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36انطباق درس رادیولوژی دهان و دندان با آزمون رزیدنتی دوره   
 

 

 رادیولوی دهان، فک و صورت

ار اربیتال یش ......... به دلیل افزایش............  در رادیوگرافی empty orbitدر بیماران نوروفیبروماتوزیس نمای  - ۱۹۱ 

 ؟فوقانی دیده می شود

 عرض  - cipitomentalالف(  

 ارتفاع  - Occipitomentalب( 

 عرض - Posteronnteriorج( 

 ارتفاع – Posteroenteriorد( 

 گزینه الف صحیح است.

 درسنامه 2۹۹، صفحه 24فصل 

 به اکسی پیتو منتال )واترز(فیشور فوقانی اوربیت در نمای  افزایش عرض مدیالى/لترالیديسپالزی بال اسفنوئید میتواند باعث 

 .شودempty orbit" "نام 

 

 کتاب آیکیو 24، سؤال 24فصل 

 

 کتاب بیکیو 56، سؤال 24فصل 
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ل یک بیمار جوان با کدام ضایعه در تشخیص افترافی قرار می یبدامی مندقملوپالستیک کارسینوما در ناحیه آ -۱۹2

 گیرد؟

 الف( ادونتوژنیک میکزوما 

 کارسینوماب( موکواپیدرموئید 

 تسوسیتج( ادنتوژنیک گرا 

 نت سليد( ضايعه جا

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه 37۱، صفحه 26فصل 

 اگر بیمار جوان باشد و محل ضايعه در قدام دومین مولر دائمی باشد، آنگاه ضايعات جاينت سل مرکزی ممکن است برخی از

 .نماهای راديوگرافی آنرا تقلید نمايد

 

 ؟است Hormesisکدام یک از موارد بیانگر  - ۱۹3 

 الف( انر حفاظتی پرتوهای با دوز باال 

 رتوهای با دوز باال پب( اثر تخريبی 

 نج( اثر حفاظتی پرتوهای با دوز پايی

 د( اثر تخريبی پرتوهای با دوز بايین
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 صحیح است. گزینه ج

 درسنامه 24، صفحه 3فصل 

 ياد میشود hormesisمطالعات پیشنهاد کردند که تابش دوز پايین ممکن است اثر حفاظتی داشته باشد که از آن به عنوان 

 ای وجود دارد که در باالتر پیشبینی میکند و دوز آستانه LNTو نیز پیشنهاد نمودند که خطرات کمتر از چیزی است که مدل 

 .رداز آن دوز، احتمال ايجاد سرطان وجود دا

 

 تصاویر دیجیتال از نظر حساسیت کشف پوسیدگی نسبت به فیلم معمولی چگونه هستند؟ - ۱۹4

 باشند.الف( معادل فیلم معمولی می 

 .دارند کمتریب( در شناسايی پوسیدگی مینايی  

 کمتری دارند.  حساسیتج( در شناسايی پوسیدگی عاجی  

 بیشتری دارند.د( در شناسايی پوسیدگی مینايی و عاجی حساسیت 

 صحیح است. ب گزینه

 درسنامه ۱۹۱، صفحه ۱۹فصل 

)البته از آنجا که ذکر شده که استثناء بین فیلم معمولی و گیرنده ديجیتال، در تشخیص پوسیدگی مینايی است پس تأکید طراح 

 باشد بهرحال، جمله در درسنامه وجود داشته است( گزینه بسؤال شايد روی 

 نظر حساسیت کشف پوسیدگی معادل فیلم های معمول هستند به استثنای شناسايی پوسیدگی مینا کهتصاوير ديجیتال از 

 .گزارش شده که فیلم ها حساسیت باالتری برای کشف آن دارند

 

 بیکیو 6، سوال ۱۹فصل 
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 آیکیو 3، سوال ۱۹فصل 

 

 

 : lead –Free های سربیروپوش – ۱۹5

 .ی دارندبروپوش سریف اشعه تقريبا معادل علف( تضا

 .تری دارندیشب( از روپوش های سرمی وزن ب 

 .ج( غیر قابل بازيافت هستند 

 .باال ساخته شده اند دانسیته د( از مواد با عدد اتمی پايین و

 گزینه الف صحیح است.

 درسنامه 2۹، صفحه 3فصل 

 تر بودن و عدم استفاده از سرب است. اينپیش بندهای بدون سرب برای فروش معرفی شده اند. مزيت اين پیش بندها سبک 

 يا )Tungsten(تنگستن  )Tin(قلع  )Antimony(نظیر آنتیمونی  دانسیته پایینو  عدد اتمی باالپیش بندها حاوی موادی با 

 پیش بندهای معمولی اشعه را تضعیف %۹8حدود میباشند تا تضعیف اشعه انجام شود. اين پیش بندها (Bismuth) بیسموت 

 .آنها دارند %60میکنند در حالی که وزنی حدود 

 

 بیکیو 20، سوال 3فصل 
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 آیکیو 8، سؤال 3فصل 

 

 

به ترتیب عبارت تصویربرداری پیشنهادی در حین جایگذاری ایمپلنت و ارزیابی اولیه بعد از جایگذاری ایمپلنت  - ۱۹6

 است از:

  CBCT -الف( پری اپیکال 

 اپیکالپری  -ب( پری اپیکال 

 پری اپیکال - CBCTج(  

 انورامیکپ –د( پری اپیکال 

 صحیح است. بگزینه 

 درسنامه ۱58و متن صفحه  ۱57، صفحه ۱5فصل 

 راديوگرافی داخل دهانی ابزاری ارزشمند جهت بررسی اولیه يک فضای بی دندانی منفرد و يا يک محدوده بی دندانی کوتاه است

 .تصويربرداری در مراحل حین و پس از جراحی ايمپلنت مدنظر قرار گیردو بايد به عنوان اولین مدالیته 
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 آیکیو 7و  ۱سؤال ، ۱5فصل 

 

 

 بیکیو ۱3و  2، سؤال ۱5فصل 

 

 

 

 در رابطه با داروی ظهور و ثبوت کدام گزینه صحیح است؟ -۱۹7 

 می شود.دون یفن بهترباعث عملکرد   PHالف( سولفیت سديم با افزايش

 دارد.  ظهورب( سديم هیدروکسید نقش محافظت کننده در داروی  

 .از اکسید شدن داروی ظهور می شودولفیت سديم مانع س ج(

 .داروی ظهور عمل می کنندکننده  ترکبات برومین به عنوان فعال (د
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 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه 63، صفحه 5فصل 

 هستند که معموالً سولفیت سديم است که عمر مفید محلول را افزايش محلولهای ظهور حاوی يک آنتی اکسیدان يا محافظ

 میدهد. محافظ همچنین با ماده ظهور اکسید شده ترکیب شده و ترکیبی را تولید مینمايد که اگر شسته نشود، بعداً بر روی

 .تصوير لکه های قهوه ای برجای میگذارد

 

 تاثیر دارد؟کدام یک از موارد بر کنتراست رادیوگرافی  - ۱۹8 

 الف( میلی آمپراژ 

 تابشب( زمان 

 عه پراکندهشج( ا 

 ع با منتفاصله فیلم  (د

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه 6۹، صفحه 5فصل 

 اشعه پراکنده ناشی از پرتوهايی است که توسط تداخالت کمپتون و کوهرنت با جسم برهم کنش انجام داده اند. اين تداخالت

 میشوند که در مسیرهايی غیر از مسیر اشعه اولیه سیر میکنند. اشعه پراکنده سبب مه آلودگی سبب ساطع شدن فوتونهايی

 يک راديوگرافی ) يک تیرگی کلی در تصوير( میشود و منجر به از دست رفتن کنتراست راديوگرافی میگردد. در بیشتر کاربردهای

 نسبتاً پايین و کولیماسیون پرتو به حد سايز رسپتور است تاKVp دندانپزشکی، بهترين راههای کاهش اشعه پراکنده استفاده از 

 .از پراکندگی به نواحی خارج از محدوده تصويربرداری جلوگیری نمايد

 بیکیو 22، سؤال 5فصل 
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 یکیوآ ۱0، سؤال 5فصل 

 

همان  دیدارهای خلفی یک سمت به رسپتور در اثر چرخش سر موجب کدام تغییر در تصویر نزدیک شدن دندان - ۱۹۹

 شود؟سمت می

 الف( کوتاه شدن طول تصوير 

 ب( روی هم افتادن تصوير سطوح پروگزيمال 

 طول تصوير ج( بلند شدن 

 ر يباريک شدن عرض تصو (د

 صحیح است. د گزینه

 درسنامه ۱30، صفحه ۹فصل 

میشود زيرا ساختارهای خلفی از رسپتور به آن سمت چرخیده در بعد افقی دچار بزرگنمايی  ساختارهای خلفی در سمتی که سر بیمار

ساختارهای خلفی سمت مخالف به رسپتور تصوير نزديکتر هستند و در بعد افقی کاهش مییابند.  تصوير دور میشوند، در حالیکه

یک  اورلپ شدید در ناحیه پرمولر درتصوير حاصله دارای دندانهای مولر و راموس منديبل بزرگ در بعد افقی )مزيوديستالی( و 

ديگر در جهت افقی )مزيوديستال( دندان های مولر و راموس منديبل کوچکتر میباشند. اينگونه نمای  میباشد و در سمت سمت

 .تکاملی يا مادرزادی صورت اشتباه گرفته شود تصوير نبايد با آسیمتری
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 بیکیو ۱3، سؤال۹فصل 

 

 آیکیو ۱۱، سؤال ۹فصل 

 

 

 کدام ضایعه رادیولوسنت است؟بوردر اسکلروتیک مشخصه  - 200

  low gradeالف( بدخیمی های 

 ب( تومورهای خوش خیم 

 کیست ها ج(  

 د( ديسپالزی سمائی 

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه ۱84، صفحه ۱8فصل 
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 بوردر اسکلروتیک: 

 نرمال مجاوريک بوردر اسکلروتیک، بوردری است که يک ناحیه گذار عريض و منتشرتر بین ضايعه و استخوان 

 را نشان می دهد. بوردر راديواوپک، استخوان واکنشی را نشان می دهد که معموالً عرض يکنواختی ندارد. اين بوردر ممکن است

 .در پری اپیکال اسئوس ديسپالزی ديده شود و نشانگر توانايی ضايعه برای تحريک تولید استخوان مجاور باشد

 

 بیکیو ۱۱، سؤال ۱8فصل 

 

 آیکیو 2سؤال ، ۱8فصل 

 

 

 یکی از خصوصیات فلز آند مناسب، فشار بخار پایین آن است. علت کدام است؟ -20۱

 پرانرژی  سايک اشعهالف( تولید 

  تیوپب( حفظ شرايط خالء در 

 ج( جلوگیری از ذوب  

 د( جلوگیری از خشونت سطحی
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 صحیح است. بگزینه 

 درسنامه 3، صفحه ۱فصل 

 .در دماهای باال، به حفظ خالء در دماهای باالی کارکرد کمک میکندفشار تبخیر پايین تنگستن 

 

 آیکیو ۱2، سؤال ۱فصل 

 

 

 بعد از اتمام رادیوتراپی مخاط دهان، کدام یک از موارد سریع تر بهبود می یابد؟ - 202

 الف( نواحی فرم و ملتهب مخاط 

 ب( نیمروزه شدن بافت همبند 

 بی عروقسج( فقدان ن

 شدن مخاط دهانروفیه آتد( 

 گزینه الف صحیح است.

  2-6تصویر  درسنامه ۱۹، صفحه 2فصل 

 ، گزينه صحیح الف می باشد.2-6ذکر شده است و طبق تصوير  20نواحی قرمز و ملتهب اشاره دارد به موکوزيت که در صفحه 

 بیکیو ۱5، سؤال 2فصل 
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 ( در توجیه مشاهده واضح کدامیک از موارد استفاده می شود؟ Exrgg shellاثر پوسته تخم مرغ ) - 203 

 ام نرم ک( عضله ب       الف( غضروف بینی

 د( کف حفره بینی       فضای سینوس ج(

 صحیح است. دگزینه 

 درسنامه 86، صفحه 6فصل 

 سینوسهای ماگزيالری و حفرات بینیمرغی در توضیح اينکه چرا ساختارهای نرمال همچون المینا دورا و بوردر  اثر پوسته تخم

 به خوبی Plainهای کورتیکال سیستها و تومورهای خوش خیم بر روی راديوگرافیهای  و ساختارهای غیرنرمال از جمله ديواره

 مرغی را نشان نمی دهند، چرا که های بافت نرم مثل بینی و زبان اثر پوسته تخم نمايش داده میشوند، به کار میرود. توده

 .اند تر تشکیل نشده يکنواخت هستند و از يک اليه متراکم احاطه کننده يک قسمت داخلی لوسنت

 

 بیکیو ۱4، سؤال 6فصل 

 

 آیکیو ۹، سؤال 6فصل 
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 در کدام یک از تصاویر خارج دهانی، شکاف اوربیتال تحتانی تصویر می شود؟ - 204 

 ساب متوورتکس –ورس تاون يالف( ر

 انورامیکپ –دامی قب( خلفی  

 ريورس ناون  –ج( واترز 

 منتوورتکسساب  -پانورامیک د( 

 گزینه الف صحیح است.

 درسنامه ۱۱۹صفحه طبق تصویر ، 8فصل 
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 آیکیو ۱2، سؤال 8فصل 

 

 

ساله اش مراجعه کرده است. در نمای بالینی تنها  ۹مادری با شکایت عدم رویش دندان های قدامی فک باالی فرزند  -205 

 و نرمال، فقدان دندان های قدامی در سن مربوطه می باشد. در تصویر پری اپیکال، انافک بالی وسیع به همراه میناغیر  بافته

 باشد؟  مل میتباشد. کدام مورد مح عاج ناواضح دندان های مربوطه مشهود است. ریشه دندان ها کوتاه می

 ز کنالف( هابیوفسفاتازيا و ري

 ای  ناحیه ادنتوديسپالزیب( 

 ج( هايپو پاراتیروئیديسم

 ديسپالزی تاجی دنتیند( 

 صحیح است. بگزینه 

 درسنامه 225فحه ص

هايپوپالستیک و هايپوکلسیفیه  يک حالت نادر است که در آن هم مینا و هم عاج،"دندان های شبحی "ادونتوديسپالزی ناحیه ای يا 

کوادرانت درگیر میسازد بنابراين  هستند. اين توقف موضعی در تکامل دندان معموالً تنها تعدادی از دندان های مجاور را در يک
شیری درگیر شوند، دندان های جانشین آنها شود. اين دندان ها ممکن است شیری يا دائمی باشند. اگر دندان هايگفته می "ایناحیه

 .شوندنیز معموالً درگیر می
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بوده و قهوه ای ای، در نتیجه رنگ پذيری مینای هیپوکلسیفیه وهايپوپالستیک،کوچک  دندانهای درگیر در ادونتوديسپالزی ناحیه
و عفونت پالپی قرار دارند.  لکه لکه میباشند. اين دندان ها به خصوص مستعد پوسیدگی و شکننده میباشند و در معرض شکستگی

را نشان میدهند )اغلب در  اينسايزورهای سانترال، اغلب تحت تأثیر قرار گرفته و اينسايزورهای لترال و کانین ها نیز گاهاً اين نقص
  .نیابند نقص، اغلب به تأخیر افتاده و در موارد شديد ممکن است رويش ( رويش دندان های دارایماگزيال

 :نماهای تصویربرداری

ای در تصاوير، به صورت  از آنجا که اين دندانها مینرالیزاسیون بسیار ضعیفی دارند، نمای دندان های مبتال به ادونتوديسپالزی ناحیه 

تنها حدود خارجی تصوير ريشه را مشخص میکند، پالپ  وبه علت اينکه عاج هايپوپالستیک نازک است  .شبح مانند توصیف میشوند

هستند. بعالوه مینا  کوتاهو  چمبرها بزرگ هستند وکانال های ريشه ای وسیع میباشند همچنین ريشه ها با حدود خارجی نامشخص
دارد به طوری  وقات، مینا بسیار نازک است و مینرالیزاسیون ضعیفینازک بوده و تراکم کمتری نسبت به حالت معمول دارد. گاهی ا

که رويش  که ممکن است در تصوير آشکار نباشد. دندان، کمی بیش از يک پوسته نازک مینا و عاج هیپوپالستیک است. دندانهايی
 .نمی يابند، آنقدر هیپومینرالیزه و هايپوپالستیک هستند که به نظر در حال تحلیل میرسند

 بیکیو 8و  7سؤال  25 فصل

 

 ؟الزی سینوس های ماگزیال عالمت کدام بیماری استپویپریشه های کوتاه به همراه ریوفکشن ژنرالیزه فکین وها - 206 

 ب( تاالسمی ماژور      الف( هايپرتیروئیديسم

 م سد( راشیتی       وپتروزيسئتسج( ا 

 صحیح است. بگزینه 

 درسنامه 354، صفحه 25فصل 

 تاالسمی: تصویربردارینماهای 

 اثر بر دندان ها و فکین. ريشه دندان ها ممکن است کوتاه باشد و المینادورا نازک است. هايپرپالزی شديد مغز استخوان از تکامل

 میگردد.  سینوس های پارانازال به ويژه سینوس ماگزيالری جلوگیری میکند و باعث اتساع ماگزيال میشود که منجر به مال اکلوژن
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سلولهای قرمز خونی  فکین راديولوسنت به نظر میرسند، بوردرهای کورتیکال نازک شده و بزرگی فضاهای مغز استخوان جهت تولید

ضخامت مشخصی پیدا  بیشتر اتفاق میافتد. ترابکول ها بزرگ و خشن هستند. در جمجمه فضای ديپلوئیک بويژه در ناحیه فرونتال
 .ممکن است ايجاد شودhair on endرالیزه را نشان میدهد و گاهی اثر میکند. جمجمه هم نمای گرانولر ژن

 

 بیکیو ۱8، سؤال 25فصل 

 

207 - Sensitizing Dyes  است............. اضافه می شود و تاثیر نهایی آن  ...........به ترکیب. 

 افزايش جذب اشعه  -الف( صفحه تقويت کننده  

 صفحه تقويت کنده و افزايش وضوح تصوير ب(

 افزايش جذب نور -ج( فیلم  

 افزايش وضوح تصوير -د( فیلم  

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه 58، صفحه 5فصل 

 و نور آبی UVو نور آبی حساس بوده و در نتیجه به صفحاتی که نور (UV) کريستالهای هالید نقره ذاتاً به نور ماوراء بنفش 

 میکنند حساس میباشند. وقتی فیلم همراه با صفحاتی که نور سبز ساطع میکنند استفاده میشود کريستالهای هالیدساطع 

 .حساس کننده پوشانده میشوند تا جذب را افزايش دهند( Dye) نقره با رنگهای

 

 ضایعه مطرح می گردد؟وجود مارژین های واضح رادیوگرافیک، در افتراق ادونتوژنیک کراتوسیست از کدام  - 208

 ب( کیست ساده استخوانی    الف( ادونتوژنیک میکزوما 

 ی ژورتد( کیست دان      ج( املوبالستوما

 صحیح است. بگزینه 
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 درسنامه 25۹، صفحه 23فصل 

ظريف تر معموالً  SBCدارد ولی مارژين های  بوردر اسکالوپ و اتساع حداقل OKCاغلب همانند ( SBC) سیست ساده استخوانی
 .حمايت کننده ندارد يا تأثیر اندکی دارد بوده و اغلب تشخیص آن مشکل است و هیچ تأثیری بر دندان ها و ساختارهای

 

 بیکیو 5، سؤال 23فصل 

 

 آیکیو ۱، سؤال 23فصل 

 

اتفاقی یک توده رادیو اپک با حدود مشخص و غیرکورتیکال در ناحیه ساله بصورت  4۹پانورامیک آقای  شهدر کلی -20۹

تشخیص  اهده نگردید. محتمل ترینماهه، نمای مذکور مجددا مش 6ای  ماگزیال شاهده شد. در ارزیابی دورهسینوس 

 چیست؟

 ب( ديسپالزی فیبرو      الف( سیتوژيت مزمن

 

 د( سودوکیست احتباسی       ج( پولیپ

 صحیح است. دگزینه 

  درسنامه 448تا  446، صفحه 28فصل 
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 * فیبروز ديسپالزی، حدود مشخصی ندارد.

 .سینوس با اسکلروز و ضخیم شدگی ديواره های استخوانی شود پایدار رادیواوپک شدنمنجر به  سینوزيت مزمن ممکن است* 

 ادنتوژنیک برخاسته از استخوان ماگزيال در تشخیص کیست کاذب احتباسی از آنترال پولیپ ها، سیست ها يا نئوپالسمهای *

 مجاورت سینوس، دارای اهمیت میباشد. در مقابل، کف سینوس ماگزيالری میتواند توسط کیست يا نئوپالسم ادنتوژنیک در

 حال تکامل جابجا شده که در اين صورت بوردر ضايعه با استخوان کف سینوس يکی میشود. در برخی موارد، بسته به سرعت

 يا تهاجم سیست يا نئوپالسم، روزنه های دوره ای میتواند در کف استخوانی سینوس ديده شود. کیست کاذب احتباسی رشد

 گنبدی شکل است اما فاقد خط راديواوپک مارژينال باريک نشانگر بوردرهای کورتیکال است که مشخصه کیست يا تومور

عفونی يا آلرژيک از کیست کاذب احتباسی ممکن است دشوار باشد اما تشخیص پولیپ های آنترال با منشاء  .ادنتوژنیک میباشد

مد نظر قرار گیرد.  پولیپوجود دارد بايد احتمال حضور  متعددهمزمان موکوزیت و توده های بافت نرم  زمانی که بطور

های خوش خیم خارج از نیز ممکن است نمای کیست کاذب احتباسی را تقلید کنند. اگر منشاء نئوپالسم نئوپالسمهای خوش خیم

صورت با يک بوردر راديواوپک، مشابه با کیستهای ادنتوژنیک، از حفره سینوس جدا میشوند. نئوپالسم های  سینوس باشد، در آن
سینوس يا زائده آلوئول برخاسته باشند، ممکن است بوردر استخوانی را تخريب کنند. با اين وجود، نئوپالسم های  بدخیم چه از درون

 .احتمال کمتری بصورت گنبدی شکل کیست کاذب احتباسی به نظر میرسند بدخیم به

 

 بیکیو ۱2، سؤال 28فصل 

 

 آیکیو ۱0، سؤال 28فصل 
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 ناحیه زایگوما در مجاورت کدام مورد محتمل تر است؟ شکستگی -2۱0

  ربم تحتانی اوربیتالف( 

 رونتوز ايگوماتیک فور چب( سو

 ل تمپوراکوتیور زايگوماچج( سو

 یکوماگزيالریتسوچور رايگوما (د

 صحیح است. جگزینه 

 درسنامه 427، صفحه 27فصل 

 .قوس زايگوما ممکن است در ضعیفترين نقطه خود، تقريباً يک سانتی متر خلف تر از سوچور زايگوماتیکو تمپورال، بشکند

 بیکیو ۱4، سؤال 27فصل 

 

 آیکیو ۱2، سؤال 27فصل 
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