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  کدام است؟ کندیمزمن ذکر م یودنتیتمبتال به پر یمارکاهش ب یعالمت ترینیعو شا یناول -131

 از لثه یزیب( خونر  لثه ی( سرخالف

  د( خارش و سوزش لثه  ( درد لثهج

 

 یدهدندان سانترال باال د یشهبا حدود مشخص در قسمت لترال سطح ر یولوسنسیراد یماریب یوگرافیدر راد -132

  باشد؟ یدال بر چه مشکل تواندینما م ینا شود،یم

  مزمن یودنتیتب( پر               یودنتال( آبسه پرالف

  از اکلوژن یناش ید( تراما  مهاجم  یزهلوکال یودنتیت( پرج

 

 یدهد یزن یگامنتب یودنتالپر یپهنا یشافزا یوگرافیسرما در راد یندرد دندان ح یتبا شکا یمارب یکدر  -133

  است؟ یشترب ینیکدر کل یرز یعاتاز ضا یککدام  ین. امکان روشودیم

 Abrasioب  Ablasion الف

 erosionد  Abfraction ج

 

از  یرترکه از همه د ییهامعموالً دندان (Aggressive Periodontitis) مهاجم یودنتیتمبتال به پر یماراندر ب -134

  کدامند؟ روندیدست م

  باال یو مولرها ینب( کان   یینو پره مولر اول پا ین( کانالف

  باال ید( مولر دوم و پره مولرها   یینپا ی( مولر دوم و پره مولرهاج

 

و  متریلیم 3معادل  ینباکال کاندر  (visible recession) آشکار یلاگر تحل یودنتیت،در فرد مبتال به پر -135

باشد، عمق  cement enamel junction مترییلیم 5در  (actual position of gingival) لثه یواقع یتموقع

  خواهد بود؟ متریلیپروب چند م

 8د(   5ج(  3ب(  2( الف

 

حجم لثه قرار  یشاز افزا grade حجم لثه شده باشد در کدام یشدندان دچار افزا ینو مارژ یالکه پاپ یدر صورت -136

  گیرد؟یم

 grade I ب   grade 0 الف

 grade III د  grade II ج

 

  شوند؟یم یدهد یشترب یهدر کدام ناح یچیمارپ یهاپاکت -137

  یشهانشعاب ر یهب( ناح   یینمولر اول پا یستولینگوال( دالف

  یینمولر پا یناول یولینگوالد( مز  مولر دوم باال  یوپاالتال( مرج
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  شود؟یم یدهد یپوست پرتقال یدر نما ییرتغ یتدر کدام مرحله از ژنژو -138

 early ب   initial الف

 advanced د  established ج

 

  شود؟یاز انواع سمنتوم پر م یکتوسط کدام یلیتحل یالکونا -139

 Acellular afibrillar cementum الف

 Acellular Extrinisic fiber cementum ب

 Cellular intrinsic fiber Cementumج

 Cellular Mixed Stratified Cementumد

 

  است؟ یرز یاز نواح یککدام  یبترک dentogingival منظور از -140

  یالثه یافسالکوالر و ال یومتل ی( اپالف

  یالثه یافجانکشنال و ال تلیومی( اپب

  یودنتالپر یافجانکشنال و ال یومتل ی( اپج

  یودنتالپر یافو ال یتلکوالر تلیومی( اپد

 

  یابد؟یم یشافزا یکدام عنصر در جرم دندان یزانم یقعم یودنتالپر یهادر پاکت -141

  یزیمد( من   یمج( پتاس ب( فسفر  یم( سدالف

 

  است؟ یالثه هاییماریب یااز حاالت  یکمرتبط با کدام  یهبه طور اول (gingival contour) در کانتور لثه ییرتغ -142

 recession ب   enlargement الف

 Pimentation د  desquamationج

 

به شما  punched out آن و یبا غشا کاذب بر رو crater like هاییلثه پاپ یزهکه با التهاب ژنرال یماریب یبرا -143

  باشد؟یم یدرمان یهجرو اقدامات اول یراز موارد ز یکمراجعه کرده است، کدام

  یدازولو مترون یلینس یآموکس یستمیکس یز( تجوالف

  یهکردن ناح یزآرام رول پنبه مرطوب شده به منظور تم یدن( کشب

  کامل به منظور کاهش التهاب یری( جرمگج

  و مسکن یکلوویراس یموضع یز( تجود

 

 یکدام مورد درمان باشد؛یقابل دسترس م یرغ یودنتالپاکت پر یکه دارا یودنتالمبتال به آبسه حاد پر یدر فرد -144

 شود؟یانتخاب م

 فلپ یب( جراح  پاکت  یق( درناژ از طرالف

  دندان یدند( کش   یستمیکس یوتیکب ی( آنتج
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  باشد؟یکدام ماده مؤثره م یدارا tartar control یتبا خصوص هاییردندانخم -145

  یلیکنس یدب( اکس    ینیمآلوم ید( اکسالف

  یدکلورا وینیلید( گرانوالر پل   یروفسفات( پج

 

  دارد؟ vibration کدام روش مسواک زدن فقط حرکت -146

 scrub ب   Stillman الف

 Leonard د  Fones ج

 

  باشد؟یو پالپال م یودنتالآبسه پر ینبه عنوان افتراق ب یککدام -147

  ترکت یستولب( ف  ( وجود درد  الف

  استخوان انگوالر یلد( تحل  به دق  یت( حساسج

 

  است؟ یودنتالپر یهادرمان یکدر فاز  یقدم درمان یناول -148

  هایدگیب( برداشت پوس  ها  ( برداشت جرمالف

  هایمد( برداشت اورهنگ ترم  ( آموزش کنترل پالک ج

 

  کدام است؟ یودنتالپر یماریب یشرفتدر پ یطیفاکتور مح یسکر ینترمهم -149

 یگارب( س  یابت( دالف

  د( استرس   یک( ژنتج

 

  دارد؟ یدندان پرمولر دوم فک باال در کدام مورد پروگنوز بهتر -150

  متریلیم 2استخوان  یلو تحل متریلیم 5تر، با عمق پروب ( در فرد مسنالف

  متریلیم 2استخوان  یلو تحل متریلیم 5تر، با عمق پروب ( در فرد جوانب

  متریلیم 2استخوان  یلو تحل متریلیم 2تر، با عمق پروب ( در فرد مسنج

  متر یلیم 2استخوان  یلو تحل متریلیم 2تر، با عمق پروب ( در فرد جواند
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 98سالم خدمت دوستان و داوطلبان آزمون رزیدنتی 

 صحیح است. « ب»گزینه  -131

 ستون اول/ 97صفحه خونریزی از لثه 

سه     سواک زدن پرو ضیح جواب: خونریزی از لثه هنگام م شتی یا غذاخوردن عالئم اولیه بیماری پریودنتیت مزمن می تو شد   هیا بهدا با

 شود.که توسط بیمار گزارش می

 

 صحیح است. « الف»گزینه  -132

 ستون دوم  118آبسه پریودنتال صفحه 

 جزوه( و حاال توضیح جواب:  118کتاب مطرح شده )صفحه  31-19اوالً سوال از زیرنویس شکل 

ست            سه اغلب اوقات تیپیک نی شه اما نمای آب شخص در طول دیواره طرفی ری سی منفرد م سن سه پریودنتال: رادیولو نمای تیپیک آب

 پذیرد:زیرا از متغیرهای زیر تأثیر می

 مرحله ضایعه  (1

 ان میزان تخریب استخوان و تغییرات مورفولوژیک استخو (2

 محل آبسه  (3

 

 صحیح است. « ج»گزینه  -133

Abfraction  108صفحه 

به معنای وجود ترومای ناشؤؤی از اکلوژن )تحت نیروهای اکلوزالی( و در ضؤؤایعه  PDLشؤؤود افزایش پهنای در سؤؤلال وقتی رکر می

abfraction شود.  دندان تحت نیروهای اکلوزالی دچار خمش می 

 

 صحیح است.  « الف»گزینه  -134

 104کانین و پره مولر اول مندیبل )پایین( ص

سیک       صی کال ضحی سیزور در حول و حوش بلوغ در افراد     LAPعالئم ت ستخوان آلوئوالر در اطراف مولر اول و ان : تحلیل عمودی ا

ست در   ستخوان    LAPنوجوان. ممکن ا ستال پره مولر دوم تا مزیال مولر دوم در نتیجه دی    Arcshapeتحلیل ا سطح دی رترین از 

 گیرد کانین و پره مولر اول است. دندانی که تحت تأثیر قرار می

 

 صحیح است. « الف»گزینه  -135

mm2  ستون دوم  55صفحه 

گوید  طور وقتی میقرار دارد و همین CEJتر از اپیکالی mm3شود تحلیل آشکار یعنی موقعیت مارژین لثه   وقتی در سوال رکر می 

ثه با     فاوت دارد، یعنی   CEJ mm5موقعیت حقیقی ل اسؤؤؤت در نتیجه عمق پروب   CEJتر از اپیکالی   mm5کرونالی آن   JEت

 شود. ( به شرح روبرو میJE)فاصله مارجین لثه تا 

Mm2  =3-5 
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 صحیح است.  « ج»گزینه  -136

Grade II  ستون اول  58صفحه 

 ،: ای براساس شدتندی افزایش حجم لثهبطبقه

Grade 0 :  بدون افزایش حجم 

Grade I   فقط پالپی : 

Grade II .پالپی و مارجین درگیر هستند : 

Grade III  3: درگیری
4

 یا بیشتر از تاج  

 

 صحیح است. « ب»گزینه  -137

 ستون دوم  82ناحیه انشعاب لثه صفحه 

پیچد تا یک یا تعداد بیشؤؤتری از )مارپیچی( باشؤؤد یعنی از یک سؤؤطح دندان منشؤؤاه گرفته و دور دندان می spiralتواند پامت می

 ترین محل این نوع پاکت در نواحی فورکیشن است. سطوح دیگر درگیر کند. شایع

 

 صحیح است. « ج»گزینه  -138

Established  14-1جدول  48صفحه 

 شود.  دیده می establishدر مرحله  textureتغییر در سایز، رنگ و  14-1مطابق جدول 

 

 صحیح است. « ج»گزینه  -139

Cellular Intrinsic Fiber Cementum  20صفحه 

Cellular Intrinsic Fiber Cementum کند.  شود، الکوناهای تحلیل رفته را پر میها ساخته میتوسط سمنتوبالست 

 

 صحیح است.  « ب»گزینه  -140

 8ای صفحه اپی تلیوم جانکشنال + الیاف لثه
Dentogingival unit = JE + gingival Fiber   

 

 صحیح است. « الف»گزینه  -141

 40سدیم صفحه 

 یابد.  ای با افزایش عمق پاکت افزایش میهای زیر لثهمیزان سدیم در جرم

 

 صحیح است. « الف»گزینه  -142

Enlargement  جدول(   57،  56،  53صفحه( 

Pigmentation ( 53ایجاد می کند)صفحه  تغییر در رنگ لثه 

Recession ( 56کند. )صفحه تغییر در موقعیت لثه ایجاد می 

Desquamation 15-1کند. )شکنندگی و نرم بودن قابل توجه در ژنژیویت مزمن( جدول تغییر در قوام لثه ایجاد می . 
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 صحیح است. « ب»گزینه  -143

 131کشیدن آرام رول پنبه مرطوب شده به منظور تمیز کردن ناحیه صفحه 

باشؤؤد که در اینگونه بیماران اقدامات اولیه درمان باید در راسؤؤتای تسؤؤکین  می ANUGعالئم رکر شؤؤده در بیمار فوق مربوب به 

حسی سطحی، سوآپ کشیدن که فقط شامل محدوده درگیر )بی میکروبی و حذف بافت نکروتیک باشد Loadالتهاب حاد و کاهش 

 گیری کامل( آرام سطح با رول پنبه مرطوب، برداشت جرم باالی لثه ترجیحاً با اولتراسونیک نه جرم

صورتی تجویز آنتی  صورت می     تنها در  ستمیک  سی شانه        NUGگیرد که بیوتیک  ضعی +ن شدید + لنفادنوپاتی مو سط تا  های  متو

 سیستمیک 

 

 صحیح است. « ج»گزینه  -144

 147بیوتیک تراپی سیستمیک صفحه آنتی

 شود: بیوتیک تراپی توصیه میدر موارد زیر در آبسه حاد پریودنتال آنتی

 عفونت غیر لوکالیزه گسترش و سلولیت  (1

 پاکت عمیق و غیرقابل دسترسی  (2

 تب  (3

 ای لنفادنوپاتی منطقه (4

  Immuno Compromisedبیمار  (5
 

 صحیح است.  « ج»گزینه  -145

 154پروفسفات صفحه 

 باشد.  کنترل جرم( پیروفسفات می های)خمیر دندان tartar controlهای ماده فعال در خمیر دندان

 

 صحیح است.  « الف»گزینه  -146

Stillman  ستون اول  155صفحه 

 تقسیم بندی براساس الگوی حرکت: 

Roll : Roll , modified stillman  

Vibratory  :stillman , charter , Bass 

Circular  : Fones 

Vertical  :Leonard 

Horizontal :Scrub   

 

 صحیح است. « د»گزینه  -147

 146تحلیل استخوان انگوالر صفحه 

ود و کیفیت درداین دو شها این دو با هم دارند، تحلیل استخوان انگوالر در آبسه پریودنتال دیده میتنها تفاوتی که با توجه به گزینه

 نوع آبسه با هم متفاوت است. 

 آبسه پریودنتال : درد گنگ و لوکالیزه ولی در گزینه فقط وجود درد 
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 .  است که فقط وجود درد در سوال رکر شده آبسه پالپی : شدید و غیر قابل لوکالیزه، 

 

 صحیح است.  « ج»گزینه  -148

 150آموزش کنترل پالک صفحه 

 درمان پریودنتال:  Iتوالی درمان مراحل فاز 

 نترل پالک  ک -1

 برداشت جرم و بیوفیلم معیوب  -2

3- Recantouring  تاج و ریستوریشن 

 درمان ضایعات پوسیدگی   -4

 ارزیابی مجدد بافت.   -5

 

 صحیح است.  « ب»گزینه  -149

 122سیگار صفحه 

 ترین ریسک فاکتور محیطی در پیشرفت بیماری پریودنتال سیگار است. مهم

 

 صحیح است. « ج»گزینه  -150

 122متر صفحه میلی 2متر و تحلیل استخوان میلی 5تر، با عمق پروب در فرد مسن

  .در بررسی سن: میزان سطح استخوان و اتچمنت مشابه پروگنوز بهتر در بیمار با سن باالتر است 

     شدن بیماری: فردی با پاکت عمیق و سی  سه با فردی با پاکت    attachment lossدر برر کمتر پروگنوز بهتری در مقای

 بیشتر دارد.  attachment lossکم عمق و 

 

 با آرزوی موفقیت برای یکایک شما عزیزان

 خواه دباغدکتر خیر
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 تاب آی کیوانطباق با ک

 

 1 نکته 37 صفحه 15 فصل 1

 (جزوه)115 صفحه 29 فصل -35 نکته 79 صفحه 29 فصل 2

 5 تست و نکته 76-75 صفحه 29 فصل 3

 73-71 صفحات 25 فصل 4

 28 نکته 39 صفحه 15 فصل 5

 )جزوه)59 صفحه 16 فصل 6

 3 نکته 57 صفحه 20 فصل 7

 3 نکته 34 صفحه 14 فصل 8

 69 نکته 17 صفحه 1 فصل 9

 22 نکته 11 صفحه 1 فصل 10

 13 نکته 28 صفحه 7 فصل 11

 )جزوه(15 صفحه 1 فصل 12

 2 نکته 95 صفحه 41 فصل 13

 5 نکته 99 صفحه 43 فصل 14

 10 نکته 103 صفحه 45 فصل 15

 2 تست 104 صفحه 45 فصل 16

 19 نکته 82 صفحه 31 فصل 17

 1 نکته 100 صفحه 44 فصل 18
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 33 نکته 70 صفحه 23 فصل 19

 88-84 صفحات 35 فصل 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


