موسسه ماهان مجری برتر دوره های آمادگی آزمون دستیاری دندانپزشکی
021 - 42 88 1100
09361700851
ارتودانتیکس
 -191میزان اثربخشی کدامیک از روشهای زیر رد اصالح موقعیت ماگزیالی کوچک در سنین رشد ،بیشتر است؟
الف) اتصال فیس ماسک به مینیپلیتهای قاعده زایگوما
ب) اتصال االستیکهای  Cl IIIبه مینیپلیتهای دو طرفه ماگزیال و مندیبل
ج) اتصال فیس ماسک به اسپلینت ماگزیالری
د) دستگاه فانکشنال Cl III
 -192درمان ناهنجاریهای اسکلتی فکین برحسب رشد در چه زمانی انجام میشود؟
الف) درمان  expansionبرای ماگزیال در دوره بلوغ
ب) درمان ساجیتال در Mid growth activity
ج) کنترل رشد عمودی تا آخر  14سالگی
د) درمان آسمیتری مندیبل بعداز Growth spurt
 -193درمان پروتروژن ان سیزورهای ماگزیال در دوره  early mixed dentitionدر همه موارد اندیکا سیون دارد،
بجز:
الف) انسیزورهای پروترود همراه با فواصل بین دندانی
ب)پروتروژن انسیزورهای ناشی از مشکل اسکلتال Cl III
ج) وجود مشکل زیبایی و اثرات سایکولوژیک آن
د) وجود خطر تروما به دندانهای انسیزور
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 -194در مورد رویش اکتوپیک مولر اول ماگزیال کدام مورد صادق است؟
الف) غالبا متعاقب معاینه کلینیکی تشخیص داده میشود.
ب) خودبخود تصحیح نمیشود.
ج)رویش اکتوپیک معموالً بدون درد است.
د) در رادیوگرافی مشاهده نمیگردد.
 -195در پروسه تریاژ در درمانهای ارتودنسی کدامیک از موارد زیر چزو مشکالت متوسط دستهبندی میشوند؟
الف) گرودینگ با سابقه رادیوتراپی در فک بیمار  12ساله.
ب) گرودینگ خفیف در خانم  45ساله با سابقه مصرف بیس فسفوناتها
ج) آسیمتری صورت در  COناشی از تنگی ماگزیال در کودک  10ساله
د) شکاف کام و دنتو آلوئول در بیمار  8ساله
 -196کدام گزینه راجع به دستگاه فانکشنال  Herbstصحیح است؟
الف) تنها دستگاه فانکشنال ثابت است.
ب) نیروی وارده به دندانها عمدتاً تحت کنترل بیمار نیست.
ج) با این دستگاه بیمار میتواند مندیبل خود را صرفاً به صورت غیرفعال جلو نگه دارد.
د) اگر  Herbstحالت اکتیو داشته باشد ،اثرات دندانی آن کمتر میشود.
 -197در گسترش فک باال به کمک ایمپلنت:
الف) پیچها در خط وسط کام کار گذاشته میشوند.
ب) در این روش بهتر است از گسترش سریع استفاده شود.
ج) پس از پایان درمان ریتنشن الزم نیست.
د)  Frameworkسیمی روی پیچهای استخوانی تکیه میکند.
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 -198کدام یک از موارد زیر در مورد  wits’ appraisalصحیح است ،بجز:
الف) از پلن اکلوزال فانکشنال استفاده میشود.
ب) از بعد افقی تحت تاثیر موقعیت دندانها قرار میگیرد.
ج) از بعد عمودی تحت تأثیر موقعیت دندانها قرار میگیرد.
د) در صورت وجود مشکل اسکلتال میتواند فک مقصر را تعیین کند.
 Focal Adhesion Kinase (FAK) -199چیست؟
الف) یک پیامرسان شیمیایی است.

ب) در سطح سلولهای استخوان آلوئول وجود دارد.

ج) پاسخ اولیه به فشار را موجب میشود.

د) مکانیسمی مشابه  NOدارد.

 -200کدامیک از اجزاء دستگاه  Pendexبه شمار نمیرود؟
الف) فنرهای دیستالیزه کننده

ب) پیچ خط وسط

ج) تکمه آکریلی

د) آدامزکالسپ دندانهای مولراول باال

 -201در قوس زیگوماتیک خرگو شی که به فوا صل م شخص آلیزارین دریافت کرده و مدتی پس از آخرین تزریق
کشته شده است ،کدام یافته زیر قابل مشاهده خواهد بود؟
الف) در خارجیترین سطح قوسی زیگوماتیک ،استخوان رنگی است.
ب) ریمادلینگ استخوانی ،قادر به حذف نواحی رنگ شده استخوان نیست.
ج) در سطح خارجی قوس زیگوماتیک ،تحلیل استخوانی مشاهده میشود.
د) تحلیل استخوان به صورت الیهالیه نخواهد بود.
 -202بهترین روش برای بررسی جزئیات دفورمیتیهای اسکلت صورت کدام است؟
الف) CT scan

ب) Cone beam CT

ج) MRI

د) P.A. cephalogram
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 -203مهمترین فاکتور در زیبایی لبخند کدام است؟
الف) Buccal corridor

ب) Incisal show at rest

ج) Incisal show at smile

د) Smile arc

 -204درباره رابطه بین شکستگی گردن در سنین پایین و مال اکلوژن ،کدام حالت زیر صادق است؟
الف) در اکثر موارد ،فک پایین دچار نقصان رشد میشود.
ب) در صورت شکستگی یک طرفه ،چانه به سمت مقابل منحرف میشود.
ج) محدودیت حرکت فک پایین عامل ایجاد دفورمیتی است.
د) مداخله زود هنگام جراحی مانع از بروز و پیشرفت دفورمیتی خواهدشد.
 -205همه گزینهها در ارتباط با همی مندیبوالر هیپر تروفی صحیح است ،بجز:
الف) در سنین  15-20سالگی احتمال بروز بیشتر دارد.
ب) بیشتر در خانمها مشاهده میشود.
ج) علت آن محدود به رشد اضافی کندیل است.
د) نام قدیم آن هیپرپالزی کندیل بوده است.
 -206کدامیک از جمالت زیر در رابطه با تغییرات بافت نرم صورت در اثر افزایش سن صحیح است؟
الف) بقیه اجزای صورت به اندازه لبها پایین نمیافتند.
ب) منجر به کاهش دیده شدن ثنایای پایین میشود.
ج) ضخامت لب باال تا  2میلیمتر افزایش مییابد.
د) رشد بافت نرم از بافت سخت صورت بیشتر است.
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-207برمبنای  NHANES IIIکدام یک از جمالت زیر در رابطه با تغییرات مال اکلوزن از سننن  8-50سننالگی
صحیح است؟
الف) درصد افراد با  Alignmentایدهآل افزایش مییابد.
ب) درصد افراد با  Crowdingشدید کاهش مییابد.
ج) درصد افراد با  Excess overjetافزایش مییابد.
د) درصد افراد با  Openbiteقدامی ثابت میماند.

 -208رشد تاخیری مندیبل منجر به موارد زیر میشود ،بجز:
الف) جابجایی دیستالی ثنایای پایین همراه با گرادینگ
ب) جابجایی مزیالی مندیبل همراه با دیسک آرتیکوالر
ج) ایجاد  flaringدر دندانهای ثنایای ماگزیال
د) ایجاد فاصله بین دندانهای ثنایای فک باال

 -209کدام مورد برای تخمین زمان شروع درمانها ارتوپدیک فکین منطقیتر است؟
الف) رادیوگرافی مچ دست

ب) رادیوگرافی سفالوگرام لترال

ج) سنین رشدی siblings

د) چارت رشد.

 -210کلسیفیکاسیون کدام یک از دندانهای دائمی زیر قبل از تولد آغاز میشود؟
الف) سانترال

ب) لترال

ج) پرمولر اول

د) مولر اول
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