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- 131اولین و شایعترین عالمتی کاهش بیمار مبتال به پریودنتیت مزمن ذکر میکند کدام است؟
ب) خونریزی از لثه
د) خارش و سوزش لثه

الف) سرخی لثه
ج) درد لثه

- 132در رادیوگرافی بیماری رادیولوسنسی با حدود مشخص در قسمت لترال سطح ریشه دندان سانترال باال دیده
میشود ،این نما میتواند دال بر چه مشکلی باشد؟
ب) پریودنتیت مزمن
د) ترامای ناشی از اکلوژن

الف) آبسه پریودنتال
ج) پریودنتیت لوکالیزه مهاجم

- 133در یک بیمار با شکایت درد دندان حین سرما در رادیوگرافی افزایش پهنای پریودنتال بیگامنت نیز دیده
میشود .امکان روین کدام یک از ضایعات زیر در کلینیک بیشتر است؟
بAbrasio
دerosion

الفAblasion
جAbfraction

- 134در بیماران مبتال به پریودنتیت مهاجم ) (Aggressive Periodontitisمعموالً دندانهایی که از همه دیرتر از
دست میروند کدامند؟
ب) کانین و مولرهای باال
د) مولر دوم و پره مولرهای باال

الف) کانین و پره مولر اول پایین
ج) مولر دوم و پره مولرهای پایین

- 135در فرد مبتال به پریودنتیت ،اگر تحلیل آشکار ) (visible recessionدر باکال کانین معادل  3میلیمتر و
موقعیت واقعی لثه ) (actual position of gingivalدر  5میلیمتری  cement enamel junctionباشد ،عمق
پروب چند میلیمتر خواهد بود؟
الف)  2ب) 3

د) 8

ج) 5

- 136در صورتی که پاپیال و مارژین دندان دچار افزایش حجم لثه شده باشد در کدام  gradeاز افزایش حجم لثه قرار
میگیرد؟
الف 0 grade
جgrade II

بgrade I
دgrade III

- 137پاکتهای مارپیچی در کدام ناحیه بیشتر دیده میشوند؟
الف) دیستولینگوال مولر اول پایین
ج) مریوپاالتال مولر دوم باال

ب) ناحیه انشعاب ریشه
د) مزیولینگوال اولین مولر پایین
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- 138در کدام مرحله از ژنژویت تغییر در نمای پوست پرتقالی دیده میشود؟
بearly
دadvanced

الف initial
جestablished

- 139الکونای تحلیلی توسط کدامیک از انواع سمنتوم پر میشود؟
الفAcellular afibrillar cementum
بAcellular Extrinisic fiber cementum
جCellular intrinsic fiber Cementum
دCellular Mixed Stratified Cementum
- 140منظور از  dentogingivalترکیب کدام یک از نواحی زیر است؟
الف) اپی تلیوم سالکوالر و الیاف لثهای
ب) اپیتلیوم جانکشنال و الیاف لثهای
ج) اپی تلیوم جانکشنال و الیاف پریودنتال
د) اپیتلیوم یتلکوالر و الیاف پریودنتال
- 141در پاکتهای پریودنتال عمیق میزان کدام عنصر در جرم دندانی افزایش مییابد؟
الف) سدیم

ب) فسفر ج) پتاسیم

د) منیزیم

- 142تغییر در کانتور لثه ) (gingival contourبه طور اولیه مرتبط با کدام یک از حاالت یا بیماریهای لثهای است؟
الف enlargement
جdesquamation

بrecession
دPimentation

- 143برای بیماری که با التهاب ژنرالیزه لثه پاپیهای  crater likeبا غشا کاذب بر روی آن و  punched outبه شما
مراجعه کرده است ،کدامیک از موارد زیر جرو اقدامات اولیه درمانی میباشد؟
الف) تجویز سیستمیک آموکسی سیلین و مترونیدازول
ب) کشیدن آرام رول پنبه مرطوب شده به منظور تمیز کردن ناحیه
ج) جرمگیری کامل به منظور کاهش التهاب
د) تجویز موضعی اسیکلوویر و مسکن
- 144در فردی مبتال به آبسه حاد پریودنتال که دارای پاکت پریودنتال غیر قابل دسترس میباشد؛ کدام مورد درمانی
انتخاب میشود؟
الف) درناژ از طریق پاکت
ج) آنتی بیوتیک سیستمیک

ب) جراحی فلپ
د) کشیدن دندان
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- 145خمیردندانهای با خصوصیت  tartar controlدارای کدام ماده مؤثره میباشد؟
الف) اکسید آلومینیم
ج) پیروفسفات

ب) اکسید سیلیکن
د) گرانوالر پلیوینیل کلوراید

- 146کدام روش مسواک زدن فقط حرکت  vibrationدارد؟
الف Stillman
جFones

بscrub
دLeonard

- 147کدامیک به عنوان افتراق بین آبسه پریودنتال و پالپال میباشد؟
الف) وجود درد
ج) حساسیت به دق

ب) فیستول ترکت
د) تحلیل استخوان انگوالر

- 148اولین قدم درمانی در فاز یک درمانهای پریودنتال است؟
الف) برداشت جرمها
ج) آموزش کنترل پالک

ب) برداشت پوسیدگیها
د) برداشت اورهنگ ترمیمها

- 149مهمترین ریسک فاکتور محیطی در پیشرفت بیماری پریودنتال کدام است؟
الف) دیابت
ج) ژنتیک

ب) سیگار
د) استرس

- 150دندان پرمولر دوم فک باال در کدام مورد پروگنوز بهتری دارد؟
الف) در فرد مسنتر ،با عمق پروب  5میلیمتر و تحلیل استخوان  2میلیمتر
ب) در فرد جوانتر ،با عمق پروب  5میلیمتر و تحلیل استخوان  2میلیمتر
ج) در فرد مسنتر ،با عمق پروب  2میلیمتر و تحلیل استخوان  2میلیمتر
د) در فرد جوانتر ،با عمق پروب  2میلیمتر و تحلیل استخوان  2میلی متر
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سالم خدمت دوستان و داوطلبان آزمون رزیدنتی 98
 -131گزینه «ب» صحیح است.
خونریزی از لثه صفحه  97ستون اول/
تو ضیح جواب :خونریزی از لثه هنگام م سواک زدن پرو سههیا بهدا شتی یا غذاخوردن عالئم اولیه بیماری پریودنتیت مزمن میبا شد
که توسط بیمار گزارش میشود.
 -132گزینه «الف» صحیح است.
آبسه پریودنتال صفحه  118ستون دوم
اوالً سوال از زیرنویس شکل  31-19کتاب مطرح شده (صفحه  118جزوه) و حاال توضیح جواب:
نمای تیپیک آب سه پریودنتال :رادیولو سن سی منفرد م شخص در طول دیواره طرفی ری شه اما نمای آب سه اغلب اوقات تیپیک نی ست
زیرا از متغیرهای زیر تأثیر میپذیرد:
 )1مرحله ضایعه
 )2میزان تخریب استخوان و تغییرات مورفولوژیک استخوان
 )3محل آبسه
 -133گزینه «ج» صحیح است.
 Abfractionصفحه 108
در سؤؤلال وقتی رکر میشؤؤود افزایش پهنای  PDLبه معنای وجود ترومای ناشؤؤی از اکلوژن (تحت نیروهای اکلوزالی) و در ضؤؤایعه
 abfractionدندان تحت نیروهای اکلوزالی دچار خمش میشود.
 -134گزینه «الف» صحیح است.
کانین و پره مولر اول مندیبل (پایین) ص104
عالئم ت ضحی صی کال سیک  : LAPتحلیل عمودی ا ستخوان آلوئوالر در اطراف مولر اول و ان سیزور در حول و حوش بلوغ در افراد
نوجوان .ممکن ا ست در  LAPتحلیل ا ستخوان  Arcshapeاز سطح دی ستال پره مولر دوم تا مزیال مولر دوم در نتیجه دیرترین
دندانی که تحت تأثیر قرار میگیرد کانین و پره مولر اول است.
 -135گزینه «الف» صحیح است.
 2mmصفحه  55ستون دوم
وقتی در سوال رکر می شود تحلیل آشکار یعنی موقعیت مارژین لثه  3mmاپیکالیتر از  CEJقرار دارد و همینطور وقتی میگوید
موقعیت حقیقی لثه با  5mm CEJتفاوت دارد ،یعنی  JEکرونالی آن  5mmاپیکالیتر از  CEJاسؤؤؤت در نتیجه عمق پروب
(فاصله مارجین لثه تا  )JEبه شرح روبرو میشود.
3-5 = 2Mm
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 -136گزینه «ج» صحیح است.
 Grade IIصفحه  58ستون اول
طبقهبندی افزایش حجم لثهای براساس شدت:،
 : Grade 0بدون افزایش حجم
 : Grade Iفقط پالپی
 : Grade IIپالپی و مارجین درگیر هستند.
 : Grade IIIدرگیری  3یا بیشتر از تاج
4

 -137گزینه «ب» صحیح است.
ناحیه انشعاب لثه صفحه  82ستون دوم
پامت میتواند ( spiralمارپیچی) باشؤؤد یعنی از یک سؤؤطح دندان منشؤؤاه گرفته و دور دندان میپیچد تا یک یا تعداد بیشؤؤتری از
سطوح دیگر درگیر کند .شایعترین محل این نوع پاکت در نواحی فورکیشن است.
 -138گزینه «ج» صحیح است.
 Establishedصفحه  48جدول 14-1
مطابق جدول  14-1تغییر در سایز ،رنگ و  textureدر مرحله  establishدیده میشود.
 -139گزینه «ج» صحیح است.
 Cellular Intrinsic Fiber Cementumصفحه 20
 Cellular Intrinsic Fiber Cementumتوسط سمنتوبالستها ساخته میشود ،الکوناهای تحلیل رفته را پر میکند.
 -140گزینه «ب» صحیح است.
اپی تلیوم جانکشنال  +الیاف لثهای صفحه 8
Dentogingival unit = JE + gingival Fiber
 -141گزینه «الف» صحیح است.
سدیم صفحه 40
میزان سدیم در جرمهای زیر لثهای با افزایش عمق پاکت افزایش مییابد.
 -142گزینه «الف» صحیح است.
 Enlargementصفحه ( 57 ، 56 ، 53جدول)
 Pigmentationتغییر در رنگ لثه ایجاد می کند(صفحه )53
 Recessionتغییر در موقعیت لثه ایجاد میکند( .صفحه )56
 Desquamationتغییر در قوام لثه ایجاد میکند( .شکنندگی و نرم بودن قابل توجه در ژنژیویت مزمن) جدول .15-1
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 -143گزینه «ب» صحیح است.
کشیدن آرام رول پنبه مرطوب شده به منظور تمیز کردن ناحیه صفحه 131
عالئم رکر شؤؤده در بیمار فوق مربوب به  ANUGمیباشؤؤد که در اینگونه بیماران اقدامات اولیه درمان باید در راسؤؤتای تسؤؤکین
التهاب حاد و کاهش  Loadمیکروبی و حذف بافت نکروتیک باشد که فقط شامل محدوده درگیر (بیحسی سطحی ،سوآپ کشیدن
آرام سطح با رول پنبه مرطوب ،برداشت جرم باالی لثه ترجیحاً با اولتراسونیک نه جرمگیری کامل)
تنها در صورتی تجویز آنتیبیوتیک سی ستمیک صورت میگیرد که  NUGمتو سط تا شدید  +لنفادنوپاتی مو ضعی +ن شانههای
سیستمیک
 -144گزینه «ج» صحیح است.
آنتیبیوتیک تراپی سیستمیک صفحه 147
در موارد زیر در آبسه حاد پریودنتال آنتیبیوتیک تراپی توصیه میشود:
 )1عفونت غیر لوکالیزه گسترش و سلولیت
 )2پاکت عمیق و غیرقابل دسترسی
 )3تب
 )4لنفادنوپاتی منطقهای
 )5بیمار Immuno Compromised
 -145گزینه «ج» صحیح است.
پروفسفات صفحه 154
ماده فعال در خمیر دندانهای ( tartar controlخمیر دندانهای کنترل جرم) پیروفسفات میباشد.
 -146گزینه «الف» صحیح است.
 Stillmanصفحه  155ستون اول
تقسیم بندی براساس الگوی حرکت:
Roll , modified stillman : Roll
stillman , charter , Bass : Vibratory
Fones : Circular
Leonard : Vertical
Scrub :Horizontal
 -147گزینه «د» صحیح است.
تحلیل استخوان انگوالر صفحه 146
تنها تفاوتی که با توجه به گزینهها این دو با هم دارند ،تحلیل استخوان انگوالر در آبسه پریودنتال دیده میشود و کیفیت درداین دو
نوع آبسه با هم متفاوت است.
آبسه پریودنتال  :درد گنگ و لوکالیزه ولی در گزینه فقط وجود درد
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آبسه پالپی  :شدید و غیر قابل لوکالیزه ،که فقط وجود درد در سوال رکر شده است .
 -148گزینه «ج» صحیح است.
آموزش کنترل پالک صفحه 150
توالی درمان مراحل فاز  Iدرمان پریودنتال:
 -1کنترل پالک
 -2برداشت جرم و بیوفیلم معیوب
 Recantouring -3تاج و ریستوریشن
 -4درمان ضایعات پوسیدگی
 -5ارزیابی مجدد بافت.
 -149گزینه «ب» صحیح است.
سیگار صفحه 122
مهمترین ریسک فاکتور محیطی در پیشرفت بیماری پریودنتال سیگار است.
 -150گزینه «ج» صحیح است.
در فرد مسنتر ،با عمق پروب  5میلیمتر و تحلیل استخوان  2میلیمتر صفحه 122


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



در برر سی شدن بیماری :فردی با پاکت عمیق و  attachment lossکمتر پروگنوز بهتری در مقای سه با فردی با پاکت
کم عمق و  attachment lossبیشتر دارد.
با آرزوی موفقیت برای یکایک شما عزیزان
دکتر خیرخواه دباغ
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انطباق با کتاب آی کیو

 1فصل  15صفحه  37نکته 1
 2فصل  29صفحه  79نکته  -35فصل  29صفحه (115جزوه)
 3فصل  29صفحه  76-75نکته و تست 5
 4فصل  25صفحات 73-71
 5فصل  15صفحه  39نکته 28
 6فصل  16صفحه (59جزوه(
 7فصل  20صفحه  57نکته 3
 8فصل  14صفحه  34نکته 3
 9فصل  1صفحه  17نکته 69
 10فصل  1صفحه  11نکته 22
 11فصل  7صفحه  28نکته 13
 12فصل  1صفحه (15جزوه)
 13فصل  41صفحه  95نکته 2
 14فصل  43صفحه  99نکته 5
 15فصل  45صفحه  103نکته 10
 16فصل  45صفحه  104تست 2
 17فصل  31صفحه  82نکته 19
 18فصل  44صفحه  100نکته 1
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 19فصل  23صفحه  70نکته 33
 20فصل  35صفحات 88-84

