τεχνικές ενδείκνυται για την
σιαλογραφία του υπογναθίου σιαλογόνου αδένα?
α. Μυλική ακτινογραφία συγκλείσεως
β. Μέση τυπική ακτινογραφία δήξεως
γ. Πανοραµική ακτινογραφία
δ. Πλάγια λοξή ακτινογραφία δήξεως
ε. Μέση τυπική ακτινογραφία δήξεως
424. Γιατί στις εξωστοµατικές τεχνικές θεωρείται απαραίτητη η χρήση
ενισχυτικών πινακίδων?
α. Για την αύξηση της ευκρίνειας της απεικόνισης
β. Για την βελτίωση της αντίθεσης της απεικόνισης
γ. Για την προστασία του ασθενή από την ακτινοβολία
δ. Για την µείωση του χρόνου παραµονής στο εµφανιστικό διάλυµα
ε. Το α και το β
425. Στην κεφαλοµετρική ανάλυση το σηµείο (Ν) τι συµβολίζει?
α. Την πρόσθια ρινική άκανθα
β. Το κέντρο του τουρκικού εφιππίου
γ. Το γώνιο
δ. Το µέσο της µετωπορρινικής ραφής
ε. Την οπίσθια ρινική άκανθα
426. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές ενδείκνυται για την απεικόνιση των
παραρρινικών κόλπων?
α. Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία κεφαλής
β. Προβολή Waters
γ. Πλάγια προβολή κρανίου
δ. Πανοραµική ακτινογραφία
ε. Ακτινογραφία βάσεως κρανίου
427. Σε υποψία κατάγµατος του ζυγωµατικού τόξου ποια ακτινογραφία θα
ζητούσατε?
α. Πανοραµική ακτινογραφία
β. Ακτινογραφία βάσεως κρανίου
γ. Ακτινογραφία παραρρινικών κόλπων
δ. Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία κρανίου
ε. Ακτινογραφία Status-X
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428. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί αντένδειξη για την διενέργεια
σιαλογραφίας?
α. Υποψία ακτινοαδιαπέρατου (ακτινοσκιερού) λίθου στον πόρο του αδένα
β. Παρουσία οξείας φλεγµονής στον αδένα
γ. Υποψία ακτινοδιαπερατού (ακτινοδιαυγούς) λίθου στον πόρο του αδένα
δ. ∆ιάχυτη διόγκωση του σιαλογόνου αδένα
ε. Περιορισµένη διόγκωση του σιαλογόνου αδένα
429. Που βρίσκεται το στόµιο της παρωτίδας?
α. Στην πρόσθια περιοχή του εδάφους του στόµατος
β. Στον βλεννογόνο της παρειάς απέναντι από την περιοχή του κυνόδοντα
της άνω γνάθου
γ. Στον βλεννογόνο της παρειάς απέναντι από την µύλη του πρώτου
γοµφίου της άνω γνάθου
δ. Στην οπίσθια περιοχή του εδάφους του στόµατος
ε. Στην ουλοπαρειακή αύλακα των οπισθίων δοντιών της κάτω γνάθου
430. Που βρίσκονται τα στόµια των υπογναθίων σιαλογόνων αδένων?
α. Στην βάση της γλώσσας
β. Στην πρόσθια περιοχή του εδάφους του στόµατος
γ. Στην προστοµιακή αύλακα αντίστοιχα µε τους τοµείς της κάτω γνάθου
δ. Στον βλεννογόνο της παρειάς αντίστοιχα µε τον κυνόδοντα της κάτω
γνάθου
ε. Στον βλεννογόνο της παρειάς αντίστοιχα µε τον γοµφίο της κάτω γνάθου
431. Σε περίπτωση υποψίας σιαλόλιθου στον πόρο του υπογνάθιου
σιαλογόνου αδένα , ποια θα ήταν η πρώτη ακτινογραφική εξέταση που θα
ζητούσατε?
α. Πανοραµική ακτινογραφία
β. Σιαλογραφία
γ. Περιακρορριζική ακτινογραφία της περιοχής
δ. Ακτινογραφία δήξεως
ε. Μυλική ακτινογραφία συγκλείσεως
432. Η χαµηλή θερµοκρασία των εµφανιστικών διαλυµάτων έχει ως
αποτέλεσµα
α. Ακτινογραφικό πλακίδιο µε χαµηλή πυκνότητα
β. Ακτινογραφικό πλακίδιο µε υψηλή πυκνότητα
γ. Οµιχλωµένο πλακίδιο
δ. Πλακίδιο µε καφέ αποχρώσεις
ε. Πλακίδιο µε χαµηλή αντίθεση
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433. Σε περίπτωση εισόδου ξένου σώµατος στο ιγµόρειο άντρο, τι
ακτινογραφίες θα ζητήσετε για τον ακριβή εντοπισµό της θέσης του ξένου
σώµατος?
α. Πανοραµική ακτινογραφία
β., Πανοραµική ακτινογραφία και ακτινογραφία παραρρινικών κόλπων
γ. Ακτινογραφία παραρρινικών κόλπων και πλάγια ακτινογραφία
κρανίου
δ. Οπισθοπρόσθια ακτινογραφία και πλάγια ακτινογραφία κρανίου
ε. Κεφαλοµετρική ακτινογραφία
434. Ποια είναι συνήθως η µεγέθυνση σε κατακόρυφο επίπεδο στις
πανοραµικές ακτινογραφίες?
α. 40-60%
β. 50-60%
γ. 30-40%
δ. 10-20%
ε. 5-10%
435. Όταν σε µία περιακρορριζική ακτινογραφία δεν απεικονίζονται τα
ακρορρίζια των δοντιών, τι από τα παρακάτω έχει συµβεί?
α. Είναι λαθεµένη η κατακόρυφος γωνίαση
β. Είναι λαθεµένη η οριζόντιος γωνίαση
γ. Είναι λαθεµένη η τοποθέτηση του πλακιδίου
δ. Είναι λαθεµένη η σκόπευση του πλακιδίου
ε. Το α και το β
436. Όταν ένας οδοντίατρος ελεγχόµενος για τις συνθήκες ακτινοπροστασίας
διαπιστωθεί ότι έχει εκτεθεί σε ποσό ακτινοβολίας λίγο µεγαλύτερο της
µεγίστης επιτρεπτής δόσης. Σε τι ενέργειες θα πρέπει να προβεί?
α. Να σταµατήσει να εργάζεται
β. Να σταµατήσει να λαµβάνει ακτινογραφίες
γ. Να ελέγξει τις συνθήκες ακτινολογικής υγιεινής του οδοντιατρείου
δ. Να παραπέµπει τους ασθενείς που χρειάζονται ακτινογραφίες σε άλλους
συναδέλφους
ε. Να επισκεφθεί Νοσηλευτικό ίδρυµα για έλεγχο
437. Οι ακτίνες-Χ ταξιδεύουν µε ταχύτητα
α. Μικρότερη του φωτός
β. Ίση µε του φωτός
γ. Μεγαλύτερη του φωτός
δ. ∆ιπλάσια του φωτός
ε. ∆εκαπλάσια του φωτός
438. Ποιοι ιστοί είναι πιο ακτινοευαίσθητοι?
α. Ιστοί που περιέχουν µεγάλο αριθµό διαφοροποιηµένων κυττάρων
β. Ιστοί µε µικρή µιτωτική δραστηριότητα
γ. Οι εξωτερικοί ιστοί του ανθρώπου π.χ. δέρµα
δ. Ιστοί µε µεγάλο αριθµό αδιαφοροποίητων κυττάρων
ε. Το α και το β
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439. Στις τυπικές ακτινογραφίες δήξεως η κεντρική ακτίνα της ωφέλιµης
δέσµης πρέπει να είναι?
α. Παράλληλη µε το πλακίδιο
β. Να σχηµατίζει γωνία µικρότερη των 900 µε το πλακίδιο
γ. Να σχηµατίζει γωνία µεγαλύτερη των 900 µε το πλακίδιο
δ. Να σχηµατίζει γωνία 900 µε το πλακίδιο
ε. Να σχηµατίζει γωνία 600 µε το πλακίδιο
440. Στις λοξές ακτινογραφίες δήξεως η κεντρική ακτίνα της ωφέλιµης δέσµης
πρέπει να είναι?
α. Παράλληλη µε το πλακίδιο
β. Να σχηµατίζει γωνία 900 µε το πλακίδιο
γ. Να σχηµατίζει γωνία µικρότερη των 900 µε το πλακίδιο
δ. Να σχηµατίζει γωνία µεγαλύτερη των 900 µε το πλακίδιο
ε. Κανένα από τα παραπάνω
441. Σε µια πανοραµική ακτινογραφία νωδού ασθενή, εντοπίζεται έγκλειστος
προγόµφιος στην κάτω γνάθο. Ποια τεχνική θα χρησιµοποιήσετε για τον
ακριβή προσδιορισµό της θέσης του εγκλείστου κατά την παρειογλωσσική
κατεύθυνση?
α. Τεχνικής της περιακρορριζικής ακτινογραφίας
β. Τεχνική της µυλικής ακτινογραφίας δήξεως
γ. Τεχνική της µέσης τυπικής ακτινογραφίας δήξεως της κάτω γνάθου
δ. Τεχνική της πλάγιας τυπικής ακτινογραφίας δήξεως της κάτω γνάθου
ε. Κανένα από τα παραπάνω
442. Η δόση έκθεσης του ασθενή στην πανοραµική ακτινογραφία σε σχέση µε
την δόση έκθεση του ιδίου ασθενή µε µία πλήρη σειρά περιακρορριζικών
ακτινογραφιών (14 ακτινογραφίες) είναι?
α. Μικρότερη
β. Ίση
γ. Σχεδόν ίση
δ. Μεγαλύτερη
ε. Πολύ µεγαλύτερη
443. Πόσες µοίρες κλίση προς τα άνω έχει η ακτινική δέσµη του πανοραµικού
µηχανήµατος?
α. 280
β. 180
γ. 80
δ. 380
ε. 480
444. Τι σχήµα έχει η τοµογραφική ζώνη του πανοραµικού µηχανήµατος?
α. Επίπεδο
β. Ακανόνιστο
γ. Καµπύλο
δ. Σφαιρικό
ε. Παραλληλόγραµµο
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445. Γιατί έχει σηµασία η ορθή τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενή στον
κεφαλοστάτη του πανοραµικού µηχανήµατος?
α. Για λόγους ακτινοπροστασίας του ασθενή
β. Για να βρίσκονται οι οδοντικοί ιστοί εντός της τοµογραφικής ζώνης
γ. Για να έχει µεγαλύτερη ευκρίνεια η απεικόνιση
δ. Για επίτευξη ιδανικής αντίθεσης
ε. Το γ και το δ
446. Πόσα κέντρα περιστροφής έχουν συνήθως τα πανοραµικά µηχανήµατα?
α. ‘Ένα
β. Τρία
γ. Πέντε
δ. Επτά
ε. Άπειρα
447. Ποια πρέπει να είναι η απόσταση πηγής ακτίνων-Χ και ασθενή στην
κεφαλοµετρική ακτινογραφία?
α. 20 εκατοστ.
β. 300 εκατοστ.
γ. 150 εκατοστ.
δ. Μηδενική
ε. 40 εκατοστ.
448. Από πού πρέπει να διέρχεται η κεντρική ακτίνα της δέσµης των ακτίνωνΧ στην κεφαλοµετρική ακτινογραφία?
α Από τον κόνδυλο της κάτω γνάθου
β. Από τον έξω ακουστικό πόρο
γ. Από τον έξω κανθό του οφθαλµού
δ. Από την γωνία της κάτω γνάθου
ε. Από την µηνοειδή εντοµή του κλάδου της κάτω γνάθου
449. Η ακτινοβολία πεδήσεως είναι η ακτινοβολία-Χ η οποία παράγεται
α. Από την αντίδραση των κινουµένων ηλεκτρονίων µε τα τροχιακά
ηλεκτρόνια των εξωτερικών στιβάδων των ατόµων του υλικού του στόχου.
β. Από την αντίδραση των κινουµένων ηλεκτρονίων µε τα τροχιακά
ηλεκτρόνια των εσωτερικών στιβάδων των ατόµων του υλικού του στόχου.
γ. Από την αντίδραση των κινουµένων ηλεκτρονίων µε τα τροχιακά
ηλεκτρόνια των στιβάδων υψηλής ενέργειας των ατόµων του υλικού του
στόχου..
δ. Από την αντίδραση των κινουµένων ηλεκτρονίων µε τον πυρήνα
των ατόµων του υλικού του στόχου.
ε. Το β και το γ
450. Ο αριθµός των παραγοµένων, έµπροσθεν του νήµατος της καθόδου,
ηλεκτρονίων έχει σχέση?
α. Με το είδος του υλικού της καθόδου
β. Με την θερµοκρασία του νήµατος της καθόδου
γ. Με την τάση λειτουργίας του ακτινογραφικού µηχανήµατος
δ. Με το είδος του χρονοδιακόπτη.
ε. Με τον χρόνο εκποµπής
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451. Όταν αυξάνεται η θερµοκρασία των ακτινογραφικών διαλυµάτων?
α. Αυξάνεται ο χρόνος παραµονής του πλακιδίου στο εµφανιστικό διάλυµα
β. Μειώνεται ο χρόνος παραµονής του πλακιδίου στο εµφανιστικό
διάλυµα
γ. Αυξάνεται ο χρόνος παραµονής του πλακιδίου στο διάλυµα της
στερέωσης
δ. Μειώνεται ο χρόνος παραµονής του πλακιδίου στο διάλυµα της
στερέωσης
ε. Τίποτα από τα παραπάνω
452. Σε υποψία κατάγµατος της ρίζας ενός µέσου τοµέα της άνω γνάθου, Τι
ακτινογραφία θα ζητήσετε?
α. Πανοραµική ακτινογραφία
β. Περιακρορριζική ακτινογραφία µε την τεχνική της διχοτόµου
γ. Περιακρορριζική ακτινογραφία µε την τεχνική της παραλλήλου
δ. Ακτινογραφία δήξεως
ε. Μυλική ακτινογραφία συγκλείσεως
453. Αν υπάρχει υποψία συγγενούς έλλειψης δοντιών σ’ ένα µικρό ασθενή µε
µεικτό φραγµό, τι ακτινογραφία θα ζητήσετε?
α. Μία πλήρη ακτινογραφική εξέταση µε ενδοστοµατικές περιακρορριζικές
ακτινογραφίες
β. Μία ακτινογραφική εξέταση µε µυλικές ακτινογραφίες συγκλείσεως (Μετά
πτερυγίου)
γ. Μία πανοραµική ακτινογραφία
δ. Ακτινογραφίες δήξεως
ε. Κεφαλοµετρική ακτινογραφία
454. Από τι υλικό κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια οι ενισχυτικές
πινακίδες που χρησιµοποιούνται στις εξωστοµατικές λήψεις
α. Από ανθρακικό ασβέστιο
β. Από σπάνιες γαίες
γ. Από βαριούχο µόλυβδο
δ. Από βαριούχο κασσίτερο
ε. Από βολφράµιο
455. Η χαρακτηριστική καµπύλη του πλακιδίου (καµπύλη των Hurter and
Driffield) ποίους παράγοντες συσχετίζει ?
α. Την πυκνότητα µε την αντίθεση του πλακιδίου
β. Την πυκνότητα µε την σαφήνεια του πλακιδίου
γ. Την δόση έκθεσης µε το βιολογικό αποτέλεσµα από την ακτινοβολία
δ. Την δόση έκθεσης µε την δόση απορρόφησης
ε. Την δόση έκθεσης µε την πυκνότητα του πλακιδίου
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456. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί βασικό µειονέκτηµα της τεχνικής της
διχοτόµου της περιακρορριζικής ακτινογραφίας?
α. Η απεικόνιση των φυµάτων των οπισθίων δοντιών σε διαφορετικά
επίπεδα
β. Η µικρή επιµήκυνση ή σµίκρυνση του µήκους των δοντιών.
γ. Η ύπαρξη µικρής επαλληλίας στις όµορες επιφάνειες των δοντιών
δ. Η επικάλυψη των ακρορριζίων των γοµφίων δοντιών της άνω
γνάθου από την απεικόνιση της ζυγωµατικής απόφυσης
ε. Ο µεγάλος χρόνος εκποµπής
457. Που κυµαίνονται στην κλινική πράξη τα ανεκτά όρια της πυκνότητας του
ακτινογραφικού πλακιδίου?
α. 0,1 έως 1
β. 0,4 έως 2
γ. 0,6 έως 3
δ. 1.0 έως 4,0
ε. 1,0 έως 2,0
458. Γιατί κατά την στιγµή της τοποθέτησης του πλακιδίου στην στοµατική
κοιλότητα στην τεχνική της διχοτόµου, η πλευρά του πλακιδίου που βρίσκεται
προς τις µύλες των δοντιών , δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 2-3 χιλ.
από το µασητικό επίπεδο των δοντιών που ακτινογραφούνται?
α. Για να διευκολύνεται η σκόπευση του πλακιδίου
β. Για να σιγουρευτούµε ότι περιλαµβάνονται τα ακρορρίζια των
δοντιών στο ακτινογράφηµα
γ. Για να µην έχουµε µερική ακτινοβόληση του πλακιδίου
δ. Για να µην προκαλούµε προβλήµατα δυσανεξίας στον ασθενή
ε. Για να είναι ορατό κατά την διάρκεια της ακτινογράφησης, κάποιο τµήµα
του πλακιδίου στον χειριστή
459. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των κεφαλοµετρικών ακτινογραφιών?
α. Ότι είναι ακτινογραφίες ολόκληρης της κεφαλής του ασθενή
β. Ότι είναι πλάγιες ακτινογραφίες της κεφαλής του ασθενή
γ. Ότι είναι επαναλήψιµες και συγκρίσιµες ακτινογραφίες
δ. Ότι απαιτούν ειδική διαδικασία για την εµφάνιση τους
ε. Το α και το δ
460. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του διαλύµατος της στερέωσης στα
αυτοεµφανιζόµενα πλακίδια?
α. Ότι είναι έντονα όξινη
β. Ότι είναι αλκαλική
γ. Ότι είναι ουδέτερη
δ. Ότι είναι ελαφρώς όξινη
ε. Το γ και το δ
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461. Ποιο είναι το µειονέκτηµα του ορθογώνιου κατευθυντήρα?
α. Χαµηλό βαθµό ακτινοπροστασίας
β. ∆υσκολία στην διευθέτηση της κεντρικής ακτίνας
γ. ∆υσκολία στην σκόπευση του πλακιδίου
δ. Μεγάλη εκποµπή δευτερογενούς ακτινοβολίας
ε. Απαιτεί µεγάλο χρόνο εκποµπής
462. Για την εφαρµογή της τεχνικής του Clark απαιτούνται?
α. ∆ύο ενδοστοµατικές περιακρορριζικές ακτινογραφίες
β. Μία ακτινογραφία δήξεως
γ. Μία ενδοστοµατική περιακρορριζική ακτινογραφία και µία µυλική
ακτινογραφία συγκλείσεως (µετά πτερυγίου)
δ. Μία πανοραµική ακτινογραφία και µία ενδοστοµατική περιακρορριζική
ακτινογραφία
ε. ∆ύο ακτινογραφίες δήξεως
463. Ποιος συνδυασµός από τους παρακάτω ταιριάζει µε την ακτινοβολία η
οποία προέρχεται από µία πηγή ακτινοβολίας που λειτουργεί µε υψηλό KV?
α. Μικρό µήκος κύµατος και χαµηλή συχνότης
β. Μεγάλο µήκος κύµατος και υψηλή συχνότης
γ. Μικρό µήκος κύµατος και υψηλή συχνότης
δ. Ακτινοβολία µεγάλης διεισδυτικής ικανότητας και χαµηλής συχνότητας
ε. Ακτινοβολία µικρής διεισδυτικής ικανότητας και υψηλής συχνότητας.
464. Στις ενδοστοµατικές τεχνικές η τεχνική της παραλλήλου συνιστάται αντί
της τεχνικής της διχοτόµου
α. Γιατί η τοποθέτηση του πλακιδίου στην στοµατική κοιλότητα είναι
ευκολότερη
β. Γιατί µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πλακίδια µικρότερης ευαισθησίας
γ. Γιατί δίνει είδωλο σχεδόν στις ίδιες διαστάσεις µε το ακτινογραφούµενο
αντικείµενο
δ. Γιατί µειώνει τον χρόνο εµφάνισης του πλακιδίου
ε. Το α και το β
465. Αν σε ένα χειροκίνητο εµφανιστήριο τοποθετήσετε το ακτινοβοληµένο
πλακίδιο πρώτα στο διάλυµα της στερέωσης. Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα?
α. Ένα πλακίδιο µε υψηλή πυκνότητα
β. Ένα διάφανο πλακίδιο
γ. Ένα πλακίδιο µε χαµηλή αντίθεση
δ. ∆εν θα παρουσιαστεί καµία αλλαγή στο πλακίδιο
ε. Ένα πλακίδιο µε χαµηλή πυκνότητα.
466. Ποιο από τα παρακάτω µειώνει την έκθεση του ασθενή στην
ακτινοβολία?
α. Προστατευτική µολύβδινη ποδιά
β. Χρήση ευαίσθητων πλακιδίων
γ. Κατάλληλος κατευθυντήρας
δ. Ψηφιακή ακτινογραφία
ε. Όλα τα παραπάνω.
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467. Για να µειωθεί η θερµότης η οποία αναπτύσσεται στην κεφαλή του
ακτινογραφικού µηχανήµατος κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, η λυχνία
των ακτίνων-Χ πρέπει να περιβάλλεται από?
α. Χαλκό
β. Νερό
γ. Έλαιο
δ. Μόλυβδο
ε. Αέρα.
468. Γιατί η οµίχλωση του πλακιδίου επηρεάζει την αντίθεση της απεικόνισης
α. Επειδή µειώνει την πυκνότητα του πλακιδίου
β. Επειδή αυξάνει την πυκνότητα του πλακιδίου
γ. Επειδή δηµιουργεί λευκά στίγµατα επί του πλακιδίου
δ. Επειδή δηµιουργεί µαύρα στίγµατα επί του πλακιδίου
ε. Το α και το γ
469. Η τεχνική µε την οποία απεικονίζονται οι µύλες των δοντιών της άνω και
της κάτω γνάθου µαζί µε ένα τµήµα της φατνιακής απόφυσης σε µία
ακτινογραφία ονοµάζεται?
α. Τεχνική της διχοτόµου
β. Τεχνική της µυλικής ακτινογραφίας συγκλείσεως(µετά πτερυγίου)
γ. Τεχνική της ακτινογραφίας δήξεως
δ. Τεχνική της παραλλήλου µε κατευθυντήρα 20 εκατοστών
ε. Τεχνική της παραλλήλου µε κατευθυντήρα 40 εκατοστών.
.
470. Ένα ενδοστοµατικό πλακίδιο εκτίθεται σε φως πριν από την χηµική
επεξεργασία. Μετά την διαδικασία της εµφάνισης ποια θα είναι η απεικόνιση
του?
α. Θα παραµείνει αναλλοίωτο
β. Θα γίνει µαύρο
γ. Θα γίνει λευκό
δ. Θα γίνει διάφανο
ε. Θα εµφανιστούν λευκές κηλίδες στην επιφάνεια του.
471. Ποιο από τα παρακάτω πλακίδια µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ενδοστοµατικά και εξωστοµατικά?
α. Πλάκα µε ενισχυτικές πινακίδες
β. Περιακρορριζικό πλακίδιο
γ. Πλακίδιο µυλικής ακτινογραφίας συγκλείσεως(µετά πτερυγίου)
δ. Πλακίδιο δήξεως
ε. Πλάκα πανοραµικής ακτινογραφίας.
472. Ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις αυξάνουν την οµίχλωση στα
ακτινογραφικά πλακίδια?
α. Απροστάτευτα πλακίδια στο δωµάτιο των ακτίνων-Χ
β. Πλακίδια αποθηκευµένα σε χώρο εκτός του δωµατίου των ακτίνων-Χ
γ. Είσοδοι φωτός στον σκοτεινό θάλαµο
δ. Πλακίδια των οποίων η ηµεροµηνία λήξης για την χρησιµοποίηση τους έχει
παρέλθει
ε. Το α το γ και το δ
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473. Το υλικό της βάσης από το οποίο κατασκευάζεται το ακτινογραφικό φιλµ
είναι?
α. Πεπιεσµένο χαρτί
β. Οξική κυτταρίνη
γ. Ζελατίνη
δ. Πλαστικό
ε. Το γ και το δ
474. Η ασφάλεια λειτουργίας ενός σκοτεινού θαλάµου εξαρτάται?
α. Από την απόσταση του λαµπτήρα ασφαλείας από το ερµάριο εργασίας
β. Από τον χρόνο που το πλακίδιο είναι εκτεθειµένο στον λαµπτήρα
ασφαλείας
γ. Από την ένταση του λαµπτήρα ασφάλειας
δ. ,Από την ευαισθησία του ακτινογραφικού πλακιδίου
ε. Όλα τα παραπάνω.
475. Κατά την διάρκεια της εµφάνισης ενός πλακιδίου στον σκοτεινό θάλαµο
ποιο από τα παρακάτω αποτελεί την κυριότερη αιτία δηµιουργίας οµίχλωσης
στο πλακίδιο?
α. Η δευτερογενής ακτινοβολία κατά την διάρκεια της ακτινογράφησης
β. Μη ασφαλής λαµπτήρας του σκοτεινού θαλάµου
γ. Χαµηλή θερµοκρασία του διαλύµατος της εµφάνισης
δ. Υψηλή θερµοκρασία του διαλύµατος της στερέωσης
ε. Το γ και το δ
476. Ποιο είναι το πρώτο ορατό κλινικό σύµπτωµα σε κάποιον που
υπερεκτίθεται σε ιονίζουσα ακτινοβολία?
α. Απώλεια του τριχωτού της κεφαλής
β. Ερύθηµα του δέρµατος
γ. ∆ηµιουργία καταρράκτη στους οφθαλµούς
δ. ∆ιόγκωση του θυρεοειδή αδένα
ε. Πολυτερηδονισµός
477. Με τον όρο λανθάνουσα εικόνα στην ακτινολογία εννοούµε?
α. Μία απεικόνιση η οποία καθυστερεί πολύ στην εµφάνιση
β. Μία εικόνα µε πολύ υψηλή πυκνότητα
γ. Μία εικόνα µε πολύ χαµηλή πυκνότητα
δ. Την εικόνα που παράγεται µετά την εκποµπή της ακτινοβολίας και πριν την
εµφάνιση του πλακιδίου
ε. Το α και το γ
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478. Οι σκληροί ιστοί
α. Επιτρέπουν την δίοδο των φωτονίων της ακτινοβολίας και απεικονίζονται
ως διαυγάσεις
β. ∆εν επιτρέπουν την δίοδο των φωτονίων της ακτινοβολίας και
απεικονίζονται ως διαυγάσεις
γ. ∆εν επιτρέπουν την δίοδο των φωτονίων της ακτινοβολίας και
απεικονίζονται ως σκιάσεις
δ. Επιτρέπουν την δίοδο των φωτονίων της ακτινοβολίας και απεικονίζονται
ως σκιάσεις
ε. Κανένα από τα παραπάνω.
479. Στην οδοντιατρική ακτινοβολία όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος κύµατος
της ακτινοβολίας τόσο
α. Περισσότερο διεισδυτική είναι η ακτινοβολία
β. Λιγότερο διεισδυτική είναι η ακτινοβολία
γ. Λιγότερο απορροφούνται τα φωτόνια της ακτινοβολίας-Χ
δ. Περισσότερο χρήσιµη είναι η ακτινοβολία –Χ
ε. Το α και το δ.
480. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες αυξάνει το µέγεθος της
παρασκιάς στο είδωλο της ακτινογραφίας?
α. Μικρή απόσταση αντικειµένου – πλακιδίου
β. Μικρή απόσταση πηγής – αντικειµένου
γ. Μεγάλη απόσταση πηγής - αντικειµένου
δ. Μεγάλο µέγεθος εστιακής κηλίδας
ε. Κανένα από τα παραπάνω
481. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες µειώνει το µέγεθος της
παρασκιάς στο είδωλο της ακτινογραφίας?
α. Μικρή απόσταση πηγής – αντικειµένου
β. Μεγάλη απόσταση αντικειµένου - πλακιδίου
γ. Μικρή απόσταση αντικειµένου – πλακιδίου
δ. Μεγάλο µέγεθος εστιακής κηλίδας
ε. Κανένα από τα παραπάνω.
482. Σε µία εξέταση µε πανοραµική ακτινογραφία, όταν ο ασθενής είναι µικρό
παιδί ποιόν από τους παρακάτω παράγοντες θα µειώσετε για να έχετε ένα
επιτυχηµένο ακτινογραφικό αποτέλεσµα?
α. Τον χρόνο εκποµπής
β. KV
γ. mA
δ. το α και το γ
ε. Όλα τα παραπάνω
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483. Το µέγεθος των βιολογικών αποτελεσµάτων από υπερβολική έκθεση
κάποιου ατόµου στην ακτινοβολία εξαρτάται από
α. Από το ποσότητα της δόσης
β. Από την περιοχή η οποία εκτίθεται στην ακτινοβολία
γ. Από την ένταση της δόσης
δ. Από το είδος των ιστών οι οποίοι ακτινοβολούνται
ε Όλα τα παραπάνω.
484. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους είναι ο καλύτερος για την προστασία
του χειριστή από την ιονίζουσα ακτινοβολία?
α. Χρήση υψηλού KV για να µειωθεί ο χρόνος εκποµπής
β. Χρήση χαµηλού KV για την δηµιουργία φωτονίων µικρής διεισδυτικής
ικανότητας
γ. Αντικατάσταση του πλαστικού σηµειακού κατευθυντήρα µε κυλινδρικό ή
ορθογώνιο
δ. Απόσταση του χειριστή από την πηγή των ακτίνων-Χ µεγαλύτερη των 2
µέτρων
ε. Να φορά ο ασθενής προστατευτική µολύβδινη ποδιά. ποδιά
485.Στο µηχάνηµα της πανοραµικής ακτινογραφίας ο κατευθυντήρας του
µηχανήµατος έχει σχήµα
α. Μιας λεπτής σχισµής σε κατακόρυφο επίπεδο
β. Μιας λεπτής σχισµής σε οριζόντιο επίπεδο
γ. ∆ύο λεπτών σχισµών σε σχήµα Χ
δ. Μιας στρογγυλής επιφάνειας διαµέτρου χιλιοστοµέτρων
ε. Ανάλογο µε τον ορθογώνιο κατευθυντήρα του οδοντιατρικού µηχανήµατος.
486. Μια ανεπιθύµητη µαύρη σκιά η οποία καλύπτει τα ακρορρίζια των
τοµέων οδόντων της άνω γνάθου στην πανοραµική ακτινογραφία προκαλείται
α. Από την τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενή αρκετά µπροστά στον
κεφαλοστάτη
β. Από την τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενή αρκετά πίσω στον
κεφαλοστάτη
γ. Από το ότι τα χείλη του ασθενή παραµένουν ανοικτά κατά την διάρκεια της
λήψης της ακτινογραφίας
δ. Από το ότι η γλώσσα του ασθενή δεν ακουµπά στην υπερώα κατά την
διάρκεια της λήψης της ακτινογραφίας.
ε. Από την κίνηση της κεφαλής του ασθενή κατά την διάρκεια της λήψης της
ακτινογραφίας
487. Στα καινούργια πανοραµικά µηχανήµατα οι παρεµβάσεις που µπορεί να
κάνει ο χειριστής σε σχέση µε το µέγεθος του ασθενή είναι να ρυθµίσει το
α. KV
β. mA
γ. mA.S
δ. KV και mA
ε. Όλα τα παραπάνω
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488. Στα σύγχρονα πανοραµικά µηχανήµατα οι φωτεινές ενδείξεις
χρησιµοποιούνται για
α. Για φωτίζουν το πρόσωπο του ασθενή
β. Να ελέγχουν τις ορθές παραµέτρους εκποµπής
γ. Να βοηθούν στην ορθή τοποθέτηση της κεφαλής του ασθενή
δ. Να ελέγχουν την πυκνότητα της ακτινογραφίας
ε. Να ελέγχουν την αντίθεση της ακτινογραφίας.
489 Το µέγεθος της έντασης του λαµπτήρα ασφαλείας του σκοτεινού θαλάµου
µε ποιο από τα παρακάτω έχει σχέση?
α. Το µέγεθος των δοχείων των εµφανιστικών διαλυµάτων
β. Την πυκνότητα των εµφανιστικών διαλυµάτων
γ. Την απόσταση του λαµπτήρα από το ερµάριο εργασίας
δ. Τον χρόνο εκποµπής που έχει χρησιµοποιηθεί για την έκθεση των
πλακιδίων
ε. Το α και το β.
490. Ποιο είναι εκείνο το χαρακτηριστικό το οποίο κάνει χρήσιµες τις ακτίνες-Χ
στην διαγνωστική ακτινολογία.
α. Το ότι αντιδρά µε ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία
β. Το ότι ταξιδεύει µε την ταχύτητα του φωτός
γ. Το ότι διεισδύει στην ύλη και προσβάλλει τα φωτογραφικά γαλακτώµατα
δ. Το ότι δεν διαφέρει η απορρόφηση της από διαφορετικά υλικά
ε. Το α και το β.
491. Τα ατοµικά δοσίµετρα που φορούν στο στήθος τους όσοι έχουν
επαγγελµατική σχέση µε την ιονίζουσα ακτινοβολία είναι ένα παράδειγµα
α. Χηµικής µεθόδου δοσιµετρίας
β. Φωτογραφικής µεθόδου δοσιµετρίας
γ. ∆οσιµετρίας µε την µέθοδο της θερµοφωταύγειας
δ. Βιολογικής µεθόδου δοσιµετρίας
ε. ∆οσιµετρίας µε θάλαµο ιονισµού
492. Για να ελέγξουµε την πιθανή παρουσία οµίχλωσης στα ακτινογραφικά
πλακίδια τα οποία έχουµε αποθηκευµένα στο ιατρείο µας
α. Εµφανίζουµε ένα πλακίδιο χωρίς να το ακτινοβολήσουµε
β. Εµφανίζουµε ένα πλακίδιο µετά από ακτινοβόληση
γ. Κρατάµε το πλακίδιο χωρίς να το ακτινοβολήσουµε πλησίον του λαµπτήρα
ασφαλείας
δ. Τοποθετούµε το πλακίδιο χωρίς να το ακτινοβολήσουµε µόνο στο διάλυµα
της στερέωσης
ε. Το γ και το δ.
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493. Μία ασθενής η οποία είναι έγκυος και πρόκειται να ακτινογραφηθεί
α. Την ενηµερώνουµε για τα νοµικά δικαιώµατα της πριν την ακτινοβολήσουµε
β. Θα πρέπει να ανησυχεί για την πιθανότητα δηµιουργίας βλάβης στο
έµβρυο
γ. Απαγορεύεται να ακτινοβοληθεί για οδοντιατρικούς σκοπούς
δ. Μπορεί να ακτινοβοληθεί για οδοντιατρικούς σκοπούς αφού ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις
Το α και το β.
494. Ποιο από τα παρακάτω υλικά απορροφά µεγαλύτερη ποσότητα
ακτινοβολίας-Χ
α. Αλουµίνιο
β. Μολυβδύαλος
γ. Πλαστικό
δ. Ξύλο
ε. Ελαστικό
495. Η διεισδυτική ικανότης της ακτινοβολίας-Χ µε ποιο από τα παρακάτω δεν
παρουσιάζει ουδεµία σχέση
α. KV
β. Ηθµό
γ. Συχνότης
δ. Μήκος κύµατος
ε. mA
496.Η τάση λειτουργίας του ακτινογραφικού µηχανήµατος καθορίζει
α. Τον αριθµό των ηλεκτρονίων της λυχνίας των ακτίνων-Χ
β. Τον ρυθµό της θερµιονικής εκποµπής
γ. Την ταχύτητα που κινούνται τα ηλεκτρόνια εντός της λυχνίας
δ. Την ταχύτητα των φωτονίων
ε. Το α και το β.
497. Πως µεταβάλλουµε την χαµηλή αντίθεση µιας ακτινογραφίας σε υψηλή
αντίθεση, κρατώντας την ίδια πυκνότητα στην ακτινογραφία
α. Μειώνοντας το KV και αυξάνοντας το mA
β. Μειώνοντας το KV και το mAs
γ. Αυξάνοντας το KV και µειώνοντας το mAs
δ. Αυξάνοντας το KV και το mAs
ε. Με κανένα από τα παραπάνω
498. Στην παράλληλο τεχνική της περιακρορριζικής ακτινογραφίας το
καλύτερο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται όταν η κεντρική ακτίνα της ωφέλιµης
δέσµης σχηµατίζει
α. Γωνία 30 µοιρών µε τον επιµήκη άξονα του δοντιού
β. Γωνία 90 µοιρών µε τον επιµήκη άξονα του δοντιού και το πλακίδιο
γ. Γωνία 90 µοιρών µε την διχοτόµο της γωνίας που σχηµατίζει το δόντι µε το
πλακίδιο
δ. Γωνία 60 µοιρών µε το πλακίδιο
ε. Γωνία 30 µοιρών µε το πλακίδιο
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499. Ο χρόνος που συνήθως απαιτείται για να εµφανιστεί ένα πλακίδιο σε ένα
αυτόµατο εµφανιστήριο είναι
α. 2 λεπτά
β. 4-6 λεπτά
γ. 10 λεπτά
δ. 15 λεπτά
ε. Υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ των διαφόρων µηχανηµάτων
500. Τι ονοµάζουµε απώλεια ακτινοβολίας
α. Την ακτινοβολία η οποία εκπέµπεται από την εστιακή κηλίδα και περνάει
δια µέσου της θωρακισµένης κεφαλής του µηχανήµατος
β. Την ακτινοβολία η οποία εκπέµπεται από την εστιακή κηλίδα και περνάει
δια µέσου της θυρίδας εξόδου των ακτίνων-Χ
γ. Είναι τµήµα της δευτερογενούς ακτινοβολίας η οποία εκπέµπεται από την
κεφαλή του ασθενή
δ. Είναι η ακτινοβολία η οποία περνάει δια µέσου του τοίχου από το δωµάτιο
στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το ακτινογραφικό µηχάνηµα
ε Το γ και το δ.
501. Η χηµική συµπεριφορά ενός ατόµου (στοιχειώδες σωµάτιο) εξαρτάται
από
α. Τον αριθµό µάζας του ατόµου
β. Τον αριθµό των νετρονίων του πυρήνα
γ. Τον ατοµικό αριθµό του ατόµου
δ. Τον αριθµό των ηλεκτρονίων της στιβάδας Κ
ε. Από το Α και το ∆.
502. Τι ονοµάζουµε ατοµική µάζα ενός ατόµου
α. Τον αριθµό των πρωτονίων του πυρήνα
β. Τον συνολικό αριθµό των σωµατιδίων του πυρήνα
γ. Τον αριθµό των νετρονίων του πυρήνα
δ. Τον αριθµό των ηλεκτρονίων της τροχιάς
ε. Το Γ και το ∆.
503. Η κεντρική ακτίνα της ωφέλιµης δέσµης
α. Έχει το µικρότερο µήκος κύµατος από όλα τα φωτόνια της δέσµης
β. Έχει την µεγαλύτερη ταχύτητα από το σύνολο των φωτονίων της δέσµης
γ. Ταξιδεύει στο κέντρο της ωφέλιµης δέσµης
δ. Έχει το µεγαλύτερο µήκος κύµατος από το σύνολο των φωτονίων της
δέσµης
ε. Έχει την µικρότερη ταχύτητα από το σύνολο των φωτονίων της δέσµης.
504. Το Angstrom ως µονάδα µέτρησης τι µετρά
α. Τον ιονισµό των ατόµων (στοιχειωδών σωµατιδίων)
β. Την ταχύτητα των ηλεκτρονίων της λυχνίας
γ. Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας-Χ
δ. Την ποσότητα της ακτινοβολίας-Χ
ε. Την θερµοκρασία του νήµατος της καθόδου.
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505. Τι ονοµάζουµε απώλεια της ακτινοβολίας
α. Το ποσόν της ακτινοβολίας εκτός της ωφέλιµης δέσµης το οποίο διαφεύγει
από την κεφαλή του µηχανήµατος
β. Το ποσόν της δευτερογενούς ακτινοβολίας
γ. Το ποσό της ακτινοβολίας το οποίο αντανακλάται από το πρόσωπο του
ασθενούς
δ. Το ποσό της σκληρής ακτινοβολίας το οποίο δεν συγκρατείται από τον
ηθµό του µηχανήµατος
ε. Το Β και το Γ.
506. Όταν αναφερόµαστε στον όρο ένταση της ακτινοβολίας τι εννοούµε
α. Την ποσότητα της ακτινοβολίας
β. Την ποιότητα της ακτινοβολίας
γ. Την διεισδυτικότητα της ακτινοβολίας
δ. Το επίπεδο ενέργειας της ακτινοβολίας
ε. Το Α και το Β.
507. Ένα Kilovolt µε τι ισούται
α. Με 10 Volt
β. Με 100 Volt
γ. Με 1000 Volt
δ. Με 10.000 Volt
ε. Με 1.000.000 Volt
508. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται στον οδοντίατρο να συγκρατεί την
κεφαλή του ακτινογραφικού µηχανήµατος µε το χέρι
α. Όταν η κεφαλή του µηχανήµατος έχει υπερβολική ταλάντωση
β. Όταν η κεφαλή του µηχανήµατος δεν έχει υπερβολική σταθερότητα
γ. Όταν έχει να αντιµετωπίσει έναν φοβισµένο ασθενή
δ. Ποτέ
ε. Σε µικρούς ασθενείς.
509. Κατά την τοποθέτηση ενός ενδοστοµατικού περιακρορριζικού πλακιδίου
στην στοµατική κοιλότητα το αναγνωριστικό εντύπωµα του πλακιδίου πρέπει
να βρίσκεται
α. Προς τις ρίζες των δοντιών που ακτινογραφούνται
β. Άπω του δοντιού που ακτινογραφείται
γ. Εγγύς του δοντιού που ακτινογραφείται
δ. Προς την µύλη των δοντιών που ακτινογραφούνται
ε. Το Α και Το ∆.
510. Ποια είναι η δράση του διαλύµατος της στερέωσης
α. Η αναγωγή των κρυστάλλων του βρωµιούχου αργύρου
β. Η µετατροπή της λανθάνουσας εικόνας σε πραγµατική
γ. Η διάλυση των κρυστάλλων του βρωµιούχου αργύρου που δεν έχουν
υποστεί αναγωγή
δ. Η αύξηση της πυκνότητας του πλακιδίου
ε. Η µείωση της πυκνότητα του πλακιδίου
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511. Ποια είναι η δράση του διαλύµατος της εµφάνισης
α. Η αναγωγή των κρυστάλλων του βρωµιούχου αργύρου
β. Η σκλήρυνση της ζελατίνης του πλακιδίου
γ. Η ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειµµάτων της ζελατίνης
δ. Η µονιµοποίηση του αποτελέσµατος
ε. Η µείωση της πυκνότητας του πλακιδίου.
512. ποια είναι η γενετική δόση του πληθυσµού
α. 0,05 Sievert (5 Rem) επιπλέον της ακτινοβολίας περιβάλλοντος µέχρι τα 30
χρόνια.
β. 0,1 Sievert (10 Rem) επιπλέον της ακτινοβολίας περιβάλλοντος µέχρι τα 50
χρόνια
γ. 0,15 Sievert (15 Rem) επιπλέον της ακτινοβολίας περιβάλλοντος µέχρι τα
50 χρόνια
δ. 0,1 Sievert (10 Rem) επιπλέον της ακτινοβολίας περιβάλλοντος µέχρι τα 30
χρόνια.
ε. 0,05 Sievert (5 Rem) επιπλέον της ακτινοβολίας περιβάλλοντος µέχρι τα 50
χρόνια
513. Γιατί στην τεχνική της παραλλήλου πρέπει να αυξάνεται η απόσταση
εστιακής κηλίδας-αντικειµένου µε την χρήση καταλλήλου µήκους
κατευθυντήρα.
α. Για να µειώνεται η ακτινοβολία
β. Για να µειωθεί το µέγεθος του φαινοµένου της παρασκιάς στο είδωλο
γ. Για την καλύτερη σκόπευση του πλακιδίου
δ. Για την ευθυγράµµιση 5της δέσµης των ακτίνων-χ
ε. Για να επιτύχουµε καλύτερη πυκνότητα στο πλακίδιο.
514. Το φαινόµενο της παρασκιάς επιδρά αρνητικά
α. Στην ευκρίνεια της απεικόνισης
β. Στην σαφήνεια της απεικόνισης
γ. Στην αντίθεση της απεικόνισης
δ. Στην πυκνότητα της απεικόνισης
ε. Στην ευκρίνεια και την αντίθεση της απεικόνισης
515. Ποιές είναι οι ακτίνες που συνήθως απορροφούνται από το δέρµα του
προσώπου του ασθενή και µπορούν να προκαλέσουν βιολογικές επιδράσεις
α. Η κεντρική ακτίνα της δέσµης
β. Οι ακτίνες οι οποίες φιλτράρονται από τον ηθµό της δέσµης
γ. Οι ακτίνες µε µεγάλο µήκος κύµατος
δ. Οι ακτίνες µε µικρό µήκος κύµατος
ε. Οι περιφερικές ακτίνες της δέσµης.
516. Πόσα κυβικά εκατοστά ακτινοσκιερού διαλύµατος συνήθως απαιτούνται
για την πλήρωση του αδένα στις σιαλογραφίες
α. 8-10 κ.ε.
β. 6-8 κ.ε.
γ. 4-6 κ.ε.
δ. 1-2 κ.ε.
ε. 10-12 κ.ε.
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517. Όταν σε µια περιακρορριζική ακτινογραφία µετά την εµφάνιση φαίνεται
ότι ένα τµήµα του πλακιδίου δεν έχει ακτινοβοληθεί, τι από τα παρακάτω έχει
συµβεί.
α. Μερική εµφάνιση του πλακιδίου
β. Μερική στερέωση του πλακιδίου
γ. Κακή σκόπευση του πλακιδίου
δ. κακή τοποθέτηση του πλακιδίου
ε. Λαθεµένη κατακόρυφη και οριζόντια γωνίαση του πλακιδίου.
518. Η ωφέλιµη δέσµη των ακτίνων-Χ της πανοραµικής ακτινογραφίας
(ορθοπαντοµογράφηµα) τι σχήµα έχει
α. Πυραµίδας
β. Κώνου
γ. Λεπτής κατακόρυφης λωρίδας
δ. Ορθογώνιου παραλληλόγραµµου
ε. Τετραγώνου
519. Από τι εξαρτάται η εµφάνισης υπερβολικής πυκνότητας ενός
ακτινογραφικού πλακιδίου
α. Από τον υπερβολικό χρόνο παραµονής του πλακιδίου στο διάλυµα της
εµφάνισης
β. Από την υπερβολική παραµονή του πλακιδίου στο διάλυµα της στερέωσης
γ. Από την υψηλή ταχύτητα του ακτινογραφικού πλακιδίου
δ. Από την µείωση της θερµοκρασίας του εµφανιστικού διαλύµατος
ε. Από την µείωση της θερµοκρασίας του διαλύµατος της στερέωσης.
520. Τι µετρά το Rem
α. Την δόση έκθεσης στον αέρα
β. Την δόση απορρόφησης
γ. Το βιολογικό αποτέλεσµα της ακτινοβολίας
δ. Την ένταση της ακτινοβολίας
ε. Την πυκνότητα της ακτινοβολίας.
521. Που χρησιµεύει ο µετασχηµατιστής υψηλής τάσεως της κεφαλής του
ακτινογραφικού µηχανήµατος.
α. Για την ανόρθωση του ηλεκτρικού ρεύµατος του δικτύου
β. Για τη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού ρεύµατος του δικτύου
γ. Για την µετατροπή της τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος του δικτύου
δ. Για την µείωση της τάσεως του ρεύµατος του δικτύου
ε. Το Α και το Β
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522. Το συνεχές φάσµα των ακτίνων-Χ, όπως αυτό αναλύεται στον
φασµατογράφο
α. Είναι οµοιογενές στην πυκνότητα
β. Είναι ανοµοιογενές µε την µεγαλύτερη πυκνότητα στο αριστερό άκρο του
φάσµατος
γ. Είναι ανοµοιογενές µε την µεγαλύτερη πυκνότητα στο δεξιό άκρο του
φάσµατος
δ. Είναι ανοµοιογενές µε την µεγαλύτερη πυκνότητα στο κέντρο του φάσµατος
ε. Είναι ανοµοιογενές µε την µεγαλύτερη πυκνότητα στο δεξιό και στο
αριστερό άκρο του φάσµατος.
523. Ο Νόµος των αντιθέτων τετραγώνων έχει σχέση
α. Με την ποσότητα της ακτινοβολίας-Χ
β. Με την ένταση της ακτινοβολίας-Χ
γ. Με την ευθεία µετάδοση της ακτινοβολίας-Χ
δ. Με την ταχύτητα µετάδοσης της ακτινοβολίας-Χ
ε. Το Γ και το ∆
524. Αν διπλασιαστεί ο χρόνος παραµονής του πλακιδίου στο διάλυµα της
στερέωσης
α. Αυξάνεται η πυκνότης της ακτινογραφίας
β. Μειώνεται η πυκνότης της ακτινογραφίας
γ. Αυξάνεται η αντίθεση της ακτινογραφίας
δ. ∆εν παρατηρείται καµία αλλαγή
ε. µειώνεται η αντίθεση της ακτινογραφίας
525. Αν µία ακτινογραφία ξεχαστεί επί ώρες στο διάλυµα της στερέωσης, τι θα
συµβεί
α. Μικρή αύξηση της πυκνότητας
β. Μικρή µείωση της πυκνότητας
γ. Μεγάλη αύξηση της πυκνότητας
δ. Μικρή µείωση της πυκνότητας
ε. Τίποτα από τα παραπάνω.
526. Σε ποια από τις συµβατικές τεχνικές της κροταφογναθικής άρθρωσης
περιλαµβάνεται το σύνολο της άρθρωσης (κόνδυλος και κροταφική γλήνη).
α. ∆ιακρανιακή τεχνική
β. Πανοραµική ακτινογραφία
γ. ∆ιαφαρυγγική τεχνική
δ. ∆ιακογχική τεχνική
ε. Το Γ και το ∆
527. Ποιο από τα παρακάτω υλικά εµφανίζει την µεγαλύτερη απορρόφηση της
ακτινοβολίας-Χ
α. Βολφράµιο
β. Χαλκός
γ. Μόλυβδος
δ. Αλουµίνιο
ε. Μπετόν
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528. Ποιος από τους παρακάτω τύπους ακτινοβολίας έχει το µικρότερο µήκος
κύµατος.
α. Το ορατό φως
β. Η ακτινοβολία-Χ
γ. Η υπέρυθρη ακτινοβολία
δ. Η υπεριώδης ακτινοβολία
ε. Η ακτινοβολία της τηλεόρασης.
529. Από τι εξαρτάται η θέση της τοµογραφικής τοµής στην συµβατική
τοµογραφία
α. Από την απόσταση λυχνίας – κεφαλής ασθενή
β. Από την γωνία κίνησης λυχνίας – πλάκας
γ. Από την απόσταση κεφαλής ασθενή – πλάκας
δ. Από το Α και το Β
ε. Από το Β και το Γ
530. Από τι εξαρτάται το πάχος της τοµογραφικής τοµής στην συµβατική
τοµογραφία
α. Από την απόσταση λυχνίας – κεφαλής ασθενή
β. Από την γωνία κίνησης λυχνίας – πλάκας
γ. Από την απόσταση κεφαλής ασθενή – πλάκας
δ. Από το Α και το Γ
ε. Από το Α το Β και το Γ.
531. Γιατί µια ακτινογραφία την επόµενη ηµέρα από την εµφάνιση της,
δηµιουργεί στην επιφάνεια της καφέ χρωστικές κηλίδες
α. Μη ικανοποιητικός χρόνος εµφάνισης
β. Μη ικανοποιητικός χρόνος στερέωσης
γ. Συγκράτηση του πλακιδίου µε βρεγµένα δάκτυλα
δ. Μη ικανοποιητικό ξέπλυµα σε τρεχούµενο νερό µετά το πέρας της
στερέωσης
ε. Μη ικανοποιητικό ξέπλυµα µε νερό µεταξύ της διαδικασίας εµφάνισης και
στερέωσης.
532. Ποιες είναι περίπου οι διαστάσεις των περιακρορριζικών ακτινογραφιών
για ενήλικες
α. 2Χ3 εκατοστ.
β. 3Χ4 εκατοστ.
γ. 4Χ5 εκατοστ.
δ. 5Χ7 εκατοστ.
ε. 3Χ3 εκατοστ.
533. Ποιες είναι περίπου οι διαστάσεις των ακτινογραφικών πλακιδίων δήξεως
α. 4,5Χ5,5 εκατοστ.
β. 5,5Χ7,5 εκατοστ.
γ. 7,5Χ8,5 εκατοστ.
δ. 5,5Χ6,5 εκατοστ.
ε. 5,5Χ5,5 εκατοστ.
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534. Με ποιο ηλεκτρικό κύκλωµα του ακτινογραφικού µηχανήµατος είναι
συνδεδεµένος ο διακόπτης ενεργοποίησης της λυχνίας των ακτίνων-Χ
α. Με το ηλεκτρικό κύκλωµα της χαµηλής τάσεως του µηχανήµατος
β. Με το ηλεκτρικό κύκλωµα της υψηλής τάσεως του µηχανήµατος
γ. Απ΄ευθείας µε το ηλεκτρικό κύκλωµα του δικτύου
δ. Με το Α και το Β
ε. Με το κύκλωµα του ανορθωτή
535. Η διακογχική προβολή της κροταφογναθικής άρθρωσης µας δίνει µια
α. Πλάγια απεικόνιση του κονδύλου
β. Προσθοπίσθια απεικόνιση του κονδύλου
γ. Απεικόνιση του συνόλου της άρθρωσης
δ. Απεικόνιση της κροταφικής γλήνης
ε. Τα Γ και το ∆
536. Στην διαφαρυγγική προβολή της κροταφογναθικής άρθρωσης η κεντρική
ακτίνα της ωφέλιµης δέσµης περνά
α. Από τον έσω κανθό του µατιού της αντιθέτου πλευράς και κατευθύνεται
προς τον κόνδυλο της πλευράς που εξετάζουµε
β. Από το µέσο της µηνοειδούς εντοµής της κάτω γνάθου της αντιθέτου
πλευράς και σκοπεύει τον κόνδυλο της πλευράς που εξετάζουµε
γ. Από τον έξω ακουστικό πόρο της αντιθέτου πλευράς και σκοπεύει τον
κόνδυλο της πλευράς που εξετάζουµε
δ. Έµπροσθεν του µέσου του κλάδου της κάτω γνάθου της αντιθέτου πλευράς
και σκοπεύει τον κόνδυλο της πλευράς που εξετάζουµε
ε. Από τον έξω κανθό του µατιού της αντιθέτου πλευράς και κατευθύνεται
προς τον κόνδυλο της πλευράς που εξετάζουµε.
537. Με ποια από τις παρακάτω τεχνικές διαπιστώνεται η ακριβής θέση ενός
εγκλείστου κυνόδοντα
α. Με την µέση λοξή ακτινογραφία δήξεως
β. Με την τεχνική του Clark
γ. Με την παράλληλο τεχνική της περιακρορριζικής ακτινογραφίας
δ. Με την µυλική ακτινογραφία συγκλείσεως (µετά πτερυγίου)
ε. Με την ακτινογραφία Status-X
538. Από τι αποτελείται µια πλήρης συσκευασία του ενδοστοµατικού
περιακρορριζικού πλακιδίου
α. Από τον πλαστικό φάκελο, το λεπτό φύλλο από µόλυβδο και το
ακτινογραφικό πλακίδιο
β. Από τον πλαστικό φάκελο, το µαύρο χάρτινο περιτύλιγµα, το λεπτό φύλλο
από µόλυβδο και το ακτινογραφικό πλακίδιο
γ. Από τον πλαστικό φάκελο, το µαύρο χάρτινο περιτύλιγµα, και το
ακτινογραφικό πλακίδιο
δ. Από τον πλαστικό φάκελο, και το ακτινογραφικό πλακίδιο
ε. Από τον πλαστικό φάκελο, το λεπτό φύλλο από µόλυβδο και το
ακτινογραφικό πλακίδιο
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539. Το µήκος κύµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µετράται σε
α. Χιλιόµετρα
β. Εκατοστόµετρα
γ. Angstrom
δ. Μέτρα
ε. Χιλιοστόµετρα
540. Ο αριθµός των ηλεκτρονίων σε µια οδοντιατρική ακτινογραφική λυχνία
καθορίζεται
α. Από την χρησιµοποιούµενη τάση του ακτινογραφικού µηχανήµατος
β. Από την απόσταση µεταξύ ανόδου και καθόδου
γ. Από το κύκλωµα του µετασχηµατιστή χαµηλής τάσεως
δ. Από το µέγεθος της εστιακής κηλίδας
ε. Από το κύκλωµα του µετασχηµατιστή υψηλής τάσεως.
541.Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας των ταχέως κινουµένων ηλεκτρονίων
της λυχνίας των ακτίνων-Χ που µετατρέπεται σε ακτινοβολία φωτονίων
εξαρτάται
α. Από τον ατοµικό αριθµό του υλικού του στόχου
β. Από την τάση λειτουργίας του ακτινογραφικού µηχανήµατος
γ. Από το σηµείο τήξεως του υλικού του στόχου
δ. Από το Α και το Β
ε. Από όλα τα παραπάνω.
542. Για να αυξηθεί η διεισδυτική ικανότης της ακτινοβολίας-Χ θα πρέπει το
µήκος κύµατος της ακτινοβολίας
α. Να µειωθεί αυξάνοντας το KV
β. Να µειωθεί µειώνοντας το KV
γ. Να αυξηθεί αυξάνοντας το KV
δ. Να µειωθεί αυξάνοντας το mA
ε. Να αυξηθεί αυξάνοντας το mA
543. Στην τεχνική της διχοτόµου η κεντρική ακτίνα της δέσµης κατευθύνεται
α. Καθέτως στον επιµήκη άξονα του δοντιού
β. Παράλληλα µε τον επιµήκη άξονα του δοντιού
γ. Καθέτως µε την διχοτόµο της γωνίας η οποία σχηµατίζεται από τον επιµήκη
άξονα του δοντιού και το επίπεδο του ακτινογραφικού πλακιδίου.
δ. Παράλληλα µε το επίπεδο του πλακιδίου
ε. Καθέτως µε το επίπεδο του πλακιδίου
544. Οι ενισχυτικές πινακίδες χρησιµοποιούνται στην
ακτινογραφία για να
α. Αυξάνουν τον χρόνο εκποµπής
β. Βελτιώνουν την ποιότητα της απεικόνισης
γ. Για να µειώνουν την έκθεση του ασθενή στην ακτινοβολία.
δ. Το Β και το Ε
ε. Αυξάνουν την ευκρίνεια της απεικόνισης

πανοραµική
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545. Ποιον από τους παρακάτω παράγοντες θα πρέπει να αυξήσουµε για να
βελτιωθεί η αντίθεση της ακτινογραφίας
α. Χρόνο εκποµπής
β. mA
γ. KV
δ. Το Α και το Β
ε. Τα Α το Β και το Γ
546. Πότε ονοµάζουµε ένα άτοµο(στοιχειώδες σωµατίδιο) ουδέτερο
α. Όταν είναι ιονισµένο
β. Όταν τα ηλεκτρόνια του είναι περισσότερα από τα πρωτόνια του πυρήνα
γ. Όταν ο αριθµός των θετικώς φορτισµένων υποατοµικών σωµατιδίων του
πυρήνα είναι Ισσός µε τον αριθµό των αρνητικά φορτισµένων ηλεκτρονίων
της τροχιάς
δ. Όταν έχει θετικό φορτίο
ε. Όταν έχει αρνητικό φορτίο
547. Γιατί η παράλληλος τεχνική στην περιακρορριζική ακτινογραφία
συνιστάται αντί της τεχνικής της διχοτόµου
α. Γιατί η τοποθέτηση του πλακιδίου είναι πιο άνετη για τον ασθενή
β. Γιατί µας δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε πλακίδια µικρότερων
διαστάσεων
γ. Γιατί είναι µικρότερη η παραµόρφωση του ειδώλου
δ. Γιατί µειώνει τον χρόνο της εµφάνισης
ε. Το Β και το ∆
548.Ποια φωτόνια από την δέσµη των ακτίνων-Χ απορροφούνται
περισσότερο από το δέρµα του προσώπου του ασθενή
α. Τα φωτόνια που αντιστοιχούν στην κεντρική ακτίνα της δέσµης
β. τα φωτόνια µεγάλου µήκους κύµατος
γ. Τα φωτόνια µικρού µήκους κύµατος
δ. Τα φωτόνια µεγάλης συχνότητας
ε. Το Γ και το ∆.
549. Η λαθεµένη οριζόντια γωνίωση στην περιακρορριζική ακτινογραφία έχει
ως αποτέλεσµα
α. Την επιµήκυνση του ειδώλου
β. την σµίκρυνση του ειδώλου
γ. Ουδέν αποτέλεσµα
δ. Αλληλοεπικαλύψεις των οµόρων επιφανειών των δοντιών
ε. Μεγαλύτερο µέγεθος παρασκιάς
550. Όταν επιθυµούµε να αυξήσουµε την διεισδυτική ικανότητα της ωφέλιµης
δέσµης
α. Αυξάνουµε το mA του µηχανήµατος
β. Αυξάνουµε το KV του µηχανήµατος
γ. Αυξάνουµε το mA και το KV του µηχανήµατος
δ. Αυξάνουµε τον χρόνο εκποµπής
ε. Το Γ και το ∆
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551. Οι πολλαπλές µονόχωρες διαυγάσεις είναι ακτινογραφική εικόνα
νόσων όπως:
Α.Το πολλαπλούν µυέλωµα
Β. Η οστεοπόρωση
Γ. Η οστική ίνωση
∆. Η δρεπανοκυτταρική αναιµία
Ε. Η οξεία λευχαιµία
552.

Οι πολλαπλές κύστεις:
Α. Αποτελούν ειδική παθολογική οντότητα
Β. Παρατηρούνται σε πολυτεριδονισµό
Γ. ∆εν αποτελούν ξεχωριστή παθολογική οντότητα
∆.∆εν είναι οδοντικής αιτιολογίας
Ε.∆εν παρατηρούνται σε πολυτεριδονισµό

Το πολλαπλούν µυέλωµα:
Α. Προσβάλλει µόνο τους άνδρες
Β. Προσβάλλει τους άνδρες σε διπλάσια συχνότητα από ότι τις
γυναίκες
Γ. ∆εν έχει συνηθισµένη ηλικία προσβολής
∆. Προσβάλλει άτοµα συνήθως ηλικίας 20-40 ετών
Ε. Προσβάλλει µόνο τις γυναίκες
553.

554.

Η ακτινολογική εικόνα του πολλαπλού µυελώµατος είναι:
Α. Πολλαπλές µικρές σαφώς περιγεγραµµένες ακτινοδιαυγάσεις
Β. Πολλαπλές µεγάλες ακτινοδιαυγάσεις ασαφούς περιγράµµατος
Γ. Πολλαπλές µικρές σκιάσεις
∆. Πολλαπλές µικρές χωρίς σαφή όρια ακτινοδιαυγάσεις
Ε. Πολλαπλές µικρές διαυγάσεις µε σκιάσεις

555. Στη νόσο Ηand Schuller-Christian το πιο συχνό από όλα τα
συµπτώµατα είναι:
Α. Οι οστεολυτικές κρανιακές βλάβες
Β. Ο άποιος διαβήτης
Γ. Το εξόφθαλµο
∆. Οστικές αλλοιώσεις των άκρων
Ε. Οι οστεολυτικές βλάβες των γνάθων
556.

Το ηωσινόφιλο κοκκίωµα:
Α. Συνήθως αναπτύσσεται στα πλατιά οστά του κρανίου
Β. ∆εν έχει περιακρορριζική εντόπιση
Γ. Προσβάλλει µαλθακούς ιστούς
∆. Εµφανίζεται σε άτοµα µεγάλης ηλικίας
Ε. Εντοπίζεται µε ίδια συχνότητα στις δύο γνάθους

557. Η διαφορική διάγνωση του
ηωσινοφίλου
περιλαµβάνει :
Α. Τη νόσο Hand Schuller Christian
Β. Το οδοντογενές µύξωµα
Γ. Τους µεταστατικούς όγκους

κοκκιώµατος

δεν
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∆.Την περιοδοντική νόσο
Ε. Το πολλαπλούν µυέλωµα
558.

Η νόσος Letterer-Siwe απαντάται:
Α. Σε παιδιά ηλικίας κάτω από δώδεκα ετών
Β. Σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των τριών ετών
Γ. Μόνο σε αγόρια
∆. Μόνο σε κορίτσια
Ε. Σε παιδιά ηλικίας πάνω από δώδεκα ετών

559.

Το ηωσινόφιλο κοκκίωµα πιο συχνά προσβάλλει:
Α. Την πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου
Β. Την οπίσθια περιοχή και των δύο γνάθων
Γ. Την πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου
∆.Την πρόσθια αλλά και την οπίσθια περιοχή των δύο γνάθων
Ε. Την πρόσθια περιοχή και των δύο γνάθων

560.

Ακτινογραφική εικόνα γενικευµένης οστικής αραίωσης εµφανίζουν:
Α. Ο υποπαραθυρεοειδισµός
Β. Ο υπερπαραθυρεοειδισµός
Γ. Ο υποθυρεοειδισµός
∆. Η βρογχοκήλη του θυρεοειδούς
Ε. Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Η ανώνυµη πανοραµική γραµµή συγκαταλέγεται µεταξύ των
φυσιολογικών ευρηµάτων της πανοραµικής ακτινογραφίας και
σχηµατίζεται από
Α. Την βελονοειδή απόφυση του κροταφικού οστού.
Β. Την ζυγωµατική απόφυση της άνω γνάθου.
Γ. Την µετωπιαία απόφυση του ζυγωµατικού οστού και την οπίσθια
επιφάνεια της ζυγωµατικής απόφυσης της άνω γνάθου.
∆. Το έξω τοίχωµα του ιγµορείου και την πλάγια επιφάνεια της ρινικής
θαλάµης.
Ε. Την επαλληλία της απεικόνισης του κοίλου του στόµατος και της
ζυγωµατικής απόφυσης της άνω γνάθου.

561.

562.

Η µαλθακή υπερώα απεικονίζεται στην πανοραµική ακτινογραφία σαν
Α. Αµφίπλευρη σφηνοειδής έντονη διαύγαση σε επαλληλία µε το
γναθιαίο κύρτωµα, την κορωνοειδή απόφυση και τον κλάδο της
κάτω γνάθου.
Β. Ετερόπλευρη ταινιοειδής άτονη διαύγαση σε επαλληλία µε το
γναθιαίο κύρτωµα, την κορωνοειδή απόφυση και τον κλάδο της
κάτω γνάθου.
Γ. Αµφίπλευρη ταινιοειδής έντονη σκίαση σε επαλληλία µε το γναθιαίο
κύρτωµα, την κορωνοειδή απόφυση και τον κλάδο της κάτω
γνάθου.
∆. Αµφίπλευρη σφηνοειδής σκίαση σε επαλληλία µε το γναθιαίο
κύρτωµα, την κορωνοειδή απόφυση και τον κλάδο της κάτω
γνάθου.
Ε. ∆εν απεικονίζεται.
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563.

Στην πανοραµική ακτινογραφία η βελονοειδής απόφυση του
κροταφικού οστού απεικονίζεται σαν
Α. Επιµήκης σκίαση κάτω από τον κόνδυλο και πίσω από το οπίσθιο
χείλος της κάτω γνάθου.
Β. Επιµήκης σκίαση εµπρός από τον κόνδυλο και στην µεσότητα της
κροταφικής γλήνης.
Γ. Ασαφής ταινιοειδής σκίαση που απεικονίζεται σε επαλληλία µε την
ζυγωµατική απόφυση της άνω γνάθου.
∆. Επιµήκης σκίαση που καταλήγει στο πρόσθιο αρθρικό φύµα.
Ε. Βρίσκεται εκτός τοµογραφικής ζώνης και δεν απεικονίζεται.

564.

Κατά την διάρκεια λήψης µιας πανοραµικής ακτινογραφίας ο ασθενής
βρίσκεται στο στάδιο της κατάποσης, το γεγονός αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα
Α. Την έλλειψη απεικόνισης του υοειδούς οστού.
Β. Την ασαφή απεικόνιση του υοειδούς οστού.
Γ. Την επαλληλία της πρόσθιας µοίρας του υοειδούς οστού και της
γωνίας της κάτω γνάθου.
∆. Την επαλληλία του υοειδούς οστού και του κλάδου της κάτω
γνάθου.
Ε. Την απεικόνιση του υοειδούς οστού παράλληλα µε το σώµα της
κάτω γνάθου.

565.

Στο οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα ασθενούς ηλικίας 34 ετών
απεικονίζεται οµοιογενής σκίαση µε σαφή όρια ακρορριζικά του 35 που
είναι ασυµπτωµατική. Η διαφορική διάγνωση περιλαµβάνει την
πυκνωτική οστεΐτιδα και την υπεροστεΐνωση
Α. Η διάγνωση θα τεθεί µε βάση την «πυκνότητα» της ακρορριζικής
σκίασης.
Β. Η διάγνωση θα τεθεί µε βάση το µέγεθος της βλάβης.
Γ. Η διάγνωση θα τεθεί µε βάση την διαµόρφωση των ορίων της
βλάβης.
∆. Η διάγνωση θα τεθεί µε βάση την απεικόνιση της lamina dura επί
τα εντός ή επί τα εκτός της βλάβης.
Ε. ∆εν είναι δυνατόν να τεθεί ακτινολογική διάγνωση.

566.

Σε οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα ασθενούς απεικονίζεται γοµφίος
της κάτω γνάθου που φέρει ατελή ενδοδοντική έµφραξη και η άπω ρίζα
του περιβάλλεται από µικρή περιρριζική διαύγαση. Η πλέον πιθανή
διάγνωσή σας είναι
Α. Οξεία πολφίτιδα.
Β. Ακρορριζικό κοκκίωµα.
Γ. Οστεΐνωµα πρώτο στάδιο.
∆. Τραυµατική κύστη.
Ε. Αδαµαντινοβλάστωµα.

567.

Το σύνδροµο Albright συνδυάζεται µε
Α. Νόσο του Paget.
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Β.
Γ.
∆.
Ε.

Πολυοστική ινώδη δυσπλασία.
Γενικευµένη οστική αραίωση.
Ιστιοκυττάρωση Χ.
Πολλαπλούν µυέλωµα.

568.

Άνδρας ασθενής 67 ετών, εµφανίζει στην πανοραµική του
ακτινογραφία πολλαπλές, µικρές, σαφώς περιγεγραµµένες µονόχωρες
ακτινοδιαυγάσεις. Σε ακτινογραφία κρανίου που έγινε στον ασθενή
απεικονίστηκαν τα ίδια ευρήµατα. Η διάγνωσή σας προσανατολίζεται
σε
Α. Ιστιοκυττάρωση Χ.
Β. Πολλαπλές κύστεις των γνάθων.
Γ. Οστεοποιό ή οστεϊνοποιό ίνωµα..
∆. Πολλαπλούν µυέλωµα.
Ε. Οστεοπόρωση.

569.

Η ιδιοπαθής οστική κοιλότητα ή κύστη του Stafne οφείλεται σε
Α. Στην κατάφυση του έσω πτερυγοειδούς µυός.
Β. Στην παγίδευση µάζας του αδένα της παρωτίδας στην παρειακή
επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθου.
Γ. Στην παγίδευση του άνω λοβού του υπογναθίου σιελογόνου αδένα
στην γλωσσική επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθου.
∆. Στην παγίδευση µάζας του υπογλωσσίου σιελογόνου αδένα στην
γλωσσική επιφάνεια της µεσότητας της κάτω γνάθου κάτω από την
γενειακή άκανθα.
Ε. Χρόνια φλεγµονή του δοντιού που αντιστοιχεί.
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Ασθενής αναφέρει ότι κατά την διάρκεια του φαγητού εµφανίζει
διόγκωση της δεξιάς υπογνάθιας περιοχής. Ο ακτινογραφικός έλεγχος
µε πανοραµική ακτινογραφία και ακτινογραφία δήξεως κάτω γνάθου
δεν αποκάλυψε παθολογικά ευρήµατα. Ο εργαστηριακός σας έλεγχος
θα προσανατολιστεί πρώτα σε
Α. Βιοψία της περιοχής που αναφέρετε.
Β Σε υπερηχοτοµογραφική διερεύνηση της περιοχής.
Γ. Σε µαγνητική τοµογραφία τραχήλου.
∆. Σε λήψη µιας πλήρους σειράς οπισθοφατνιακών
ακτινογραφηµάτων.
Ε. ∆εν θα αντιµετωπίσετε το περιστατικό.
570.

571.

Το βολφράµιο χρησιµοποιείται στην κάθοδο, στην λυχνία παραγωγής
ακτινών Χ, διότι:
Α. ∆εν είναι ελατό
Β. Έχει υψηλό ατοµικό αριθµό
Γ. Έχει χαµηλό σηµείο τήξεως
∆. Έχει µικρό ατοµικό βάρος
Ε. Είναι µέταλλο

572.

Η διεισδυτική ικανότητα των ακτίνων Χ:
Α. Αυξάνεται όταν αυξάνεται η διαφορά δυναµικού µεταξύ ανόδουκαθόδου
Β. Αυξάνεται όταν αυξάνεται το milliamperage
Γ. Αυξάνεται όταν µειώνεται η διαφορά δυναµικού µεταξύ ανόδουκαθόδου ταυτόχρονα µε το milliamperage
∆. Είναι ανεξάρτητη από την διαφορά δυναµικού µεταξύ ανόδουκαθόδου και του
milliamperage
Ε. Εξαρτάται µόνο από τον χρόνο έκθεσης

Οι ακτίνες Χ:
Α. Είναι δέσµες ενεργείας που δεν έχουν βάρος και είναι αόρατες
Β. Είναι δέσµες ενεργείας µε µεγαλύτερο µήκος κύµατος από το φως
Γ. Είναι όλες χρήσιµες, ανεξαρτήτως µήκους κύµατος, για
διαγνωστικούς σκοπούς
∆. Ανακλώνται όταν προσπίπτουν στα διάφορα υλικά
Ε. Κινούνται µεταξύ ανόδου-καθόδου µε σταθερή ταχύτητα
573.

Στη λυχνία παραγωγής ακτίνων Χ, οι ακτίνες Χ παράγονται :
Α. Στην άνοδο
Β. Στην κάθοδο
Γ. Και στην άνοδο και στην κάθοδο
∆. Στην άνοδο αφού ένα µικρό ποσοστό της κινητικής ενεργείας των
ηλεκτρονίων
µετατραπεί σε θερµότητα
Ε. Στην άνοδο όταν η διάφορα δυναµικού µεταξύ ανόδου-καθόδου είναι
220
574.
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575.

Η ακτινοευαισθησία των ιστών:
Α. Εξαρτάται από την µιτωτική δραστηριότητα των κυττάρων
Β. ∆εν εξαρτάται από το υψηλό ποσοστό αδιαφοροποίητων κυττάρων
Γ. Είναι ανεξάρτητη από την φάση διαιρέσεως των κυττάρων
∆. Είναι µικρότερη στα έµβρυα
Ε. Είναι µεγαλύτερη στους ενήλικες
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576.

Ένα φιλµ µε υψηλή αντίθεση έχει :
Α. Μεγάλη διαβάθµιση στην κλίµακα του γκρι
Β. Είναι πάντα επιθυµητό ανεξάρτητα από το είδος του ιστού
Γ. Προκύψει από ακτίνες µεγάλης διεισδυτικότητας
∆. Προκύψει από την δευτερογενή ακτινοβολία
Ε. Μικρή διαβάθµιση στην κλίµακα του γκρίζου

577.

Ένα υπερεµφανισµένο φιλµ προκύπτει:
Α. Όταν οι ακτίνες Χ είναι υψηλού KVp
B. Όταν ο χρόνος έκθεσης είναι µικρός
Γ. Όταν το φιλµ είναι µικρής ευαισθησίας
∆. Όταν είναι υψηλή η θερµοκρασία του εµφανιστικού διαλύµατος
Ε. Όταν είναι υψηλή η θερµοκρασία του µονιµοποιητικού διαλύµατος

578. Μετά την εµφάνιση µιας οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας ,στη άνω
γνάθο,
παρατηρείτε επιµήκυνση των δοντιών επειδή :
Α. Η κάθετη γωνία ήταν µεγαλύτερη
Β. Η οριζόντια γωνία ήταν λάθος
Γ. Η κάθετη γωνία ήταν µικρότερη
∆. Το φιλµ ήταν ανάποδα τοποθετηµένο
Ε. Ο ασθενής είχε βαθιά υπερώα
579. Τα ανατοµικά σηµεία που µπορείτε να διακρίνετε σε µια
οπισθοφατνιακή
ακτινογραφία της κάτω γνάθου είναι:
Α. Το υοειδές οστούν
Β. Το γναθιαίο κύρτωµα
Γ. Το τοµικό τρήµα
∆. Την έσω λοξή γραµµή
Ε. Το πτερυγοειδές άγκιστρο
Σε µια πανοραµική ακτινογραφία η παρειογλωσσική εντόπιση µιας
ακτινοσκιερής περιοχής , δίκην στραγαλιού, κάτω από τους γοµφίους
της κάτω
γνάθου, καθορίζεται µε λήψη και µιας επιπλέον:
Α. Πανοραµικής ακτινογραφίας
Β. Ακτινογραφίας δήξεως της άνω γνάθου
Γ. Ακτινογραφίας δήξεως της κάτω γνάθου
∆. Οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας
Ε. Οπισθοµυλικής ακτινογραφίας

580.

581.

Ποιό από τα παρακάτω συνεπάγεται µείωση της πυκνότητας ενός
ακτινογραφικού φιλµ;
Α. Πτώση της θερµοκρασίας του µονιµοποιητικού διαλύµατος
Β. Αύξηση χρόνου παραµονής στο εµφανιστικό διάλυµα
Γ. Χρήση υψηλού µεν kVp αλλά µε υψηλό mA
∆. Μείωση της θερµοκρασίας του εµφανιστικού διαλύµατος
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Ε. Σταθερό µεν kVp και mA αλλά µείωση εστιακής απόστασης

582.

Σε ένα οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα δεν απεικονίζεται:
Α. Το πτερυγοειδές άγκιστρο
Β. Το υοειδές οστούν
Γ. Πρόσθια ρινική άκανθα
∆. Κορωνοειδής απόφυση της κάτω γνάθου
Ε. Γναθιαίο κύρτωµα

583.

Σε ένα πανοραµικό ακτινογράφηµα δεν απεικονίζεται:
Α. Η µαλθακή υπερώα
Β. Ο διάρθριος δίσκος της ΚΓ∆
Γ. Η στοµατική µοίρα του φάρυγγα
∆. Η µαστοειδής απόφυση
Ε. Ο έξω ακουστικός πόρος

584.

Στην απεικόνιση µιας φυσιολογικής ΚΓ∆:
Α. Ο κόνδυλος βρίσκεται εµπρός από το πρόσθιο αρθρικό φύµα σε
θέση κεντρικής σύγκλεισης
Β. Ο διάρθριος δίσκος της ΚΓ∆ βρίσκεται εµπρός από την κεφαλή του
κονδύλου σε θέση κεντρικής σύγκλεισης
Γ. Η κεφαλή του κονδύλου έρχεται σε επαφή µε το πρόσθιο αρθρικό
φύµα κατά τη διάνοιξη
∆. Η κεφαλή του κονδύλου έρχεται κάτω και εµπρός από το πρόσθιο
αρθρικό φύµα κατά τη διάνοιξη του στόµατος
Ε. Η κεφαλή του κονδύλου έρχεται σε επαφή µε το φλοιώδες πέταλο
της κροταφικής γλήνης σε θέση κεντρικής σύγκλεισης

585.

Η τεχνική της σιελογραφίας δεν χρησιµοποιείται:
Α. Σε υποψία αποφρακτικής νόσου του σιελογόνου αδένα
Β. Σε υποψία όγκων στο παρέγχυµα του σιελογόνου αδένα
Γ. Σε υποψία όγκων από παρακείµενους ιστούς που πιέζουν τον πόρο
του σιελογόνου αδένα
∆. Σε περιπτώσεις διάχυτων διογκώσεων του σιελογόνου αδένα
Ε. Σε περιπτώσεις οξείας φλεγµονής του σιελογόνου αδένα

586.

Η Μαγνητική Τοµογραφία είναι µια απεικονιστική µέθοδος :
Α. µε χαµηλή ευκρίνεια και διακριτική ικανότητα ιδίως στους µαλθακούς
ιστούς
Β. µε µεγάλη διαγνωστική αξιοπιστία στη διάγνωση ενδοαρθρικών
ανωµαλιών της ΚΓ∆
Γ. µε µεγάλη διαγνωστική αξιοπιστία στην εξέταση των σκληρών ιστών
των γνάθων
∆. µε ελάχιστη µεν ιοντίζουσα ακτινοβολία αλλά µεγάλο χρόνο
εξέτασης
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587.

Ένα πλεονέκτηµα του υπερηχοτοµογραφήµατος ως διαγνωστικής
µεθόδου είναι :
Α. η δυνατότητα του ακριβούς προσδιορισµού του υπό εξέτασης
οργάνου
Β. η αυξηµένη διακριτική ικανότητα και ευκρίνεια της εικόνας σε σχέση
µε άλλες απεικονιστικές τεχνικές όπως της µαγνητικής τοµογραφίας
Γ. η µεγάλη διαγνωστική αξιοπιστία στην απεικόνιση παθολογικών
καταστάσεων των οστών των γνάθων
∆. η ακριβής απεικόνιση της ανατοµίας της περιοχής που εξετάζεται
Ε. η µικρή δόση ακτινοβολίας στον ασθενή

588.

Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει στο οστεϊνωµα;
Α. ο πολφός του δοντιου είναι ζωντανός
Β. είναι ανώδυνο και ασυµπτωµατικό
Γ. εµφανίζεται πιο συχνά στους προγοµφίους άνω γνάθου
∆. είναι πιθανή η απουσία της lamina dura
Ε. η ανάπτυξή του ακολουθεί τρία στάδια

589.

Η ακτινογραφική απεικόνιση µιας περιµυλικής διαύγασης δεν µπορεί να
υποδηλώνει:
Α. αδενοµατοειδή οδοντογενή όγκο
Β. ενασβεστούµενη οδοντογενή κύστη
Γ. οστείνωµα
∆. αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα
Ε. τοιχωµατικό αδαµαντινοβλάστωµα

590.

Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί αληθή κυστική κοιλότητα:
Α. τοµογναθική κύστη
Β. κύστη του Gorlin
Γ. οδοντογενής κερατινοκύστη
∆. πλάγια περιοδοντική κύστη
Ε. κύστη του Stafne

591.

Σε οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα της περιοχής του δεύτερου και
τρίτου γοµφίου της άνω γνάθου, µερικές φορές, παρατηρείται µία
σκίαση που µοιάζει µε δόντι. Η σκίαση αυτή είναι:
Α. Υπεράριθµο δόντι
Β. Ο κόνδυλος της κάτω γνάθου
Γ. Κύστη του ιγµορείου
∆. Η κορωνοειδής απόφυση της κάτω γνάθου
Ε. Σιαλόλιθος του υπογνάθιου αδένα

592.

Η ζυγωµατική απόφυση της άνω γνάθου στο οπισθοφατνιαό
ακτινογράφηµα απεικονίζεται σαν:
Α. Σκίαση µε σχήµα U µε ανοικτό άκρο προς τα άνω
Β. Σκίαση µε σχήµα W
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Γ. Συµπαγής σφαιρική σκίαση
∆. ∆ιαυγαστική περιοχή µε διάσπαρτες ενασβεστιωµένες µάζες
Ε. Ελαφριά σκίαση µε σαφή όρια

593.

Κατά την επεξεργασία του φιλµ στο στάδιο της µονιµοποίησης:
Α. Σταθεροποιείται ο µεταλλικός Άργυρος στη ζελατίνα
Β. ∆ιαµορφώνεται η οπτική πυκνότητα του φιλµ
Γ. Αποµακρύνεται το φωτογραφικό γαλάκτωµα που δεν έχει
επηρεαστεί από την
ακτινοβολία και το εµφανιστικό διάλυµα
∆. Απαιτείται να χρησιµοποιείται απαραίτητα ο φωτισµός ασαφαλείας
Ε. Απαιτείται τριπλάσιος χρόνος από το χρόνο εµφάνισης

594.

Όταν κατά την λήψη µιας οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας η οριζόντια
γωνία της δέσµης είναι λάθος:
Α. Θα έχει σαν αποτέλεσµα την επαλληλία των δοντιών
Β. Θα έχει σαν αποτέλεσµα την επιµήκυνση των δοντιών
Γ. Θα έχει σαν αποτέλεσµα την σµίκρυνση των δοντιών
∆. Η εικόνα θα είναι άτονη
Ε. Η εικόνα θα έχει µεγάλη οπτική πυκνότητα

595.

Η ανισοµεγέθης απεικόνιση των δοντιών στην τεχνική της διχοτόµου:
Α Οφείλεται σε µεγάλη κάθετη γωνία
Β. Οφείλεται σε µικρή κάθετη γωνία
Γ Οφείλεται σε µεγάλη οριζόντια γωνία
∆. Οφείλεται σε µικρή οριζόντια γωνία
Ε. Είναι αναπόφευκτο σφάλµα της τεχνικής

596. Για την απεικόνιση σιαλόλιθου που βρίσκεται στη µάζα του υπογνάθιου
αδένα:
Α. Χρησιµοποιείται η µέση τυπική ακτινογραφία δήξεως της κάτω
γνάθου
Β. Χρησιµοποιείται η οπίσθια – πλάγια ακτινογραφία δήξεως της κάτω
γνάθου
Γ. Χρησιµοποιείται η πλάγια τυπική ακτινογραφία δήξεως της κάτω
γνάθου
∆. Χρησιµοποιείται η µέση λοξή ακτινογραφία δήξεως της κάτω γνάθου
Ε. ∆εν µπορεί να γίνει µε ακτινογραφίες δήξεως

597.

Στο χώρο που γίνεται µια ακτινογραφία:
Α. Παραµένει ακτινοβολία για κάποιο χρονικό διάστηµα
Β. ∆εν πρέπει ο γιατρός και το βοηθητικό προσωπικό να εισέρχονται
για λίγο χρόνο
µετά την λήψη
Γ. ∆εν παραµένει ακτινοβολία
∆. Επηρεάζεται η θερµοκρασία
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Ε. ∆εν πρέπει να υπάρχουν καθρέπτες
Το ρεύµα από τον µετασχηµατιστή υψηλής τάσης που εισέρχεται σε
µια λυχνία παραγωγής ακτίνων Χ:
Α.. Έχει άµεση σχέση µε την ποσότητα των παραγόµενων ηλεκτρονίων
Β. Έχει την κύρια ευθύνη για την σωστή λειτουργία του χειριστηρίου
του
µηχανήµατος
Γ. Έχει άµεση σχέση µε την κινητική ενέργεια των κινούµενων
ηλεκτρονίων
∆. Έχει άµεση σχέση µε την ποσότητα των παραγόµενων ακτίνων Χ
Ε. ∆εν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά των παραγόµενων ακτίνων Χ

598.

599.

Η δέσµη των παραγόµενων ακτίνων Χ:
Α. Είναι µονοεργειακή
Β. Είναι πολυενεργειακή
Γ. Περιέχει φωτόνια ίδιας διεισδυτικότητας
∆. Περιέχει φωτόνια που κινούνται µε διαφορετική ταχύτητα ανάλογα µε
την
ενέργεια τους
Ε. Είναι η ίδια σε ότι αφορά την ενέργεια τους και την ταχύτητα τους
για όλες τις
λυχνίες

600.

Κατά την παραγωγή των ακτίνων Χ:
Α. Γίνεται µετατροπή της κινητικής ενέργειας των ταχέως κινουµένων
ηλεκτρονίων σε θερµότητα και ακτίνες Χ
Β. Ενεργοποιείται ειδικό υλικό κα παράγεται ακτινοβολία Χ
Γ. Ραδιενεργό υλικό παράγει ακτίνες Χ
∆. Παράγεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία
Ε. Παράγεται ακτινοβολία που περιλαµβάνει όλο το φάσµα της
ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας

601. Στις κύστεις που δίνουν εικόνα πολύχωρης διαύγασης στο
ακτινογράφηµα ανήκουν:
Α. Η περιακρορριζική κύστη
Β. Η οδοντογενής κερατινοκύστη
Γ. Η υπολειµµατική κύστη
∆. Η τραυµατική κύστη
Ε. Η πλάγια περιοδοντική κύστη
602.

Ποια ανατοµική περιοχή δίνει ακτινογραφική εικόνα σκιερής γραµµής,
που προβάλλεται συνήθως εντός της διαύγασης του ιγµορείου άντρου:
Α. Η παρωτίδα
Β. Το ρινικό διάφραγµα
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Γ. Η ανώνυµη πανοραµική γραµµή
∆. το οπίσθιο τοίχωµα του ιγµορείου
Ε. Το πτερυγοειδές άγκιστρο
603.
για:

Η ακτινογραφική εξέταση των περιοδοντικών ιστών δίνει πληροφορίες
Α. Το ύψος του υπάρχοντος φατνιακού οστού
Β. Την υφίζηση των ούλων
Γ. Την ύπαρξη ή όχι φλεγµονής
∆. Τον αιµορραγική διάθεση
Ε. Την απώλεια αδροµέρειας των ούλων

604. Η διαφορική διάγνωση του αδαµαντινοβλαστικού ινώµατος
περιλαµβάνει:
Α. Οστεινοβλάστωµα
Β. Χερουβισµό
Γ. Σύνθετο οδόντωµα
∆. Αδαµαντινοβλάστωµα
Ε. Οδοντογενές µύξωµα
Στην οστεοµυελίτιδα:
Α. Η βλάβη εµφανίζεται ακτινογραφικά ως σκίαση, µε σαφή όρια
Β. Οι βλάβες στα οστά των γνάθων εντοπίζονται µακριά από τα δόντια
Γ. Κλινικά υπάρχει απουσία συµπτωµάτων
∆. Η διαφορική διάγνωση της νόσου θα γίνει από το ακανθοκυτταρικό
καρκίνωµα και την ινώδη δυσπλασία
Ε. Η διαφορική διάγνωση της νόσου θα γίνει από το οδοντογενές
µύξωµα και το
αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα
605.

Η ινώδης δυσπλασία:
Α. Οφείλεται σε αντικατάσταση του ινώδους συνδετικού ιστού από
οστίτη ιστό
Β. Εµφανίζει τρεις κλινικές µορφές
Γ. Απαντάται συνήθως στην κάτω γνάθο ενηλίκων ατόµων
∆. Ακτινογραφικά δίνει εικόνα ανάλογη µε το στάδιο εξέλιξής της
Ε. ∆ιαφοροδιαγιγνώσκεται από το αδαµαντινοβλάστωµα
606.

607.

Η ακτινογραφική εξέταση των δοντιών περιλαµβάνει πληροφορίες για:
Α. Την κινητικότητα
Β. Την τερηδόνα οπών και σχισµών
Γ. Την ύπαρξη πολφολίθων
∆. Την ύπαρξη φλεγµονής
Ε. Την παρουσία οδοντικής πλάκας

608.

Ο χερουβισµός:
Α. Προσβάλει ενήλικες ασθενείς άνω των 20 ετών
Β. Εµφανίζεται συνήθως αµφοτερόπλευρα στην άνω γνάθο
Γ. Είναι επώδυνη διόγκωση
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∆. Ακτινογραφικά εµφανίζεται ως µονόχωρες κοιλότητες που
παραµένουν σταθερές
Ε. ∆εν απαιτεί χειρουργική επέµβαση
609.

Η εξέταση εκλογής για αποκλεισµό του αιµαγγειώµατος είναι:
Α. Υπολογιστική τοµογραφία
Β. Ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία
Γ. Ψηφιακή αγγειογραφία
∆. Υπερηχοτοµογραφία
Ε. Πανοραµική ακτινογραφία

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα:
Α. Είναι το πιο σπάνιο κακόηθες νεόπλασµα του στόµατος, που διηθεί
τις γνάθους
Β. Ακτινογραφικά δίνει διαύγαση µε σαφή όρια
Γ. Όταν εµπεριέχει ρίζες δοντιών, το ακρορρίζιο εµφανίζει πάχυνση
∆. Θα διαφοροδιαγνωσθεί από την οστεοµυελίτιδα και την
οστεοακτινονέκρωση
Ε. Θα διαφοροδιαγνωσθεί από το κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωµα
610.

611.

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει λανθασµένο ατοµικό αριθµό:
Α. Υδρογόνο Ζ=1
Β. Ήλιο Ζ=2
Γ. Άνθρακας Ζ=6
∆. Οξυγόνο Ζ=8
Ε. Μόλυβδος Ζ=84

612.

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει λανθασµένο αριθµό µάζας:
Α. Υδρογόνο (Η)=1
Β. Ήλιο (He)=4
Γ. Άνθρακας (C)=13
∆. Οξυγόνο (O)=16
Ε. Μόλυβδος (Pb)=207

613.

Ποια είναι η σωστή ενεργός δόση για τους επαγγελµατίες κατ΄ετός:
Α. 1 mSv
Β. 5 mSv
Γ. 15 mSv
∆. 20 mSv
Ε. 30 mSv

614. Ποια είναι η ετήσια ισοδύναµη δόση για τα άκρα (χέρια) στους
επαγγελµατίες:
Α. 150 mSv
Β. 200 mSv
Γ. 400 mSv
∆. 500 mSv
Ε. 600 mSv
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Ποιο από τα παρακάτω δεν εξασφαλίζει µείωση της απορροφούµενης
δόσης ακτινοβολίας:
Α. Χρησιµοποίηση ιδανικού συνδυασµού φιλµ – ενισχυτικών πινακίδων
Β. Χρησιµοποίηση µικρής ευαισθησίας φιλµ
Γ. Χρησιµοποίηση κατευθυντήρα µε ανοικτό άκρο
∆. Χρησιµοποίηση συγκρατητήρων των φιλµς κατά τη λήψη
ενδοστοµατικών ακτινογραφιών
Ε. Χρησιµοποίηση χρόνου έκθεσης διαφορετικού και όχι σταθερού για
όλα τα δόντια

615.

616.

Στους πόσους βαθµούς Κελσίου, η υδροκινόνη που περιέχεται στο
εµφανιστικό διάλυµα είναι ανενεργής:
Α. 24
Β. 20
Γ. 18
∆. 22
Ε. 33

617.

Ο χρόνος εµφάνισης των φιλµς εξαρτάται από την θερµοκρασία αν τα
διαλύµατα είναι φρέσκα και ενεργά. Ποια από τις παρακάτω
συναρτήσεις δεν είναι σωστή:
Α. Θερµοκρασία 18,5o C – Xρόνος εµφάνισης 6 λεπτά
Β. Θερµοκρασία 20o C – Xρόνος εµφάνισης 5 λεπτά
Γ. Θερµοκρασία 21o C – Xρόνος εµφάνισης 4,5 λεπτά
∆. Θερµοκρασία 22o C – Xρόνος εµφάνισης 4 λεπτά
Ε. Θερµοκρασία 24,5o C – Xρόνος εµφάνισης 3 λεπτά

618.

Κατά τη λήψη ακτινογραφήµατος ενός κυνόδοντα της άνω γνάθου µε
την τεχνική της διχοτόµου έχουµε:
Α. Βράχυνση της ρίζας
Β. Επιµήκυνση της µύλης
Γ. Σωστή απεικόνιση µύλης - ρίζας
∆. Επιµήκυνση της ρίζας
Ε. Κανένα από τα παραπάνω

619.

Κατά την ακτινολογική εξέταση των περιοδοντικών ιστών δεν
µπορούµε να προσδιορίσουµε:
Α. Το ύψος του υπάρχοντος φατνιακού οστού
Β. Τη διεύρυνση του περιρριζικού χώρου
Γ. Τη µορφολογία των οστικών βλαβών
∆. Την ύπαρξη της Lamina dura
Ε. Την γειτνίαση των ριζών

620.

Κατά την ακτινογράφηση των περιοδοντικών ιστών είναι δυνατόν να
λάβουµε πολύτιµες πληροφορίες για:
Α. Την ύπαρξη θυλάκων
Β. Την ύπαρξη µεσορριζικών οστικών αλλοιώσεων
Γ. Το βάθος υπαρχόντων θυλάκων
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∆. Την ύπαρξη κινητικότητας
Ε. Την ύπαρξη ή όχι φλεγµονής
Από την κακή τοποθέτηση της γλώσσας στην πανοραµική
ακτινογραφία παρατηρείται:
Α. ∆ιαυγαστική περιοχή η οποία σκιάζει τις µύλες και τις ρίζες των
δοντιών
Β. ∆ιαυγαστική περιοχή η οποία σκιάζει τις ρίζες των δοντιών
Γ. ∆ιαυγαστική περιοχή η οποία σκιάζει τις µύλες των δοντιών
∆. Ακτινοσκιερή περιοχή που προβάλει στα πρόσθια δόντια της άνω
γνάθου
Ε. Παρατηρείται ασάφεια των ριζών των προσθίων άνω και κάτω
δοντιών
621.

Η βελονοειδής απόφυση του κροταφικού στην πανοραµική
ακτινογραφία απεικονίζεται:
Α. Ως επιµήκης διαύγαση πίσω από το οπίσθιο χείλος της κάτω γνάθου
Β. Ως επιµήκης σκίαση πίσω από το γναθιαίο κύρτωµα της άνω
γνάθου
Γ. Ως επιµήκης σκίαση κάτω από το κάτω χείλος της κάτω γνάθου
∆. Ως επιµήκης σκίαση κάτω από τον κόνδυλο και πίσω από το
οπίσθιο χείλος
της κάτω γνάθου
Ε. Ως επιµήκης σκίαση που προβάλει στην κορωνοειδή απόφυση.
622.

623.

Η µαλθακή υπερώα στην πανοραµική ακτινογραφία απεικονίζεται ως:
Α. Αµφίπλευρη σφηνοειδής έντονη σκίαση σε επαλληλία µε το γναθιαίο
κύρτωµα,
την κορωνοειδή απόφυση και τον κόνδυλο της κάτω γνάθου
Β. Αµφίπλευρη άτονη σκίαση σε επαλληλία µε το γναθιαίο κύρτωµα,
την κορωνοειδή απόφυση και τον κόνδυλο της κάτω γνάθου
Γ. Αµφίπλευρη άτονη σκίαση σε επαλληλία µε το γναθιαίο κύρτωµα,
την κορωνοειδή απόφυση και τον κλάδο της κάτω γνάθου
∆. Αµφίπλευρη έντονη σκίαση σε επαλληλία µε το γναθιαίο κύρτωµα,
την κορωνοειδή απόφυση και τον κλάδο της κάτω γνάθου
Ε. Αµφίπλευρη διαύγαση σε επαλληλία µε το γναθιαίο κύρτωµα,
την κορωνοειδή απόφυση και τον κλάδο της κάτω γνάθου

624.

Η ακτινική δέσµη στην πανοραµική τοµογραφία είναι:
Α. Κωνική
Β. Τετραγωνική
Γ. Παραλληλόγραµµη
∆. Κατακόρυφος λεπτή
Ε. Οριζόντια λεπτή
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Στην διαφορική διάγνωση της οδοντοφόρου κύστης περιλαµβάνονται:
Α. Το αδαµαντινοβλάστωµα, το οδοντογενές µύξωµα και η
ανευρυσµατική κύστη.
Β. Το αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα, το τοιχωµατικό αδαµαντινοβλάστωµα
και ο
αδενοµατοειδής οδοντογενής όγκος
Γ. Το αδαµαντινοβλάστωµα , το αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα και η
ινώδης δυσπλασία
∆. Η πλάγια ριζική κύστη, το τοιχωµατικό αδαµαντινοβλάστωµα και ο
αδενοµατοειδής οδοντογενής όγκος
Ε. Το αδαµαντινοβλάστωµα, η πλάγια ριζική κύστη και ο
αδενοµατοειδής
οδοντογενής όγκος.
625.

626.

Η δόση του ασθενούς µειώνεται περισσότερο µε τη χρήση:
Α. Ορθογώνιου κατευθυντήρα
Β. Κυλινδρικού κατευθυντήρα
Γ. Κωνικού κατευθυντήρα
∆. Κωνικού µακρύ κατευθυντήρα
Ε. Κυλινδρικού µακρύ κατευθυντήρα

627.

Πότε είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών πετασµάτων στο
οδοντιατρείο λόγω της λειτουργίας του οδοντιατρικού ακτινογραφικού
µηχανήµατος:
Α. Όταν ο φόρτος εργασίας είναι µεγαλύτερος από τα 150mAmin
Β. Όταν ο φόρτος εργασίας είναι µικρότερος από τα 150mAmin
Γ. Όταν ο φόρτος εργασίας είναι µικρότερος από τα 30mAmin
∆. Όταν ο φόρτος εργασίας είναι µεγαλύτερος από τα 30mAsec
Ε. Όταν ο φόρτος εργασίας είναι µεγαλύτερος από τα 30mAmin

628.

Η απόσταση εστίας – δέρµατος στο οδοντιατρικό ακτινογραφικό
µηχάνηµα δεν πρέπει να είναι µικρότερη των:
Α. 10cm
Β. 20cm
Γ. 30cm
∆. 40cm
Ε. 50cm

Η ανώνυµη πανοραµική γραµµή στην πανοραµική ακτινογραφία
σχηµατίζεται:
Α. Από την µετωπιαία απόφυση του ζυγωµατικού οστού.
Β. Από την οπίσθια επιφάνεια της ζυγωµατικής απόφυσης της άνω
γνάθου.
Γ. Από τη συµβολή πολλών ανατοµικών σηµείων της κεφαλής και του
προσώπου.
629.
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∆. Από την οπίσθια επιφάνεια της ζυγωµατικής απόφυσης της άνω
γνάθου και
την µετωπιαία απόφυση του ζυγωµατικού οστού.
Ε. Από το ζυγωµατικό τόξο.
630.

Τα µέγιστα επιτρεπτά όρια δόσεων που ισχύουν σήµερα αφορούν:
Α. Τους ασθενείς και τους εργαζόµενους
Β. Τους ασθενείς και το γενικό πληθυσµό
Γ. Τους εργαζόµενους και το γενικό πληθυσµό
∆. Τους εργαζόµενους, το γενικό πληθυσµό και τους ασθενείς
Ε. Κανέναν από όλους αυτούς

631. Ποια ανατοµικά µόρια της ΚΓ∆ δεν απεικονίζονται µε ευκρίνεια στην
επιδιορθωµένη τοµογραφία
Α. Η έσω επιφάνεια του κονδύλου σε οβελιαίο επίπεδο
Β. Ο αυχένας του κονδύλου
Γ. Η έξω επιφάνεια του κονδύλου σε οβελιαίο επίπεδο
∆. Ο διάρθριος δίσκος
Ε. Η κροταφική γληνη
632. Για τη διάγνωση των παθήσεων της ΚΓ∆ σε ασθενή µε µεταλικές
προθέσεις αντέδειξη αποτελεί
Α. Η µαγνητική τοµογραφία
Β. Η αξονική τοµογραφία
Γ. Η αρθρογραφία
∆. Η συµβατική τοµογραφία
Ε. Τίποτα από τα ανωτέρω

633. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί εύρηµα στην υπερπλασία κονδύλου
Α. Ο κόνδυλος είναι µικρότερος σε πλάτος
Β. Ο διάρθριος χώρος είναι µειωµένος
Γ. Ο αυχένας του κονδύλου είναι κοντύτερος
∆. Ο φυσιολογικός κόνδυλος είναι µεγαλύτερος
Ε. Ο διάρθριος χώρος είναι αυξηµένος

634. Ασθενής που κλινικά αναφέρει πόνο και ελαττωµένη διάνοιξη και
ακτινογραφικά αποκαλύπτεται διαυγαστική γραµµή στον αυχένα του
κονδύλου, το πιθανότερο να έχει είναι
Α. Αγκύλωση
Β. Πρόσθια µετατόπιση του δίσκου
Γ. Υπεξάρθρηµα
∆. Όλα τα ανωτέρω
Ε. Τίποτα από τα ανωτέρω
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635.

Η διάτρηση του διαρθρίου δίσκου απεικονίζεται καλύτερα στην
Α. Αξονική τοµογραφία
Β. Υπερηχοτοµογράφηµα
Γ. Επιδιορθωµένη συµβατική τοµογραφία
∆. Πανοραµική ακτινογραφία
Ε. Σε κανένα από τα ανωτέρω

636. Η απώθηση των οστικών πετάλων των γνάθων είναι συνήθως το
ακτινολογικό εύρηµα
Α. Του ακρορριζικού κοκκιώµατος
Β. Της οστεοµυελίτιδας
Γ. Της υπολειµµατικής κύστης
∆. Του ακανθοκυτταρικού καρκινώµατος
Ε. Της ιδιοπαθούς οστικής κοιλότητας
Με τις ψηφιακές ακτινογραφικές τεχνικές έχουµε:
Α. Κατάργηση της ακτινοβολίας
Β. Κατάργηση του ακτινογραφικού πλακιδίου
Γ. Κατάργηση της τεχνικής του παραλληλισµού
∆. Κατάργηση της τεχνικής της διχοτόµου
Ε. Μειωµένο αριθµό λήψης ακτινογραφηµάτων για την πλήρη
απεικόνιση του
οδοντικού φραγµού.
637.

638.

Η ψηφιακή αφαιρετική ακτινογραφία έχει µεγάλη εφαρµογή στη
διάγνωση:
Α. Βλαβών στο έδαφος του στόµατος
Β. Βλαβών του ιγµορείου
Γ. Βλαβών στο συµπαγές πέταλο της κάτω γνάθων
∆. Περιοδοντικών βλαβών
Ε. Σιαλολίθων

639.

Για τη ψηφιακή αφαιρετική απαιτείται οπωσδήποτε:
Α. Χρήση αισθητήρα µε καλώδιο
Β. Χρήση ασύρµατου αισθητήρα
Γ. Η ύπαρξη τριών ακτινογραφηµάτων στην προς µελέτη περιοχή
∆. Η τεχνική της διχοτόµου
Ε. Η ύπαρξη δύο ακτινογραφηµάτων στην προς µελέτη περιοχή

640.

Πιο είναι το µειονέκτηµα της ψηφιακής ακτινογραφίας µε CCD:
Α. Χρήση φωσφορίζουσας πλάκας
Β. Χρήση σαρωτή εικόνας
Γ. ∆υσανεξία του αισθητήρα από τον ασθενή
∆. Χρήση ειδικού ακτινογραφικού µηχανήµατος
Ε. Απεικόνιση µετά από 1,5 – 5 λεπτά
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641.

Ποια φυσιολογκή ανατοµική δοµή ορίζεται σαν «∆ιαύγαση που
αφορίζεται από παχιά ακτινοσκιερή γραµµή πάνω ή και ανάµεσα στα
ακρορρίζια των προγοµφίων ή και γοµφίων δοντιών της άνω γνάθου»:
Α. Το τοµικό τρήµα
Β. Το ιγµόρειο άντρο
Γ. Η ρινική θαλάµη
∆. Το γναθιαίο κύρτωµα
Ε. Το άνω στόµιο του τοµικού πόρου

642.

Σε οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα της περιοχής του σωφρονιστήρα
της άνω γνάθου δεξιά απεικονίζεται τριγωνική σκίαση που
επιπροβάλλει στην περιοχή του γναθιαίου κυρτώµατος. Ποια
φυσιολογική ανατοµική δοµή µπορεί να έχει απεικονιστεί:
Α. Το µείζων υπερώιο τρήµα
Β. Το έδαφος του ιγµορείου άντρου
Γ. Η ζυγωµατική απόφυση της άνω γνάθου
∆. Η κορωνοείδης απόφυση της κάτω γνάθου
Ε. Η έσω λοξή γραµµή

643.

Σε οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα γοµφίων της κάτω γνάθου
απεικονίζονται ακτινοσκιερές µάζες µέσα στο πολφικό θάλαµο των
δοντιών. Το εύρηµα αυτό είναι συµβατό µε:
Α. Σφάλµα τεχνικής κατά την ακτινογράφηση και εµφάνιση
Β. Ύπαρξη πολφόλιθων
Γ. Ύπαρξη βαθιάς τερηδόνας που φτάνει µέχρι τον πολφικό θάλαµο
∆. Ύπαρξη dens in dente
Ε. Υπερπαραθυρεοειδισµό

Ασθενής σας µε ιστορικό διόγκωσης της υπογνάθιας χώρας σας
προσκοµίζει τη γνωµάτευση του απεικονιστικού ελέγχου που του έχει
γίνει. Η γνωµάτευση αναφέρει ότι το ηχοδοµικό περίγραµµα της
αλλοίωσης ήταν οµαλό και λεπτό, µε εσωτερικό επίπεδο ήχου
οµοιογενές και χαµηλό.
Α. Πρόκειται για τα αποτελέσµατα µιας εξέταση µε µαγνητική
τοµογραφία;
Β. Πρόκειται για τα αποτελέσµατα µιας εξέταση µε υπολογιστική
τοµογραφία;
Γ. Πρόκειται για τα αποτελέσµατα σιελογραφίας;
∆. Πρόκειται για αγγειογραφία της περιοχής των µεγάλων αγγείων του
τραχήλου;
Ε. Πρόκειται για υπερηχοτοµογραφική διερεύνηση του εδάφους του
στόµατος;

644.

645.

Το γεγονός ότι όσο το αντικείµενο βρίσκεται µακρύτερα από την πηγή
των ακτίνων-Χ τόσο στο ακτινογράφηµα εµφανίζεται πλησιέστερα στην
πηγή, αποτελεί:
Α. Τη µέθοδο Clark
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Β. Την αρχή λειτουργίας της πανοραµικής ακτινογραφίας
Γ. Την αρχή λειτουργίας της υπολογιστικής τοµογραφίας
∆. Την αρχή λειτουργίας της ψηφιακής αφαιρετικής ακτινογραφίας
Ε. Ένα γεγονός χωρίς ιδιαίτερη διαγνωστική αξία
646.

Η ταξινόµηση - µέση τυπική – πλάγια τυπική – µέση λοξή – πλάγια
λοξή ανταποκρίνεται συνήθως σε ακτινογραφία:
Α. Οπισθοφατνιακή
Β. Πανοραµική
Γ. Υπολογιστική τοµογραφία
∆. ∆ήξεως
Ε. Κεφαλοµετρική

647.

Κατά την κλινική εξέταση ασθενούς εντοπίζεται µια βλάβη στην
µεσότητα της σκληρής υπερώας. Ο ακτινογραφικός σας έλέγχος θα
γίνει πρώτα µε:
Α. Υπολογιστική τοµογραφία
Β. Πανοραµική ακτινογραφία
Γ. Ακτινογραφίας δήξεως άνω γνάθου
∆. Μαγνητική τοµογραφία
Ε. Ακτινογραφίας πωγωνορρινικής προβολής

648.

Σε δόντια που εµφανίζουν υπεροστεϊνωση, η lamina dura:
Α. Βρίσκεται µέσα στην αλλοίωση
Β. Περιβάλλει την αλλοίωση
Γ. Έχει εξαφανιστεί
∆. Είναι δυσδιάκριτη γιατί συνέχεται µε τον περιρριζικό χώρο
Ε. Εξαφανίζεται µόνο στην περιοχή του δοντιού που έχει προσβληθεί

649.

Ποια από τα παρακάτω ακτινογραφικά ευρήµατα δεν είναι συµβατά µε
νόσους που προκαλούν οστική αποδόµηση και διαταραχή των
επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου:
Α. Πάχυνση του φλοιώδους πετάλου
Β. ∆ιεύρυνση των µυελικών χώρων
Γ. Αραίωση των οστικών δοκίδων
∆. Γενικευµένη αραίωση των οστών των γνάθων
Ε. Απώλεια η λέπτυνση της lamina dura

650.

Ποια από τις διατυπώσεις που ακολουθούν δεν είναι σωστή.
Α. Στο οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα το γενειακό τρήµα απεικονίζεται
σαν
διαύγαση ανάµεσα ή κάτω από τα ακρορρίζια των προγοµφίων
Β. Οι πραγµατικές ή αληθινές σκιές στην πανοραµική ακτινογραφία
οφείλονται σε
ανατοµικά στοιχεία που βρίσκονται µέσα ή κοντά στην τοµογραφική
ζώνη.
Γ. Ο όγκος του Pindborg είναι ένας σχετικά πολύ συχνός οδοντογενής

όγκος.
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∆. Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα είναι µια από τις κυριότερες κατηγορίες
αρθρίτιδας της
ΚΓ∆
Ε. Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία έχει τρία (3) στάδια
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651. Οι εξοστώσεις και τα περιφερικά οστεώµατα :
Α. αποτελούν επώδυνες καταστάσεις
Β. αυξάνονται σε µέγεθος µε ταχύ ρυθµό
Γ. η διαφορική διάγνωση από άλλες βλάβες είναι δύσκολη
∆. ποικίλουν σε µέγεθος, σχήµα και εντόπιση
Ε. ακτινογραφικά αναγνωρίζονται ως πολλαπλές ακτινοδιαυγάσεις
652. Η ιδιοπαθής οστεοσκλήρυνση :
Α. αποτελεί οστική σκλήρυνση του συµπαγούς τµήµατος του οστού
Β. εντοπίζεται µόνο στην πρόσθια περιοχή των γνάθων
Γ. αναφέρεται και ως πυκνωτική οστείτιδα
∆. είναι ασυµπτωµατική και έχει χαρακτηριστική ακτινογραφική εικόνα
Ε. διαφοροδιαγνώσκεται από το οδόντωµα και το οστέωµα
653. Οι ενασβεστιώσεις των µαλακών µορίων
Α. είναι δυνατόν να προβάλλονται ακτινογραφικά σε διάφορες ανατοµικές
θέσεις των οστών των γνάθων και αποτελούν παθολογικές καταστάσεις
Β. περιλαµβάνουν σε µεγαλύτερη συχνότητα τους ρινόλιθους και σε
µικρότερη συχνότητα τους σιαλόλιθους
Γ. διαφοροδιαγνώσκονται από µεταλικά ξένα σώµατα
∆. εµφανίζονται πάντα ως µονήρεις βλάβες
Ε. αντιµετωπίζονται χειρουργικά, λόγω πιθανής εξαλλαγής
654. Ποια από τις παρακάτω περιοχές εµφανίζεται ως διαύγαση στο
ακτινογράφηµα και σε ποια γνάθο ανήκει :
Α. ρινικό διάφραγµα → άνω γνάθος
Β. έξω λοξή γραµµή → κάτω γνάθος
Γ. τοµικό τρήµα → άνω γνάθος
∆. γλωσσικό τρήµα → άνω γνάθος
Ε. κορωνοειδής απόφυση → κάτω γνάθος
655. Η ακτινογραφική απεικόνιση των δοντιών δίνει µεταξύ άλλων
πληροφορίες για :
Α. κινητικότητα
Β. πολφολίθους
Γ. οδοντική πλάκα
∆. οξεία πολφίτιδα
Ε. εξωγενείς χρωστικές εναποθέσεις
656. Ασαφή και σκοροφαγωµένα όρια δίνουν οι παρακάτω
παθολογικές καταστάσεις στο ακτινογράφηµα :
Α. πολλαπλές κύστεις
Β. πολύχωρες κύστεις
Γ. ενασβεστιώσεις µαλακών µορίων
∆. κακοήθεις και φλεγµονώδεις βλάβες
Ε. χρόνιες καλοήθεις βλάβες

657. Η µαγνητική τοµογραφία :
Α. δεν παρέχει σαφή διάκριση µεταξύ αδενικού επιθηλίου και συνδετικού
ιστού
Β. έχει µεγαλύτερη διαγνωστική αξιοπιστία κυρίως στις βλάβες των
σκληρών ιστών κεφαλής-τραχήλου
Γ. αποτελεί µέθοδο ακριβείας για ανίχνευση µικρών και αρχόµενων
αλλοιώσεων
∆. δεν δίδει την δυνατότητα λήψης πολλαπλών τοµών
Ε. δεν έχει υψηλή διακριτική ικανότητα
658. Ως διαυγάσεις στην πανοραµική ακτινογραφία απεικονίζονται :
Α. η βελονοειδής απόφυση του κροταφικού και το κοίλο του στόµατος
Β. το κάτω χείλος του οφθαλµικού κόγχου και η κροταφική γλήνη
Γ. το πτερύγιο του αυτιού και οι ρινικές θαλάµες
∆. ο έξω ακουστικός πόρος και η στοµατική µοίρα του φάρυγγα
Ε. οι µέσες ρινικές κόγχες και η ανώνυµη πανοραµική γραµµή
659. Στις βλάβες των οστών των γνάθων που δίνουν ακτινογραφική
εικόνα πολύχωρης διαύγασης δεν ανήκουν :
Α. το αδαµαντινοβλάστωµα
Β. η οδοντογενής κερατινοκύστη και η ανευρυσµατική κύστη
Γ. το κεντρικό αιµαγγείωµα και το οδοντογενές µύξωµα
∆. η κύστη του Stafne
E. το αδαµαντιβλαστικό ίνωµα
660. Η οστεοπόρωση
Α. ταξινοµείται σε τρεις κυρίως τύπους
Β. δίνει παθολογική ιστολογική εικόνα
Γ. η απώλεια οστού γίνεται πάντα αντιληπτή σε πρώιµα στάδια
∆. το πιο σηµαντικό κλινικό εύρηµα της νόσου είναι τα κατάγµατα της
σπονδυλικής στήλης και των γνάθων
Ε. η σταδιακή απώλεια οστού ανά δεκαετία έχει ρυθµό 8% στις γυναίκες
και 3% στους άνδρες
661. Οι πολλαπλές µονόχωρες διαυγάσεις είναι ακτινογραφική εικόνα
νόσων όπως:
Α.Το πολλαπλούν µυέλωµα
Β. Η οστεοπόρωση
Γ. Η οστική ίνωση
∆. Η ινώδης δυσπλασία στο τρίτο στάδιο
Ε. Η σκληροδερµία
662. Το πολλαπλούν µυέλωµα:
Α. Προσβάλλει τους άνδρες σε τριπλάσια συχνότητα από ότι τις γυναίκες
Β. Προσβάλλει τους άνδρες σε διπλάσια συχνότητα από ότι τις γυναίκες
Γ. ∆εν έχει συνηθισµένη ηλικία προσβολής
∆. Προσβάλλει άτοµα συνήθως ηλικίας 30-40 ετών
Ε. Προσβάλλει µόνο τους άνδρες

663. Η ακτινολογική εικόνα του πολλαπλού µυελώµατος είναι:
Α. Πολλαπλές µικρές σαφώς περιγεγραµµένες ακτινοδιαυγάσεις
Β. Πολλαπλές µεγάλες ακτινοσκιάσεις ασαφούς περιγράµµατος
Γ. Πολλαπλές µικρές σκιάσεις
∆. Μονήρης ακρινοδιαύγαση µε ασαφή όρια
Ε. Πολλαπλές µικρές µικτές βλάβες
664. Ακτινογραφική εικόνα γενικευµένης
εµφανίζουν:
Α. Το ακρορριζικό κοκκίωµα
Β. Ο υπερπαραθυρεοειδισµός
Γ. Ο σακχαρώδης διαβήτης
∆. Το τοξικό αδένωµα του θυρεοειδούς
Ε. Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto

οστικής

αραίωσης

665. Ακτινογραφικά οι µεταστατικοί όγκοι είναι:
Α. Πολλαπλές σκιάσεις
Β. Πολλαπλές µονόχωρες διαυγάσεις µε ασαφή σκοροφαγωµένα όρια
Γ.Πολλαπλές µονόχωρες διαυγάσεις µε σαφή όρια
∆.Πολλαπλές σκιάσεις µε σαφή όρια
Ε. Πολλαπλές σκιάσεις µε ασαφή όρια
666. Η προσωπική γωνία σχηµατίζεται:
Α. Από το επίπεδο Φραγκφούρτης και το προσωπικό επίπεδο
Β. Από το επίπεδο Φραγκφούρτης και την οπίσθια βάση του κρανίου
Γ. Από την πρόσθια βάση του κρανίου και τη γραµµή ΝΒ
∆. Από την πρόσθια βάση του κρανίου και τη γραµµή ΝΒ
Ε. Από το επίπεδο της Φραγκφούρτης και τη γραµµή ΝΑ
667. Ποια από τις παρακάτω βλάβες δε συµπεριλαµβάνεται στη
διαφορική διάγνωση της οδοντογενούς κερατινοκύστης
Α. υπολειµµατική κύστη
Β. τραυµατική κύστη
Γ. αδαµαντινοβλάστωµα (στο αρχικό στάδιο)
∆. οστεοποιό ίνωµα
Ε. µύξωµα
668. Ποια από τις παρακάτω βλάβες δε συµπεριλαµβάνεται στη
διαφορική διάγνωση του κεντρικού γιγαντοκυτταρικού κοκκιώµατος
Α. αδαµαντινοβλάστωµα
Β. οδοντογενές µοίξωµα
Γ. ανευρισµατική κύστη
∆. οστεοποιό ίνωµα
Ε. πυκνωτική οστεϊτιδα

669. Στην µέση τυπική ακτινογραφία δήξεως της άνω γνάθου τι δεν
µπορούµε να διακρίνουµε
Α. τη µέση υπερώϊα ραφή
Β. το µυϊκό ιστό της γλώσας
Γ. το τοµικό τρήµα
∆. το έδαφος ρινός
Ε. το ρινοδακρυϊκό πόρο
670. Ποιο από τα παρακάτω σφάλµατα δεν ανήκει στη λήψη
οπισθοφατιακής ακτινογραφίας
Α. υποεκτεθειµένο φιλµ
Β. επιµήκυνση
Γ. βράχυνση
∆. λευκές ή µαύρες κηλίδες επί του φιλµ
Ε. επαλληλία
671. Ποιο από τα παρακάτω µέτρα ακτινοπροστασίας δεν
ανταποκρίνεται στη µείωση της απορροφούµενης δόσης
Α. χρησιµοποίηση µεγάλης ευαισθησίας φιλµ
Β.χρησιµοποίηση συνδυασµού φιλµ-ενισχυτικών πινακίδων για τις
εξωστοµατικές τεχνικές
Γ. χρησιµοποίηση χρόνου έκθεσης σταθερού για όλα τα δόντια
∆. χρησιµοποίηση κατευθυντήρα µε ανοικτό άκρο
Ε. χρησιµοποίηση συγκρατητήρων των φιλµς κατά τη λήψη
ενδοστοµατικών ακτινογραφιών
672. Τι δεν µπορούµε να ελέγξουµε στην οπισθοπρόσθια προβολή
(µετωπορρινική)
Α. κατάγµατα της γωνίας και κλάδου της κάτω γνάθου
Β. κατάγµατα Le Fort I του µέσου τριτηµορίου του προσώπου
Γ. το τουρκικό εφίππιο
∆. εκτεταµένες µετατοπίσεις του ζυγωµατικού
Ε. παραµορφώσεις της άνω και κάτω γνάθου
673. Ποια από τις παρακάτω βλάβες δε συµπεριλαµβάνεται στη
διαφορική διάγνωση της χρόνιας οστεοµυελίτιδας
Α. ινώδης δυσπλασία (ενδιάµεσο στάδιο)
Β. νόσος του Paget
Γ. οστεογενές σάρκωµα
∆. κερατινοκύστη
Ε. χονδροσάρκωµα
674. Η ετήσια ισοδύναµη δόση για την επιδερµίδα είναι
Α. 150 mSv
Β. 200 mSv
Γ. 350 mSv
∆. 500 mSv
E. 600 mSv

675. Η ετήσια ισοδύναµη δόση για τους φακούς των µατιών είναι
Α. 100 mSv
Β. 150 mSv
Γ. 200 mSv
∆. 250 mSv
E. 300 mSv
676. Οι ακτίνες – Χ παράγονται από µια συσκευή που µετατρέπει την
ηλεκτρική ενέργεια (διαφορά δυναµικού µεταξύ ανόδου και
καθόδου) σε κινητική (ταχύτητα δέσµης ηλεκτρονίων) η οποία µε τη
σειρά της µετατρέπεται σε:
Α. Ενέργεια ακτίνων – Χ και σε θερµότητα
Β. θερµότητα
Γ. ενέργεια ακτίνων – Χ
∆. ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
Ε. ιοντίζουσα ακτινοβολία
677. Η παραγωγή των ακτίνων – Χ που γίνεται µέσα στην
ακτινογραφική λυχνία δεν είναι πολύ αποδοτική διεργασία διότι:
Α. το 99% της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων µετατρέπεται σε
ακτινοβολία
Β. το 1% της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων µετατρέπεται σε
θερµότητα
Γ. το 99% της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων µετατρέπεται σε
ακτινοβολία και το 1% σε θερµότητα
∆. το 99% της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων µετατρέπεται σε
θερµότητα και το 1% σε ακτινοβολία
Ε. Τίποτα από όλα αυτά
678. Το οµιχλώδες φιλµ που παράγεται κατά την επεξεργασία αυτού
στο σκοτεινό θάλαµο οφείλεται
Α. σε κακή σύλληψη του φιλµ κατά την αποσφράγιση του.
Β. σε µερική τοποθέτηση του φιλµ εντός του εµφανιστικού διαλύµατος
Γ. σε ανεπαρκή φωτισµό ασφαλείας στον σκοτεινό θάλαµο
∆. σε ανεπαρκή χρόνο µονιµοποίησης του φιλµ
Ε. σε παλαιό µονιµοποιητικό διάλυµα
679. Οι καφέ χρωστικές που παρουσιάζονται µετά την πάροδο
κάποιου χρονικού διαστήµατος σε ένα ακτινογραφικό φιλµ
οφείλονται
Α. σε ανεπαρκή φωτοστεγανότητα του σκοτεινού θαλάµου
Β. σε ανεπαρκή χρόνο έκπλυσης του φιλµ
Γ. σε µεγάλο χρόνο παραµονής του φιλµ στο µονιµοποιητικό
∆. σε µεγάλο χρόνο παραµονής του φιλµ στο εµφανιστικό
Ε. σε ανεπαρκή φωτισµό ασφαλείας στο σκοτεινό θάλαµο

680. Το πτερυγοειδές άγκιστρο του σφηνοειδούς οστού απεικονίζεται
Α. στα οπισθοφατνιακά ακτινογραφήµατα της περιοχής του γναθιαίου
κυρτώµατος ως ασθενή τόνου σκίαση µε σαφή όµως δοκίδωση
Β. στα οπισθοφατνιακά ακτινογραφήµατα πάνω από τους γοµφίους της
άνω γνάθου µε µορφή λευκής τοξοειδούς γραµµής σε σχήµα «U»
Γ. Ως διαύγαση που αφορίζεται από παχιά λευκή γραµµή πάνω ή και
ανάµεσα στα ακρορρίζια των προγοµφίων ή και γοµφίων δοντιών της άνω
γνάθου
∆. στα οπισθοφατνιακά ακτινογραφήµατα της περιοχής των κεντρικών της
άνω γνάθου ως λεπτή διαύγαση που εκτείνεται στη µέση γραµµή της
υπερώας
Ε. στα οπισθοφατνιακά ακτινογραφήµατα της περιοχής του δευτέρου και
τρίτου γοµφίου της άνω γνάθου, ως σκίαση που µοιάζει µε έγκλειστο δόντι
681. Η δόση ακτινοβολίας για τον ασθενή σε ένα
ορθοπαντοµογράφηµα είναι
Α. µεγαλύτερα από µια πλήρη σειρά οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών
Β. ίση µε µια πλήρη σειρά οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών
Γ. µικρότερη από µια πλήρη σειρά οπισθοφτνιακών ακτινογραφιών
∆. µεγαλύτερη από µια αξονική τοµογραφία της άνω και κάτω γνάθου
Ε. κανένα από όλα τα ανωτέρω
682. Με τον όρο κεφαλοµετρική ακτινογραφία εννοούµε την τεχνική
ακτινογράφησης
Α. του κρανιοπροσωπικού συµπλέγµατος από τα πλάγια και κατά µέτωπο
µε σταθερές συνθήκες λήψης
Β. του κρανιοπροσωπικού συµπλέγµατος από τα πλάγια µε σταθερές
συνθήκες λήψης
Γ. του κρανιοπροσωπικού συµπλέγµατος κατά µέτωπο µε σταθερές
συνθήκες λήψης
∆. της κάτω γνάθου από τα πλάγια µε σταθερές συνθήκες λήψης
Ε. της άνω γνάθου από τα πλάγια µε σταθερές συνθήκες λήψης
683. Με ποια από τις παρακάτω απεικονιστικές µεθόδους
επιτυγχάνεται τοµογραφία του κονδύλου της κάτω γνάθου κάθετη
προς τον επιµήκη άξονα του κονδύλου
Α. διαφαρυγγική προβολή
Β. διακρανιακή προβολή
Γ. πανοραµική τοµογραφία
∆. επιδιορθωµενη ή εξατοµικευµένη τοµογραφία του κονδύλου της κάτω
γνάθου
Ε. συµβατική τοµογραφία του κονδύλου της κάτω γνάθου
684. Ποια είναι η µέση ηλικία εµφάνισης του τοιχώµατικού
αδαµαντινοβλαστώµατος
Α. τα 10 χρόνια
Β. τα 20 χρόνια
Γ. τα 30 χρόνια
∆. τα 40 χρόνια

Ε. τα 50 χρόνια
685. Ποια είναι η µέση ηλικία εµφάνισης του αδαµαντινοβλαστώµατος
Α. τα 10 χρόνια
Β. τα 40 χρόνια
Γ. τα 20 χρόνια
∆. τα 50 χρόνια
Ε. οποιαδήποτε ηλικία
686. Η βελονοειδής απόφυση του κροταφικού οστού στην
πανοραµική ακτινογραφία εµφανίζεται ως
Α Επιµήκης σκίαση
Β ∆ιαύγαση
Γ Συνδυασµός διαύγασης -σκίασης
∆ ∆ιαύγαση που προβάλλει στον κόνδυλο
Ε Τεθλασµένη σκίαση που διασχίζει το ιγµόρειο
687. Η έκθεση ακτινοβολίας εκφράζει
Α. Την ένταση ρεύµατος της καθόδου
Β. Μονάδα ιονισµού του αέρα
Γ. Την ένταση της ακτινοβολίας που εκτίθεται ένα σώµα
∆. Τη διαφορά δυναµικού µεταξύ ανόδου –καθόδου
Ε. Ποιοτικό µέτρο ακτινοβολίας
688. Στο διεθνές σύστηµα µονάδων (SI) η µονάδα
απορροφούµενης δόσης είναι
Α. Το Gray
B. Το KV
Γ. Το mA
∆. Το MeV
Γ. Το mSv
Ε. Το KeV
689. Ένα από τα κυριότερα στοιχεία ακτινοπροστασίας του
προσωπικού είναι
Α. Ο σκοτεινός θάλαµος
B. Το ακτινογραφικό µηχάνηµα
Γ. Η έκθεση ακτινοβολίας
∆. Τα ακτινογραφικά φιλµ
Γ. Η διαφορά δυναµικού µεταξύ ανόδου –καθόδου
Ε. Τα όρια δόσεων

690. Η κλίµακα κατιούσας ακτινοδιαφάνειας των ουσιών σε ένα
οδοντιατρικό φιλµ είναι
Α. Μεταλλικές αποκαταστάσεις –αδαµαντίνη-οδοντίνη- οστέινη- οστούνµαλακοί ιστοί –λίπος –αέρας
B. Μεταλλικές αποκαταστάσεις –αδαµαντίνη-οδοντίνη- οστέινη- οστούνµαλακοί ιστοί ––αέρας- λίπος
Γ. Μεταλλικές αποκαταστάσεις – οδοντίνη -αδαµαντίνη- - οστέινηοστούν-µαλακοί ιστοί –λίπος –αέρας
∆. Μεταλλικές αποκαταστάσεις –αδαµαντίνη-οδοντίνη- οστέινη- οστούν–λίπος –αέρας - µαλακοί ιστοί
Γ. Αδαµαντίνη -µεταλλικές αποκαταστάσεις -οδοντίνη- οστέινη- οστούνµαλακοί ιστοί –λίπος –αέρας
Ε. Μεταλλικές αποκαταστάσεις- λίπος –αδαµαντίνη-οδοντίνη- οστέινηοστούν-µαλακοί ιστοί ––αέρας
691. Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία στο ενδιάµεσο στάδιο,
απεικονίζεται ως
Α Πολύχωρη διαύγαση
Β Σκίαση
Γ Συνδυασµός διαύγασης –σκίασης
∆ ∆εν διακρίνεται καλά
Ε Ως το σύνθετο οδόντωµα στο τρίτο στάδιο
692. Οι λευκές ή µαύρες κηλίδες κατά την εµφάνιση των φιλµ
οφείλονται
Α Στην φωτοστεγανότητα του σκοτεινού θαλάµου
Β Στον µικρό χρόνο παραµονής του φιλµ στο εµφανιστικό διάλυµα
Γ Στον µεγάλο χρόνο παραµονής του φιλµ στο εµφανιστικό διάλυµα
∆ Σε προσβολή του φιλµ από σταγόνες χηµικών διαλυµάτων
Ε Στον µεγάλο χρόνο παραµονής του φιλµ στο µονιµοποιητικό διάλυµα
693. Ένα φιλµ µε υψηλή αντίθεση έχει
Α. Μεγάλη διαβάθµιση στην κλίµακα του γκρι
Β. Είναι πάντα επιθυµητό ανεξάρτητα από το είδος του ιστού
Γ. Προκύψει από ακτίνες µεγάλης διεισδυτικότητας
∆. Προκύψει από υπερεµφάνιση
Ε. Μικρή διαβάθµιση στην κλίµακα του γκρίζου
694. Ποιό από τα παρακάτω συνεπάγεται αύξηση της πυκνότητας
ενός ακτινογραφικού φιλµ;
Α. Πτώση της θερµοκρασίας του µονιµοποιητικού διαλύµατος
Β. Αύξηση χρόνου παραµονής στο µονιµοποιητικό διάλυµα
Γ. Σταθερό µεν kVp και mAs αλλά χρήση χαµηλότερης ευαισθησίας φιλµ
∆. Μείωση της θερµοκρασίας του εµφανιστικού διαλύµατος
Ε. Σταθερό µεν kVp και mAs αλλά µείωση της εστιακής απόστασης

695. Σε ένα οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα δεν απεικονίζεται:
Α. Το πτερυγοειδές άγκιστρο
Β. Γενειακό τρήµα
Γ. Πρόσθια ρινική άκανθα
∆. Κορωνοειδής απόφυση της κάτω γνάθου
Ε. Ο ρινοδακρυϊκός πόρος
696. Σε ένα ακτινογράφηµα δήξεως της άνω γνάθου δεν
απεικονίζεται:
Α. Η µέση υπερώια ραφή
Β. Το ρινικό διάφραγµα
Γ. Πιθανός λίθος στον πόρο του υπογνάθιου αδένα
∆. Ο ρινοδακρυϊκός πόρος
Ε. Το τοµικό τρήµα
697. Το οστεοσάρκωµα δεν περιλαµβάνεται στη διαφορική διάγνωση
εάν:
Α. Η βλάβη απεικονίζεται ως διαύγαση µε ασαφή όρια
Β. Η βλάβη απεικονίζεται ως συνδυασµός διαυγάσεων – σκιάσεων µε
ασαφή όρια
Γ. Η απεικόνιση της βλάβης δείχνει χαρακτηριστικές «ακτίνες ήλιου»
∆. Η βλάβη απεικονίζεται ως πολλαπλές διαυγάσεις στα οστά του κρανίου
Ε. Τα δόντια εντός της βλάβης εµφανίζουν λέπτυνση των ακρορριζίων
698. Η ινώδης δυσπλασία:
Α. Εµφανίζεται ως διάχυτη σκίαση στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης
Β. Εµφανίζεται ως διαύγαση µε ασαφή όρια στο τρίτο στάδιο ανάπτυξης
Γ. Είναι πιθανό να προσβάλλει το ιγµόρειο άντρο
∆. ∆εν προσβάλλει ποτέ το ιγµόρειο άντρο
Ε. Πρόκειται για κακοήθη εξαλλαγή του επιθηλίου των σιελογόνων αδένων
699. Ποια από τις παρακάτω νόσους δεν κατατάσσεται στις ινοοστικές βλάβες:
Α. Αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα
Β. Οστεϊνωµα
Γ. Ινώδης δυσπλασία
∆. Οστεοποιό ίνωµα
Ε. Εντοπισµένη οστεϊνική δυσπλασία
700. Ποιά από τις παρακάτω βλάβες δεν σχετίζεται µε έγκλειστα
δόντια :
Α. Οδόντωµα
Β. Ενασβεστιούµενη οδοντογενής κύστη
Γ. Όγκος του Pindborg
∆. Οστεϊνοβλάστωµα
Ε. Αδενοµατοειδής οδοντογενής όγκος

701. Ποια από τις παρακάτω βλάβες µπορεί να εµφανιστεί σε πολλά
οστά του σώµατος;
Α. Η διάχυτη οστεϊνική δυσπλασία
Β. Το οστεοποιό ίνωµα
Γ. Η νόσος Paget
∆. Η χρόνια οστεοµυελίτιδα
Ε. Ο όγκος Pindborg
702. Η ακτινογραφική απεικόνιση µιας περιµυλικής διαύγασης δεν
µπορεί να υποδηλώνει:
Α. αδενοµατοειδή οδοντογενή όγκο
B. Κύστη του Stafne
Γ. ενασβεστούµενη οδοντογενή κύστη
∆. αδαµαντινοβλαστικό ίνωµα
Ε. τοιχωµατικό αδαµαντινοβλάστωµα
703. Ποια από τις παρακάτω νόσους εµφανίζει πολλαπλές
διαυγάσεις µε σαφή όρια στα οστά του κρανίου:
Α. Οστεοσάρκωµα
Β. Πολλαπλούν µυέλωµα
Γ. Αδαµαντινοβλάστωµα
∆. Χονδροσάρκωµα
Ε. Οστεϊνοβλάστωµα
704. Το οστέωµα:
Α. Είναι κακοηθέστατο νεόπλασµα του οστίτη ιστού
Β. Εµφανίζεται µε ελκώσεις στο βλεννογόνο
Γ. Εµφανίζεται µε έντονο πόνο στις γνάθους
∆. Είναι καλόηθες νεόπλασµα του οστίτη ιστού
Ε. Είναι υπεύθυνο για κατάγµατα στις γνάθους
Ποιες ακτινογραφίες δίνουν πληροφορίες για τους σιαλόλιθους του
σώµατος του υπογνάθιου αδένα:
Α. Αληθής δήξεως του ηµιµορίου του σώµατος της κάτω γνάθου
Β. Οπισθοφατνιακή ακτινογραφία
Γ. Αληθής δήξεως ολοκλήρου του σώµατος της κάτω γνάθου
∆. Λοξή δήξεως κάτω γνάθου
Ε. Οπισθοµυλική ακτινογραφία
705. Στις διάχυτες και γενικευµένες σκιάσεις των γνάθων ανήκουν:
Α. Το ηωσινόφιλο κοκκίωµα
Β. Η νόσος του Paget στο τελικό στάδιο
Γ. Η ινώδης δυσπλασία
∆. Αλλοιώσεις από µεσογειακή αναιµία
Ε. Αλλοιώσεις από λευχαιµία

706. Η ινώδης δυσπλασία στο 3ο στάδιο ακτινογραφικά:
Α. Είναι διαύγαση µε σαφή όρια
Β. Είναι συνδυασµός διαύγασης και σκίασης
Γ. Είναι σκίαση µε σαφή όρια
∆. Είναι µια οµοιογενής σκίαση που αντικαθιστά τη φυσιολογική οστική
δοκίδωση
Ε. Είναι σκίαση µε την εικόνα «ρακέτας τένις»
707. Η νόσος του Paget:
Α. Είναι τοπική νόσος
Β. Είναι φλεγµονώδης νόσος
Γ. Χαρακτηρίζεται από ανώµαλη αύξηση των οστών
∆. Προσβάλλει τα οστά του κρανίου µόνο
Ε. ∆εν επηρεάζει το µέγεθος του κρανίου
708. Το σύνθετο οδόντωµα:
Α. Είναι βλάβη µεταβολικής αιτιολογίας
Β. Είναι βλάβη τραυµατικής αιτιολογίας
Γ. Χαρακτηρίζεται από εναπόθεση οδοντικών ιστών σε φυσιολογική σειρά
∆. Είναι βλάβη που οφείλεται σε απουσία σπέρµατος δοντιού
Ε. Η διαφορική του διάγνωση δεν µπορεί να γίνει από τα ακτινογραφικά
ευρήµατα
709. Η υπεροστείνωση:
Α. Εµφανίζεται σε δόντια νεκρά
Β. Εµφανίζεται σε δόντια επώδυνα στην επίκρουση
Γ. Συνοδεύεται από διόγκωση στα µαλακά µόρια
∆. Είναι εντελώς ασυµπτωµατική και είναι τυχαίο ακτινογραφικό εύρηµα
Ε. Εµφανίζεται ακτινογραφικά σαν κυπελοειδής ή κωδωνοειδής διαύγαση
710. Η ιδιοπαθής οστεοσκλήρυνση:
Α. Εµφανίζεται σε δόντια νεκρά
Β. Ακτινογραφικά απεικονίζεται σαν συνδυασµός σκίασης και διαύγασης
Γ. Προκαλεί διόγκωση στην περιοχή
∆. Είναι αγνώστου αιτιολογίας
Ε. Εµφανίζεται σε δόντια επώδυνα στην επίκρουση
711. Η ιδιοπαθής οστεοσκλήρυνση:
Α. Μπορεί να προσβάλλει την περιοχή των προγοµφίων µόνο της κάτω
γνάθου
Β. Σχετίζεται µε δόντι που έχει νεκρό πολφό
Γ. Αυξάνει τον όγκο και το µέγεθος της γνάθου
∆. Είναι τυχαίο ακτινογραφικό εύρηµα
Ε. Σε µεγάλο ποσοστό κάνει απορροφήσεις στις ρίζες

712. Στα ακτινογραφικά χαρακτηριστικά κακοήθειας ανήκουν:
Α. Τα σαφή όρια
Β. Η έκπτυξη του περιοστέου
Γ. Η λέπτυνση και η απορρόφηση των ριζών
∆. Η ευσειστότητα των δοντιών
Ε. Όλα τα παραπάνω
713. Σε οπισθοφατνιακό ακτινογράφηµα ασθενούς απεικονίζεται
επιµήκης ασθενής σκίαση, µε σαφή όµως δοκίδωση, στην περιοχή
του γναθιαίου κυρτώµατος. Το ακτινογραφικό αυτό εύρηµα
αντιπροσωπεύει
Α. Το µείζον υπερώιο τρήµα
Β. Η κορωνοειδής απόφυση της κάτω γνάθου
Γ. Το πτερυγοειδές άγκιστρο
∆. Οστικό διάφραγµα του ιγµορείου
Ε. Την ανώνυµη πανοραµική γραµµή
714.
Η έντονα σκιερή εικόνα στην πανοραµική ακτινογραφία, στην
περιοχή των προσθίων δοντιών, οφείλεται σε σφάλµα από την κακή
τοποθέτηση
Α. Της αυχενικής µοίρας του ασθενούς
Β. Των χειλέων και της γλώσσας του ασθενούς
Γ. Της γενειακής χώρας του ασθενούς πολύ υψηλά
∆. Της γενειακής χώρας του ασθενούς πολύ χαµηλά
Ε. Των προσθίων δοντιών ποιο κοντά στο φιλµ
715. Ο όρος τεχνητή ή «φανταστική» σκιά αφορά
Α. Την οπισθοφατνιακή ακτινογραφία
Β. Την πανοραµική ακτινογραφία
Γ. Την οπισθοµυλική ακτινογραφία
∆. Την ακτινογραφία δήξεως
Ε. Της κεφαλοµετρικής ακτινογραφίας
716. Ποια απεικονιστική µέθοδος αντενδείκνυται σε περίπτωση που ο
ασθενής σας έχει βηµατοδότη
Α. Πανοραµική ακτινογραφία
Β. Υπολογιστική τοµογραφία
Γ. Υπερηχοτοµογραφία
∆. Μαγνητική τοµογραφία
Ε. Σιελογραφία
717. Η εντόπιση του γναθιαίου πόρου στον προεγχειρητικό έλεγχο
του τρίτου έγκλειστου γοµφίου µε υπολογιστική τοµογραφία γίνεται
καλύτερα
Α. Στις κάθετες τοµές στη φατνιακή ακρολοφία
Β. Στις πανοραµικές τοµές
Γ. Στις εγκάρσιες τοµές
∆. Στις οβελιαίες τοµές
Ε. Στις ανασυντεθιµένες µετωπιαίες τοµές

718. Στις ενασβεστιώσεις των µαλακών µορίων ανήκουν
Α. Η στίξη αµαλγάµατος
Β. Οι αντρόλιθοι
Γ. Το οστέωµα
∆. Η ινώδης δυσπλασία
Ε. Κανένα από τα παραπάνω
719. Ποιες ακτινογραφίες πρέπει να γίνονται για τον προσδιορισµό
της θέσης των σιαλόλιθων του υπογνάθιου αδένα
Α. Πανοραµική ακτινογραφία
Β. Οπισθοµυλική ή µετά πτερυγίου
Γ. Οπισθοφατνιακή και οπισθοµυλική
∆. Ακτινογραφία δήξεως
Ε. Πανοραµική ακτινογραφία και δήξεως
720. Η ακτινογραφική εξέταση των δοντιών δίνει πληροφορίες µεταξύ
άλλων για
Α. Το βάθος του περιοδοντικού θυλάκου
Β. Τον πολφικό θάλαµο και τους ριζικούς σωλήνες
Γ. Την ύπαρξη πολφολίθων
∆. Την ύπαρξη οδοντικής πλάκας
Ε. Τον πολφικό θάλαµο, τους ριζικούς σωλήνες και την ύπαρξη
πολφολίθων

