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دکترسوگنداسماعیلنسب
روابطمتقابلبادندانپزشکیترمیمی)فصل70کارانزا2019(

فصل37

کدامنوعمارجینترمیمازدیدپریودونتالبهخوبیتوسطبافتهاتحملمیشود؟-1

د( ۱ و ۳  Equigingival )ج  Subgingival )ب  Supragingival )الف
پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

هر دو مارجین Supragingival و Equigingival به خوبی توسط بافت ها تحمل می شوند.


کدامگزینهدرموردعرضبیولوژیکصحیحاست؟-2

الف( قسمتی از عرض بیولوژیک جانکشنال اپی تلیوم است که عرض آن mm ۱/۹۷ می باشد.
ب( اگر فاصله مارجین ترمیم تا کرست استخوان mm ۲ باشد، بافت لثه ملتهب می شود.

ج( عرض بیولوژیک فضایی است که بافت های سالم لثه ما بین رأس سالکوس و استخوان آلوئول زیرین را اشغال می کند.
د( قسمتی از عرض بیولوژیک ، بافت همبند است که عرض آن mm ۰/۹۷ می باشد.

پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.
0/97 mm←گزینهیالف

گزینهیب←اگرفاصلهmm 2ویاکمترباشد،بافتلثهملتهبمیشود.
گزینهیج←قاعدهیسالکوس

1/07 mm←گزینهید


کدامگزینهدرموردعرضبیولوژیکصحیحاست؟-3

الف( اگر بیمار حین ارزیابی مارجین رستوریشن با پروب اظهار ناراحتی می کند، نشانه ی خوبی از تجاوز به عرض بیولوژیک نمی باشد.
ب( لثه ی Flat نسبت به لثه ی Highly scalloped به تحلیل مستعدتر است.

ج( یافته ی شایع تر در پاسخ بافت ها به تجاوز به عرض بیولوژیک، التهاب دائمی لثه بدون تحلیل استخوان است.
د( طبق مطالعه ی Vacek و همکاران محدوده ی عرض بیولوژیک در افراد مختلف بین ۴/۳ – ۱/۷۵ میلی متر بود.

پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.

گزینهیالف←نشانهیخوبیمیباشد.

گزینهیب←لثهینازکوHighlyscallopedبیشترازلثهیپهن)Flat(احتمالتحلیللثهدارد.

گزینهید←mm–۴/3 mm 0/75صحیحاست.


کدامگزینهجزءاندیکاسیونهایاکستروژنارتودونتیکدنداناست؟-۴

الف( در مواقعی که طول تاج بلندتری در نظر باشد.
ب( تجاوز در امتداد سطح لینگوال باشد ولی level بافت لثه صحیح می باشد.

ج( مدت زمان کافی برای اصالح B.W در اختیار داشته باشیم.
د( تجاوز به B.W در ناحیه ی الین انگل باشد.

پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.

گزینهیالف←جزءاندیکاسیونهایجراحیافزایشطولتاجاست.

گزینهیب←تجاوزدرامتدادسطحفاسیالباشدولیlevelبافتلثهصحیحباشد.

گزینهید←تجاوزبهB.Wدرناحیهیاینترپروگزیمالباشد.
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کدامگزینهدرموردروشهایاکستروژنارتودونتیکدندانصحیحاست؟-5

الف( در اکستروژن آهسته، دندان با اعمال نیروی زیاد به همراه استخوان آلوئول و بافت لثه ای حرکت می کند.

ب( در حین دوره ی اکستروژن آهسته، فایبروتومی سوپراکرستال هر هفته در اطراف دندان انجام می شود.

ج( در اکستروژن سریع، دندان برای حداقل ۸ هفته در محل خود تثبیت شده و هر گونه Creep کرونالی با جراحی اصالح می شود.

د( در اکسـتروژن آهسـته دنـدان تـا حـدی اکسـترود می شـود کـه سـطح اسـتخوان در کرونـال در حـد ایده آلی کـه باید هنـگام جراحی برداشـته 
شـود، قـرار گیرد.

پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

گزینهیالف←نیرویکم

گزینهیب←دراکستروژنسریع

گزینهیج←12هفته


چهمقداراستخوانبهعنوانSafteyzoneدرجراحیافزایشطولتاجبرداشتهمیشود؟-6

۱ mm )د  ۰/۷۵ mm )ج  ۰/۵ mm )ب  ۰/۲۵ mm )الف
پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.

z0/5استخوانبیشترجهتحاشیهیاطمینانmmدراینجراحی،استخوانبراساسعرضبیولوژیکایدهآلبرایبیماربرداشتهشدهوبهعالوه
)Safteyzone(حذفمیشود.


درچهعمقیازسالکوس،دندانراازنظرامکانژنژیوکتومیارزیابیمیکنیم؟-7

  ۱/۵ – ۲ mm ب( سالکوس   ۲ mm > الف( سالکوس
۱ mm < د( سالکوس   ۱/۵ mm < ج( سالکوس

پاسخ:گزینه»الف«صحیحمیباشد.

z.1/5ارزیابیمیکنیمmm2بود)بهویژهدرسمتفاسیال(،دندانراازنظرامکانانجامژنژیوکتومیوایجادسالکوسmm>اگرعمقسالکوس
سپسبیمارمیتواندطبققانونعمقسالکوس≥mm 1/5درمانشود.


برایقراردهیرستوریشنیباعمقسالکوس1/75mm،مارجینراچگونهبایدقراربدهیم؟-8

الف( دندان را ژنژیوکتومی کرده و سالکوس را به mm ۱/۵ می رسانیم.

ب( مارجین رستوریشن را حداکثر mm ۰/۵ زیر لبه ی لثه قرار می دهیم.

ج( مارجین رستوریشن را حداکثر تا عمق نصف سالکوس قرار می دهیم.

د( مارجین را به صورت فوق لثه ای یا در حد لثه قرار می دهیم.

پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.

z.)1/5بود،مارجینرستوریشنراحداکثرتانصفعمقسالکوسقرارمیدهیم)نیمهیفوقانیmm>اگرعمقسالکوس


کدامگزینهدرموردقراردهیمارجینرستوریشنصحیحنیست؟-9

الف( سالکوس عمیق تر آزادی بیشتری در قراردهی مارجین در عمق بیشتر را فراهم می کند، ولی احتمال تحلیل لثه در آن باالتر است.

ب( قرار دهی مارجین به صورت فوق لثه ای یا در حد لثه، ساده است و نیاز به دستکاری بافتی ندارد.

ج( در مواردی که عمق پروب بین mm ۱/۵ – ۱ است، گسترش آماده سازی فراتر از mm ۰/۵ به زیر لثه خطر تجاوز به چسبندگی را در پی دارد.

د( در موارد مارجین زیرلثه ای، قبل از گسترش تراش به زیر لثه، ابتدا باید تراش لینگوال و اینترپروگزیمال تا حد لبه ی آزاد لثه تکمیل شود.

پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

z.ابتدابایدتراشفاسیالواینترپروگزیمالتاحدلبهیآزادلثهتکمیلشود
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کدامگزینهدرموردTissueRetractionدرمواردعمقسالکوس≥1/5mmصحیحاست؟-10

الف( قسمت تحتانی نخ باید در محلی که مارجین نهایی قرار می گیرد، جایگذاری شود )mm ۰/۵ زیر مارجین اولیه(.
ب( قسمت فوقانی نخ سوم )Deflection Cord( محل ختم تراش نهایی را مشخص می کند.

ج( اگـر حیـن پروسـه بخواهیـم از الکتروسـرجری اسـتفاده کنیم، نوک الکترود سـیمی ظریـف )Fine Wire( عمـود بر دندان و با تکیـه بر مارجین 
لثـه نگه داشـته می شـود تـا بافت اضافـی را بردارد.

د( در نواحی اینترپروگزیمال که عمق سالکوس mm ۳ – ۲/۵ است، نخ معموالً mm ۱/۵ – ۱ زیر بافت قرار می گیرد.
پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

z0/5زیرمارجیناولیه(.درنواحیاینترپروگزیمالکهعمقmm(قسمتفوقانینخبایددرمحلیکهمارجیننهاییقرارمیگیرد،جایگذاریشود
سالکوس3mm–2/5است،نخمعوال1/5mmً–1زیربافتقرارمیگیرد.درحضورایننخاولیه)InitialCordیاDeflectionCord(،تراش
تاقسمتفوقانینخگسترشمییابد.نخدوم)Impression(روینخاولقرارگرفتهوآنراآپیکالیفشارمیدهدوبینلبهیتراشولثهقرار

میگیردودرحینقالبگیریهمفقطایننخبرداشتهمیشود.
zموازیبادندان)FineWire(استفادهکنیم،نوکالکترودسیمیظریف)OverhangingTissue(اگرازالکتروسرجریبرایبرداشتنبافتاضافی

وباتکیهبرمارجینلثهنگهداشتهمیشودتابافتاضافیرابردارد.


درمواردیکهعمقسالکوس<1/5mmاستازچندنخوچهنخیاستفادهمیکنیم؟-11

Impression و یک نخ Deflection الف( دو نخ
Impression و دو نخ Deflection ب( یک نخ
Impression و یک نخ Deflection ج( یک نخ

 Impression و دو نخ Deflection د( دو نخ
پاسخ:گزینه»الف«صحیحمیباشد.


کدامگزینهجزءCriticalAreaدرساخترستوریشنموقتیمدنظرنیست؟-12

ب( ماده ی مورد استفاده ی روکش الف( تطابق مارجینال  
Surface Finish )د ج( کانتور کراون  

پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.

3گزینهیدیگرمواردمدنظرجهتایجادپاسخبیولوژیکمطلوباست.


کدامگزینهدرموردمارجینرستوریشنموقتیصحیحنیست؟-13

الف( در ایجاد پاسخ بافتی، خشونت سطحی مهم تر از ترکیب ماده ی به کار رفته است.
ب( مارجین باز در حد چند دهم میلی متر باعث تجمع باکتری و التهاب می شود.

ج( موقعیت مارجین نسبت به چسبندگی، اهمیت کمتری از تفاوت بین تطابق μm ۲۰ و μm ۱۰۰ دارد.
د( میزان التهاب لثه متناسب با میزان باز بودن مارژین افزایش می یابد.

پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.

z.100است μm20و μmکیفیتپرداختمارجینوموقعیتمارجیننسبتبهچسبندگی،بسیارمهمترازتفاوتبینتطابق


کدامگزینهدارایتجمعپالکمتفاوتیاست؟-1۴

High Polish ب( طالی الف( پرسلن  
High Polish د( آمالگام   High Polish ج( رزین

پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

z.دارایتجمعپالکمشابهیهستندHighPolishورزینHighPolishپرسلن،طالی
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ارتفاعپاپیالریبهکدامیکازمواردزیربستگیندارد؟-15

د( شکل امبراژور لثه ای ج( بایوتایپ لثه  ب( عرض بیولوژیک  الف( حد استخوان 
پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.

z.وشکلامبراژورلثهایبستگیداردB.Wارتفاعپاپیالریبه3عاملحداستخوان،عرض


عمقسالکوسدرناحیهیاینترپروگزیمالچهمقداربیشترازسطحفاسیالاست؟-16

۱ – ۲ mm )د  ۰/۵ – ۰/۷۵ mm )ج  ۱ – ۱/۵ mm )ب  ۰/۵ – ۱ mm )الف
پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.


تفاوتScallopبافتلثهدرنوکپاپیالیاینترپروگزیمالوقّلهیبافتفاسیالچهمقداراست؟-17

۲ – ۳ mm )د  ۴/۵ mm )ج  ۱/۵ – ۲ mm )ب  ۳ mm )الف
پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.

zبافتنرمبینقّلهیبافتفاسیالونوکپاپیالیScallopوجوددارد،امامیزانScallop3mm،ازاستخوانفاسیالتااستخواناینترپروگزیمال
اینترپروگزیمالحدود5mm–۴/5است.اینScallopاضافیلثهبهمیزان2mm–1/5درمقایسهبااستخوان،بهعلتارتفاعبیشتربافتنرم

رویچسبندگیاینترپروگزیمالاست.


طبقمطالعهیTarnowاگرفاصلهیبینمحلتماسبیندندانیتاکرستاستخواناینترپروگزیمال:-18

الف( بیشتر یا مساوی mm ۶ باشد، در ۹۸ % موارد پاپیال این فاصله را پر خواهد کرد.
ب( mm ۷ باشد، در ۳۷ % موارد پاپیال این فاصله را پر خواهد کرد.
ج( mm ۶ باشد، در ۶۵ % موارد پاپیال این فاصله را پر خواهد کرد.
د( mm ۷ باشد، در ۲۷ % موارد پاپیال این فاصله را پر خواهد کرد.

پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

z.5باشد،در98%مواردپاپیالاینفاصلهراپرخواهدکردmmاگرفاصلهکمتریامساوی

z.6باشد،در56%مواردپاپیالاینفاصلهراپرخواهدکردmmاگرفاصله

z.7باشد،در27%مواردپاپیالاینفاصلهراپرخواهدکردmmاگرفاصله


باثابتبودنمیزانعرضB.Wدرهرفرد،تماسبیندندانیایدهآلبایددرچهفاصلهاینسبتبهجانکشنالاپیتلیومقرارگیرد-19
تافضابهطورکاملتوسطپاپیالیبیندندانیپرشود؟

JE ۳ – ۲ کرونالی تر از قسمت فوقانی mm )ب  JE ۳ – ۲ کرونالی تر از قسمت تحتانی mm )الف
JE ۲ – ۱ کرونالی تر از قسمت فوقانی mm )د  JE ۲ – ۱ کرونالی تر از قسمت تحتانی mm )ج

پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.
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کدامگزینهدرموردمقایسهیپاپیالدریکامبراژورلثهایبازباپاپیالیمجاورصحیحاست؟-20

الف( اگر سطح استخوان بین دندانی هم سطح نواحی مجاور است و پاپیالی مورد نظر آپیکالی تر است، علّت امبراژور باز، تحلیل استخوان بین دندانی است.
ب( اگر تمام پاپیالها هم سطح هستند و سایر امبراژورها بسته هستند، مشکل در فرم امبراژور است.

ج( اگـر سـطح اسـتخوان بیـن دندانی نسـبت بـه مناطق مجـاورش آپیکالی تر اسـت و پاپیالی مـورد نظـر آپیکالی تر اسـت، علّت امبراژور بـاز ، فرم 
امبراژور ناشـی از دندان ها اسـت.

د( ارتفاع پاپیال در قدام ماگزیال در سمت مزیال و دیستال مشابه بوده و به طور متوسط mm ۳ است.
پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.

z:اگرپاپیالیموردنظرآپیکالیترازپاپیالهایمجاورباشد)همسطحنباشد(،بایدبهسطحاستخوانبیندندانیتوجهکرد

  اگرسطحاستخوانبیندندانینسبتبهمناطقمجاورشآپیکالیترباشد،عّلتامبراژورباز،تحلیلاستخوانبیندندانی)بیماری

پریودونتال(است.

  اگرسطحاستخوانبیندندانی،همسطحنواحیمجاورباشد،عّلتامبراژورباز،فرمامبراژورناشیازدندانهابودهوپاپیالمشکل

پریودونتالندارد.

  ارتفاعپاپیالدرقدامماگزیالبهطورمتوسطmm ۴استکهدرسمتمزیالودیستالمشابهاست.


کدامگزینهازعللامبراژورلثهایبازاست؟-21

ب( تماس اینتر پروگزیمال آپیکالی تر از حالت طبیعی باشد الف( دندان های مربعی شکل  
د( تحلیل استخوان ج( تقارب ریشه های دندان مجاور 

پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

zامبراژورلثهایبازناشیازدوعلتاست:1-تحلیلاستخوان2-تماساینترپروگزیمالکرونالیترازحالتطبیعیباشد،کهممکناستدودلیل
باعثایجاداینوضعیتباشد:1-تباعدریشههایدندانهایمجاورازیکدیگر2-درمواردیکهریشههاموازیهستند،مشکلاحتماالًمرتبطبا

مشکلدندانبهخصوصفرمشدیداTaperًاست.


درترمیمهایغیرمستقیم،پیشازقراردهیترمیمدائمی،چهمدتزمانیجهتترمیمبافتهایلثهاینیازاست؟-22

د( ۶ – ۴ هفته ج( ۶ – ۳ هفته  ب( ۴ – ۱ هفته   الف( ۴ – ۲ هفته 
پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

zدرترمیمهایغیرمستقیم،شکلامبراژوروکانتورهایدلخواهترمیمبایددرترمیمموقتیلحاظشدهوقبلازقراردهیترمیمدائمی،6–۴هفته
برایالتیامبافتهایلثهفرصتدادهشود.


تفاوتکلیدیبین۴طرحپونتیکدرکداماست؟-23

د( الف و ب ج( پاسخ بافتی  ب( طراحی پونتیک  الف( زیبایی 
پاسخ:گزینه»الف«صحیحمیباشد.

تفاوت کلیدی در زیبایی و دسترسی برای اعمال بهداشتی است.


بهتریندسترسیبرایاعمالبهداشتیمربوطبهکدامپونتیکاستوکدامپونتیکدارایسطحزیرینمقعراست؟-2۴

Ovate – Ridge lap )ب   Ridge lap – Ovate )الف
Modified ridge lap – Hygienic )د  Hygienic – Modified ridge lap )ج

پاسخ:گزینه»الف«صحیحمیباشد.

z.کهسادهترینطرحهابرایتمیزکردننیزهستندOvate–Hygienic←سطحزیرینمحدب
z.کهدسترسیبراینخدندانمشکلاستModifiedridgelap–Ridgelap←سطحزیرینمقعر
z.بهتریندسترسیرابرایاعمالبهداشتیفراهممیکند.ولیبهدلیلزیبایینامطلوبازطرفبیمارانپذیرفتهنمیشودHygienicپونتیک
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خصوصیاتزیرمربوطبهسطحبافتیکدامپونتیکاست؟-25
A سطح بافتی Saddle-like – طرح منسوخ شده است.

B سطح بافتی محدب – حداکثر زیبایی
C سطح بافتی mm ۳ از ریج فاصله دارد.

D سطح بافتی مقعر در فاسیال – Saddle لینگوالی پونتیک برای تسهیل رعایت بهداشت حذف شده است.
Modified ridge lap – Ovate – Hygienic – Ridge lap )الف
Ridge lap – Ovate – Hygienic – Modified ridge lap )ب
Modified ridge lap – Hygienic – Ovate – Ridge lap )ج
Modified ridge lap – Ridge lap – Ovate – Hygienic )د

پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.


کدامگزینهدرموردنحوهیآمادهسازیرسپتور)گیرنده(پونتیکOvateصحیحاست؟-26

الف( رسپتور را روی ریج بی دندانی فقط باید با فرز الماسی یا الکتروسرجری شکل دهیم. 
ب( ناحیه را باید به شکل مقعر شکل دهیم تا پونتیک با آن انطباق داشته باشد.

ج( در نواحی قدامی، گیرنده باید با بخش فاسیال هم راستا با ریج باشد و در نواحی خلفی، mm ۱/۵ – ۱ زیر بافت سمت فاسیال باشد.
د( بعد از ایجاد محل رسپتور )گیرنده(، استخوان باید حداقل mm ۲ از بخش آپیکالی پونتیک فاصله داشته باشد.

پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.
گزینهیالف←محلرسپتورپونتیکبهخصوصرویریجبافرزالماسییاالکتروسرجرییافشاریابهدنبالالتیامزخمشکلمیگیرد.
گزینهیب←ناحیهطوریشکلدادهمیشودکهکانتورصافیامقعرداشتهباشدتاهنگامیکهپونتیکساختهشد،باآنانطباقپیداکند.

گزینهیج←درنواحیزیباییمثلقدامماگزیالگیرندهباید1/5mm–1زیربافتسمتفاسیالباشدودرنواحیخلفیناحیهی
گیرندهطوریطراحیمیشودتابخشفاسیالپونتیکهمراستاباریجباشدوبایکحالتمستقیمبهبخشلینگوالیپونتیکبرسد.


کدامگزینهدرموردپارامترهایبافتنرمریجهنگامساختپونتیکOvateصحیحنمیباشد؟-27

الف( حداقل ۶ – ۴ هفته از آماده سازی ناحیه ی گیرنده پونتیک سپری شود و سپس قالب گیری نهایی انجام گیرد.
ب( بافت نسبت به فاسیال پونتیک سرویکالی تر باشد.

ج( ارتفاع مارجین لثه در حد ایده آل باشد، در غیر این صورت پونتیک بسیار بلند به نظر می رسد.
د( ارتفاع ریج باید منطبق با ارتفاع ایده آل پاپیالی اینتر پروگزیمال باشد.

پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.
zبافتریجبایدنسبتبهفرمسرویکالفاسیالایدهآلپونتیک،فاسیالیترباشدتانمایرویشپونتیکازبافتایجادشود.یعنیبافتنرمریجنسبت

بهبخشسرویکالیمدنظرپونتیک،جلوتر)لبیالیتر(باشد.


بهمنظورجلوگیریازتحلیلپاپیالبالفاصلهبعدازکشیدندندان،پونتیکبهمیزان.........................بهمحلکشیدنواردمیشود-28
وبعداز.........................هفته،گسترشبه........................کاستهمیشودتارعایتبهداشتتسهیلگردد.

۱/۵ mm – ۲ – ۲ mm )ب  ۱/۵ mm – ۴ – ۲/۵ mm )الف
۱ mm – ۲ – ۲/۵ mm )د   ۱ mm – ۴ – ۲ mm )ج

پاسخ:گزینه»الف«صحیحمیباشد.
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درحالتCentricRelation،کدامعضلهدارایانقباضخاموشاست؟-29

ب( ماستر الف( تمپورالیس  
د( مدیال تریگوئید ج( لترال تریگوئید  

پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد


درکدامیکازحاالتزیرهمهیدندانهابایددارایتماسهمزمانویکنواختباشند؟-30

Anterior Guidance )الف
Mutually Protected ب( اکلوژن

Maximal Intercuspal )ج
Centric Relation د( وضعیت
پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.

این کار نیروی بستن را روی تمام دندان ها توزیع می کند.


کدامیکجزءعالئمهماهنگیراهنمایقدامیباEnvelopeofFunctionبیمارمیباشد؟-31

الف( حس عمومی بیمار در راحتی با اورجت ایجاد شده حین جویدن هنگامی که سر او خوابیده باشد.
ب( توانایی در تکلم واضح

ج( فقدان Fremitus دندان های خلفی
د( همه موارد

پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.

zولقیدندانهایقدامی2-تواناییبیماردرتکلمواضحوراحت3-حسعمومیبیماردرراحتیبااوربایت،اورجتدرFremitusعالئم:1-فقدان
راهنمایایجادشدهحینجویدنهنگامیکهسرخودرامستقیمگرفتهباشد.


کدامگزینهدرمورددستورالعملهایاکلوژنصحیحاست؟-32

الـف( اگـر اکلـوژن ایجـاد شـده در بعـد عمـودی را تغییـر دهیـم و تغییر باعـث افزایـش طـول نـوار Pterygomasseteric بیش از ظرفیـت تطابق 
بیمـار شـود، بیمـار مجـدداً بـا آن تطابـق می یابـد و OVD را حفـظ میکند.

ب( اکلوژن Mutually Protected توانایی و نیروی عضالت ماضغه را کم می کند و در عین حال نیروها را به طور متوازن پخش می کند.
ج( دندان های قدامی تقریباً ۱/۹ نیروی مولر اول را تحمل می کنند.

د( فقط در موارد بازسازی کامل درمان از رابطه ی مرکزی )CR( استفاده می کنند.
پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.

OVD،اگرافزایشبیشازظرفیتتطابقبیمارباشد،بیمارتغییرعمودیراحفظنخواهدکردوبااینترودکردندندانهاگزینهیالف
رامجدداًمیبندد.

گزینهیجمولردوم
گزینهیدهنگامدرمانیکاکلوژنپاتولوژیکیاحینبازسازیکاملاکلوژن،کلینسینبایدازCRاستفادهکند.



کدامگزینهنگرانیاصلیدرمورددندانهایقطعریشهشدهاست؟-33
ب( سمان پست های از پیش ساخته شده الف( زیبایی  

د( ایجاد کانتور مناسب جهت دسترسی برای اعمال بهداشتی ج( امکان اسپلینت دندان به دندان های مجاور 
پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

z.نگرانیاصلیدرمورددندانهایقطعریشهشدهپرهیزازایجادهرگونهتحدببیشازحددرکانتوراستکهدسترسیبهداشتیرامختلمیکند
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روکشآمادهشدهبرایدندانهایقطعریشهشدهازبعدلینگوالبایدچگونهباشدوفرمامبراژورایجادشدهدرکدامناحیهباید-3۴
بهشکلFluted)فرورفته(باشد؟

ب( اندکی محدب ـ اینتر پروگزیمال الف( مستقیم – سرویکال   
د( اندکی محدب – باکال ج( مستقیم – اینترپروگزیمال  

پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.
zازبعدفاسیالولینگوالکانتورهابایدبهصورتخطمستقیمازمارجینبهکرونالحرکتکنند،ولیدراینترپروگزیمالبایدمستقیمیااندکی

محدبباشدتابایکشیببهنقطهیتماسبرسد.نواحیاینترپروگزیمالبایدبهشکلفرورفته)Fluted(باشدتابتوانبامسواکبیندندانیبه
آنهادسترسیداشت.


کدامگزینهازاندیکاسیونهایاسپلینتدنداننیست؟-35

ب( Migration دندان ها الف( دندان های قطع ریشه شده  
د( پروتزی که چند پایه نیاز دارد ج( لقی افزایش یابنده  

پاسخ:گزینه»الف«صحیحمیباشد.
z:اندیکاسیونهایاسپلینت

1.لقیافزایشیابندهیالقیکهراحتیبیماررامختلمیکند.
2.مهاجرت)Migration(دندانها

3.پروتزیکهنیازبهچندینپایهدارد.


کدامگزینهازعلللقیشدیداست؟-36
ب( تماس های دندانی منحرف کننده الف( فقدان ساپورت ناشی از تحلیل استخوان 

.Tooth Loss د( فقدان ساپورت ناشی از ج( دندان پایه ی پونتیک  
پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.

●علللقیشدید:نیرویاکلوزالبیشازحدناشیازپارافانکشنیاتماسهایدندانیمنحرف کننده.


کدامگزینهازروشهایتغییرسطحلثهنمیباشد؟-37
ب( آپیکالی کردن لثه از طریق اینتروژن دندان الف( ژنژیوکتومی  

د( اکستروژن دندان ج( فلپ Appically Positioned بدون برداشت استخوان 
پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.

z:روشهایتغییرسطحلثه
1.ژنژیوکتومی

2.فلپAppicallyPositionedهمراهبابرداشتاستخوان
3.ارتودنسی:آپیکالیکردنلثهازطریقاینتروژندندانوکرونالیکردنلثهازطریقاکستروژندندان.


مدتزمانالزمجهتایجادثباتبافتنرمواستخوانمتعاقبRapidForceEruptionچهمدتاست؟)ارتقا91(-38

د( ۱۲ هفته ج( ۱۰ هفته  ب( ۸ هفته  الف( ۶ هفته 
پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.


برایبیماریبازسازیاکلوژنکاملبادرمانهایرستوریتیوانجامشدهاست.کدامموردصحیحاست؟)ارتقا97(-39

الف( تمام دندان های قدامی و خلفی باید در جابه جایی از حالت سنتریک در تماس باشند.
ب( هنگام حرکت پیشگرایی نیروی وارده بر دندان های قدامی و خلفی یکسان است.

ج( VD بیمار باید متناسب با بازسازی تاج تغییر یابد.
د( سنتریک ریلیشن باید به عنوان موقعیت قابل تکرار مد نظر قرار گیرد.

پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.
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zرابطهی تکراراست. قابل باموقعیترفرنسکندیالر کار نیازمند کلینیسین اکلوژنکامل، بازسازی یاهنگام پاتولوژیک اکلوژن هنگاممدیریت
سنتریکبهعنوانفوقانیترینموقعیتکندیلیتعریفمیشودکهنقطهیآغازرافراهممیکند.رابطهیسنتریکدرجلساتمتعددقابلتکرار
استواجازهیایجاداکلوژنبهطورغیرمستقیمرویآرتیکوالتوروبازگشتآنبهموقعیترفرنسمشابهدردهانرامیدهدوتنهاموقعیتیاست

کهموجبانسدادانقباضعضلهیلترالتریگوئیدمیشودوباعثایجاداکلوژنبدونتداخلمیشود.


یافتهیشایعترمتعاقبگسترشبیشازحدمارجینرستوریشنبهزیرلثهکداماست؟)ارتقا98(-۴0
ب( التهاب دائم لثه بدون تحلیل استخوان الف( التهاب دائم لثه همراه با تحلیل استخوان 

د( تحلیل استخوان بدون تحلیل لثه ج( تحلیل استخوان همراه با تحلیل لثه 
پاسخ:گزینه»ب«صحیحمیباشد.


کدامیکازمواردتجویزاسپلینتنمیباشد؟)بورد97(-۴1

ب( مهاجرت دندان ها الف( لقی فزاینده ی دندان ها  
د( پروتزهایی که به چند دندان پایه احتیاج دارند. ج( پارافانکشن  

پاسخ:گزینه»ج«صحیحمیباشد.
z:مواردتجویزاسپلینت

1.لقیفزایندهیدندانیاناراحتیبیمار
2.مهاجرتدندانها

3.پروتزهاییکهبهچنددندانپایهنیازدارند.


درفردی35سالهپرهمولراولباالدچارشکستگیشدهاست.فاصلهینسجسالمباقیماندهتامارجینلثه1mmوتاکرست-۴2
استخوان3mmمیباشد.عمقسالکوس2mmوعرضلثهیکراتینیزه۴mmاست.جهتبازسازیدندانفوقکدامیکازمراحل

درمانیزیربهترتیبازراستبهچپصحیحاست؟)بورد96(
الف( جراحی افزایش طول تاج کلینیکی، چسباندن پست، ساخت و نصب کراون

ب( ساخت و نصب پست، جراحی افزایش طول تاج، ساخت و نصب کراون
ج( Rapid Orthodonic Extrusion، چسباندن پست، ساخت و نصب کردن

د( مستقیماً انجام پست و کراون
پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.

z،0/5درونسالکوسقرارگیرد mm3باشد.دراینصورت،اگرریستوریشنmmتوصیهمیشودفاصلهیمارجینلثهتاکرستاستخوانحداقل
عرضبیولوژیکبرقرارخواهدبود.


شایعترینمواردتجویزاسپلینتدندانهایدارایلقیکداماست؟)بورد98(-۴3

ب( زیبایی-راحتی بیمار الف( راحتی بیمار-کنترل اکلوژن 
د( زیبایی-رعایت بهداشت ج( رعایت بهداشت-کنترل اکلوژن 

پاسخ:گزینه»الف«صحیحمیباشد.
شایع ترین علت اسپلینت دندان ها، بهبود راحتی و کنترل بهتر اکلوژن در دندان های قدامی لق می باشد.


شایعترینیافتهدرصورتگسترشمارجینرستوریشنبهBiologicWidthچیست؟)ورودی99(-۴۴

ب( تحلیل استخوان بدون تحلیل لثه الف( تحلیل استخوان به همراه تحلیل لثه 
د( التهاب دایم لثه بدون تحلیل استخوان ج( التهاب دایم لثه به همراه تحلیل استخوان 

پاسخ:گزینه»د«صحیحمیباشد.


