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  انطباق درس اندودانتیکس در آزمون دستیاری دوره سی و ششم

 در آزمون دستیاری دوره سی و ششم اندودانتیکسانطباق درس 

 کدام سایتوکاین زیر باعث مهار تحلیل استخوان می شود؟ -۲۱

    ۱۱ نالف( اینترلوکی 

 ۱۰ب( اینترلوکن 

  ۶ج( اینترلوکین 

 ۱7د( اینترلوکین 

 گزینه ب صحیح است.

 درسنامه اندودانتیکس. 17صفحه 

 IL4,10 ←  محدود کردن تحلیل استخوان 
 

 پالپیت غیر قابل برگشت چه خصوصیاتی دارد؟ -۲۲

 .است پالپ الف( همراه با درد شدید و نکروز

 .باشد پالپروز قسمت هایی از کب( ممکن است فاقد درد و همراه با التهاب شدید و ن 

 .ج( همیشه همراه با درد شدید و نکروز قسمتهایی از پالپ است 

 .است پالپد( درد آن متناسب با میزان التهاب 

 گزینه ب صحیح است.

 درسنامه اندودانتیکس. 15صفحه 

  یا بدون عالمت یا درد شدید خود به خودی :بالینیعالئم 

 هیستولوژی: التهاب شدید و پارسیل نکروز به خصوص در نزدیکی ناحیه اکسپوژر 
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 احتمال وجود سنگ های پالپی در کدامیک از بیماران زیر بیشتر است؟ -۲۳ 

 ن دارای نقص ایمنی الف( بیمارا

 ب( بیماران با نارسایی کبدی 

 ج( بیماران قلبی عروقی

 د( بیماران دیابتیک

 صحیح است. ج گزینه

 درسنامه اندودانتیکس. 14صفحه 

 پالپ با بافت مینرالیزه بیش از اندازه:

شود. سنگ گفته می pulp stoneشود که به آن رسوب عاج ثانویه در پاسخ به تروما تدریجاً باعث افزایش مینرالیزاسیون می

 از جمله:، شودپالپی در موارد دیگر هم دیده می

 ترمیم با پوسیدگی عمیق 

 های قلبی عروقی بیماری 

  استاتین یا کورتیکواستروئیددریافت داروهای 

 هایپرکلسمی 

 gout  
 های کلیوی مراحل آخر بیماری 

 ژنز ایمیرفکتادنتینو 

 

 :بجزنسبت به رادیوگرافی پری اپیکال ارجحیت دارد،  CBCTدر تمام موارد زیر تصویربرداری  -۲4

 الف( تشخیص ضایعات تحلیلی 

 بررسی شکستگی افقی ریشه ب( 

 ج( تشخیص کانال مزبوباکال دوم

 د( بررسی کیفیت پرکردگی کانال
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  انطباق درس اندودانتیکس در آزمون دستیاری دوره سی و ششم

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 42و  41صفحه 

CBCT تواند مؤثر باشد و در مقایسه با رادیوگرافی داخل دهانی میهای اضافی در تشخیص ریشه یا کانالspecificity  و

sensitivity  باالتری برای تشخیص کانالMB2 .دارد 

CBCT  کند.میکمک به تشخیص تحلیل خارجی سرویکال 

CBCT  دندانی بخصوص  تروماهایبه تشخیص 

 

 ارزش تشخیصی کدام یک از تست های زیر در دندان های با کلسیفیکاسیون متامورفوزیس باالتر است؟ -۲۵ 

 الف( نت سرما 

 ( تست گرما  ب

 ج( تست الکتریکی

 د( لیزر داپلر فلومتری

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 47و  46صفحه 

 (EPT)د( تست الکتریکی پالپ 

 شودنمیتفاوتی قائل ، دارد و بین پالپ نرمال و پالپایتیس کمتریدقت ، نسبت به تست سرما. 
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 در مایع عاجی شده و اعصاب  یونیکه منجر به تغییرات می باشد ن الکتریکی با فرکانس باال تولید جریا آن مکانیسمA را در دلتا

 کند.پالپ تحریک می

های با تواند تست مناسبی برای دندانمی، ز آنجا که این تست بر اساس جریان هیدرودنیامیک طراحی نشده استا

 باشد. کلسیفیکاسیون متامورفوزیس

 های دچار کلسیفیکاسیون متامورفوزیسترین تست دنداندقیق: EPT 

 

 دقیقه در محیط خشک بوده چقدر است؟  ۶۰شده که بیش از  avulsedمدت زمان اسپلینت دندان  - ۲۶ 

 هفتهد( چهار   ج( سه هفته  ب( دو هفته  الف( یک هفته 

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 160صفحه 

Flexible splint  دقت کنید که در شکستگی ریشه زمان  هفته 4برایsplint ۶کرست  هفته بود اگر شکستگی نزدیک 4ـ

 تر میشد.بوده از این هم طوالنی

 

 شده کدام است؟ Avulsedآنتی بیوتیک پیشنهادی در افراد بزرگسال، متعاقب ریپلنت دندان  - ۲7

 الف( مترونیدازول 

 ب( داکسی سایکلین

 ج( سیپروفلوکساسین 

 د( آزیترومایسین

 گزینه ب صحیح است.

 درسنامه اندودانتیکس. 160صفحه 

 روز 7بار در روز تا  mg۱۰۰ ،۲سال و افراد بزرگتر: داکسی سایکلین  ۱۲کودکان باالی 
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  انطباق درس اندودانتیکس در آزمون دستیاری دوره سی و ششم
 

 
 

 صحیح است؟ bull-shaped نه در مورد دندانکدام گزی -۲۸ 

 .الف( فقط در دندان های مولر دیده میشود 

 ب( معموال بصورت دو طرفه دیده میشود.  

 ج( احتمال وقوع آن در دندان های شیری نیز وجود دارد. 

 د( این دندانها در نمای بالینی تاج بزرگتری دارند.
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 صحیح است. و ج گزینه ب

 درسنامه اندودانتیکس. 175صفحه 

 می باشند.اغلب مولرها و ندرتاً پرمولرها ،های درگیردندان ، 

 دیده می شود.یک طرفه و یا چندین دندان، درگیری دو طرفه ، 
 درگیرند. ندرتاً مولرهای شیری 

 باشد.لذا تشخیص از طریق گرافی می، تاج کلینیکی نرمال است 
 

 نمی شود؟مراحل پر کردن کانال گوتاپرکا گرم در  based-carrierدر کدام سیستم پرکننده  -۲9

 Gutta Coreب(        SimpliFillالف( 

 SuccessFilد(         Sofi-Core ج(

 صحیح است. الفگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 217صفحه 

Simplifill:  

  باشد.میمتری گوتاپرکا در انتهای حامل فلزی میلی ۵پالگ 

  آید.میشود و بیرون میبلکه چرخانده  ماندنمیحامل داخل کانال باقی 

  نداردنیاز به گرم شدن. 

 

 در تماس با رطوبت مربوط به کدامیک از اجزای تشکیل دهنده آن می باشد؟ Cavitانبساط پانسمان  -۳۰

 الف( زینک اکساید 

 نک سولفات یب( ز

 استاتج( گلیکول 

 د( کلسیم سولفات
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  انطباق درس اندودانتیکس در آزمون دستیاری دوره سی و ششم

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 233صفحه 

Cavit: 

ماده  hydroscopic expansionباشد که باعث اکسپنشن هیدروسکوپیک میولفات کلسیم یک ماده هیدروفیلیک س
 شود.می

 

 کدام ماده پرکننده کانال حاوی کلرهگزیدین است؟ -۳۱ 

   GuittoCoreالف(  

   UltraFilب( 

    Activ Pointج(

   GuttaFlowد( 

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 217صفحه 

 برخی مواد با هدف تقویت خاصیت آنتی باکتریال گوتاپرکا به آن اضافه می شوند:

 کلسیم هیدروکساید (۱

 (active pointکلرهگزیدین ) (۲
 

 ؟حسی حاوی آدرنالین به داخل لیگامان پریودنتال کدام گزینه صحیح است در مورد تزریق بی -۳۲

 ؟نمی شود پالپدرصد است و باعث آسیب  ۱۰الف( کاهش جریان خون کمتر از 

 .سالم می تواند تا یک ساعت در مقابل ایسکمی مقاومت کند پالپ( ب

 درصد است و هیچ شرایطی باعث آسیب به پالب نمیشود. ۵۰ج( کاهش جریان خون حدود  

 .شود د( پالپ ایسکمیک بعد از خوانن دندان کروز می



 

8 

 

 گزینه ب صحیح است.

 درسنامه اندودانتیکس. 140صفحه 

 فاکتورهای ایاتروژیک:

 تهیه حفره: (1

  حسی موضعی تنگ کننده عروقی:بیترزیق با 

  رسدمیجریان خون پالپ به کمتر از نصف میزان نرمال خود 

 کندبرای یک ساعت یا بیشتر تحمل میایسکمی را ، هایاپیزود، یک پالپ نرمال 

 آیدمیایسکمی یک استرس اضافه به حساب ، در پالپ آزرده 
 

 کانیزم اصلی مواد سفیدکننده داخل تاجی کدام است؟م -۳۳ 

 چمبرالف( حل کردن مواد رنگی موجود در باب 

 ن آچینگ به عاح و تغییر رنگ مواد الى بب( نفوذ ماده بل 

 به عاج و تغییر در کروموفورها بلچینگج( نفوذ ماده 

 نمعدنی آنفوذ ماده بلچینگ به عاج و تغییر رنگ مواد  (د

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 251صفحه 

 :مکانیسم بلیچینگ دندان
 باشد:میشامل سه فاز زیر ، شودمیمکانیسمی که منجر به تغییر درک از رنگ دندان 

 انتقال مواد سفیدکننده به ساختار دندان

 هاتعامل بین مواد سفیدکننده و رنگیزه

 متفاوت از دندانانعکاس نور 
 می باشد. تغییر نهایی رنگ دندان نتایج وقایع فوق،

مایش رنگ  هایباشد. کروموفورها قسمتی از ملکولمیتعامل بین مواد اکسیدکننده و کروموفورهای ارگانیک ، مکانیسم سفیدکردن مسئول ن

زرگ به  هایملکول، شودمی هاالکترون باعث جداسازی هستند. سفیدکردن به این صورت است که با فرایند اکسیداسیون که رنگی آلی ب

که میبه قدری کاهش  هارنگی هنوز موجودند ولی اندازه آن هایشوند. )درواقع ملکولمیتبدیل  تریکوچک و کم رنگ هایملکول ابد  ی
 شوند.(نمیتوسط چشم انسان دیده 
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  انطباق درس اندودانتیکس در آزمون دستیاری دوره سی و ششم

تکنیک بیحسی . لترال ماگزیالی بیماری با آبسه حاد اپیکال با تورم باکال، نیازمند انسیژن برای درناژ شده استدندان  -۳4 

 انتخابی کدام است؟

 الف( انفیلتراسیون ساب پریوستال در محل تورم 

 یل کلراید در محل تورم تب( اسپری ا 

 اوربیتالج( بالک اینفرا 

 می فوقانیداقد( بالک عصب آلوئوالر باالتال 

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 113و  102صفحه 

های جراحیحسی برای درمانبی  

 و درناژ ژنینساالف( 
  خلفی مندیبل: دندانlong Buccal + IANB )برای مولرها( 

  :دندان قدامی مندیبل و پرمولرهاIANB انفیلتراسیون لیبیال به دور از ناحیه تورم + 

 های قدامی و خلفی ماگزیال:دندان

 انفیلتراسیون در مزیال و دیستال تورم  :اکالب (۱

  :پاالتال (۲

 :سوراخ نازوپاالتین در قدام 

  در خلف: روی سوراخgreater palatin 

 انفیلتراسیون لترالی اگر روی هردو سوراخ تورم وجود داشت 

 دارپالپ نکروز عالمت
 شود.میانجام  )مولرها( Long Buccal+ IANBمندیبل: در  (۱

 ماگزیال: در (۲

 وجود داشت: تورم اگر 

  انفیلتره دو طرف تورم 

 ایگاهی بالک ناحیه 

 انفیلتراسیون معمولی :بدون تورم 
  های فوق کافی نبود:حسیبیاگر  
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 ارجاع به اندودنتیست یا  -۱

 به تاخیر انداختن درمان تا زمانی که بیمار بدون عالمت شود. -۲

 (:P-ASAقدامی پاالتال ) –فوقانی  آلوئوالربالک عصب 

 حسی تمام اینسایزورهابی

 
 حادثه هیپوکلریت بیشتر در کدام دندان ها اتفاق می افتد؟ -۳۵

 الف( قدامی ماگزیال با ضایعه ایکال

 ب( خلفی ماگزیال با ضایعه اپیکال  

 ره مولر مندیبل با پالپ نکروزپج( 

 د( خلفى مندیبل نکروز با ضایعه اپیکال

 گزینه ب صحیح است.

 درسنامه اندودانتیکس. 268صفحه 

تواند آنقدر جدی باشد که حیات بیمار را تهدید کند. حدود شود که میحین شستشو به عنوان حادثه هیپوکلریت خوانده می NaOClخروج 

اپیکالی پریماگزیال با پالپ نکروز و ضایعه  های خلفیدنداناین حادثه در ، اندرا تجربه کرده NaOClحادثه ، آمریکا هاییک سوم اندودنیتست

 افتد.بیشتر اتفاق می

 

 مله صحیح است؟در آماده سازی کانال در درمان مجدد ریشه کدام ج -۳۶

 .س نباید استفاده شودلم الف( فایل های روتاری به علت نداشتن حس

 .دهد ب( وجود مواد پرکننده کاتال، نفت اپکس لوکیتور را تحت تاثیر قرار می 

 .ج( فایل های روتاری جهت خارج کردن گوتا پرکا احتمال حوادث حین درمان را کاهش می دهند 

 .نت های روتاری می توان دیواره عاری از مواد پرکننده ایجاد نمودبا استفاده از اینسترومد( 

 صحیح است. بگزینه 
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  انطباق درس اندودانتیکس در آزمون دستیاری دوره سی و ششم

 درسنامه اندودانتیکس. 276صفحه 

 تواند تعیین طول کارکرد را با چالش مواجه کند.میحضور ماده پرکننده ریشه  تعیین طول کارکرد:

 

 شایع ترین حالت عدم موفقیت پس از ریپلنت عمدی دندان کدام است؟ - ۳7

 الف( شکت تاج و ریشه 

 ( تحلیل و آنکیلوز ب

 ج( تشکیل پاکت پریودنتال

 پوسیدگی ناحیه سرویکال (د

 گزینه ب صحیح است.

 درسنامه اندودانتیکس. 291صفحه 

  شود:میماه پس از ری پلنت دیده  ۱۲عوارض این درمان که در عرض 

 تحلیل سطحی (۱
 انکیلوزیس (۲

 % ایمپلنت دارد. 97را در برابر موفقیت % ۸۸این درمان موفقیت 

 

 غیر از؟( تمام گزینه های زیر درست می باشد. rinus toothacheسینوس )در رابطه با درد دندانی با منشا  -۳۸ 

 .شود می سالف( درد معموال در چند دندان ح

 .شود ب( درد در اثر عطسه و سرفه بیشتر می 

 .ج( تست سرما نمی تواند باعث افزایش درد شود 

 .( داردduallدرد ماهیت گنگ ) د( 

 صحیح است. جگزینه 
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 درسنامه اندودانتیکس. 65صفحه 

 (Sinus/nasal toothache) ینی( )بینوسی دندان درد س
 ارجاع شود، فک باال یهابه دندان تواندیم، و مخاط پارانازال یالریماگز ینوسمشکالت س. 

 شودیاحساس م، ضرباندار یا مبهمدندان و به صورت  یندرد معموالً در چند. 

 عطسه و سرفه  یاکه با خم کردن سر  کندیچشم را گزارش م یراحساس فشار ز، یمارب یگاهcoughing, or sneezing 

 .شودیدتر مب

 کند بدتردرد را  تواندیم یدنتست سرما و دق و جو. 

 دندان درد ، افتراق یبرا ییراهنما تواندیم، ینوسیمشکالت س یا ینیاحتقان ب، یفوقان یتنفس یستمعفونت س یخچهتار
 .باشد ینوسیس

 یا یوگرافیراد، ینیب یناتمانند معا یصیتشخ یهاتست MRI کمک کننده باشد تواندیم، ینوسس. 

 درد را کاهش دهد باید متأثر یهبه ناح یسطح یموضع حسییاعمال ب. 

 مؤثر باشد تواندیم بیوتیکیو آنت تدکونژستان، هیستامینیدرمان با آنت.  
 

به نظر می  یماری روز قبل درمان ریشه شده است. در نماهای رادیوگرافی کیفیت درمان خوبدندان پره مولر دوم فک باالی ب -۳9 

 ؟رسد و بدون آنکه تورمی وجود داشته باشد بیمار درد شدیدی دارد. درمان انتخابی چه می باشد

 الف( اطمینان دادن به بیمار و تجویز ضد درد 

 ب( تجویز ضد درد و انتی یونیک 

 قرار دادن کلسیم هیدروکساید ج( تخلیه کانال و

 د( انجام جراحی انتهای ریشه

 صحیح است. الفگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 129صفحه 

 رد زیر است:شامل موا، کنترل بیمار 

 اطمینان بخشی به بیمار و تجویز ضد درد (۱

 اگر درمان ریشه به خوبی انجام شده است: (۲

  اینسیژن درناژ ←تورم وجود دارد 

  اطمینان بخشی و تجویز ضد درد ←تورم وجود ندارد 
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 ؟به غیر ازتمام بیماری های زیر با افزایش ریسک کشیده شدن دندان درمان ریشه شده در ارتباط هستند  -۰4 

 الف( دیابت  

 ب( فشار خون باال 

 ج( بیماری عروق کرونر

  د( نارسایی مزمن کلیوی  

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه اندودانتیکس. 26صفحه 

 هایپرتنشن

 ایزمینه بیماری با این بیماران دهان در شده درمان اندو هایدندان ماندن باقی احتمال که است داده نشان مطالعات

 .برد یاد از نباید را پریودنتال هایبیماری گر مداخله فاکتور اگرچه است. سالم افراد از کمتر، دیابتیک و هایپرتنشن

 اندو: مزمن هایعفونت

 که: است داده نشان مطالعات

 باشند.می کمتر پایدار اپیکالپری ضایعات در آنها تعداد از اندودنتیک اولیه ضایعات در هاباکتری ( تعداد۱

 بیشتر، اندمانده باقی درمان بدون هاسال که اپیکالپری ضایعات با سال 4۰ زیر مردان در عروقی قلبی سکته ( احتمال۲

 است.

 است. باالتر اپیکالپری ضایعات با هایدندان یا رفته دست از هایدندان با بیماران در MI ( احتمال۳

 .است باالتر، اندوشده دندان بیشتری تعداد یا یک با بیماران در عروقی قلبی بیماری ( احتمال4

 

 


