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مقدمه

. باشدمیدندانپزشکی 2015میش اي از سؤاالت تألیفی از کتاب ی که در دست دارید مجموعهبکتا
از کتب درسی اصلی در دوران دانشجویی و نیز یک مرجع جراحی فک و صـورت در آزمـون   میشنظر به اینکه کتاب 

بسیاري از نکات هـر  . تخصصی است، تالش شده تا تمام نکات پیدا و پنهان هر فصل استخراج و در سؤاالت گنجانده شود
بـه جهـت مـرور و    . رداشـت کـرد  توان بیشـترین مطالـب را ب  ها میفصل در متن سؤال قرار گرفته، پس با تعمق در گزینه

. ها به صورت تشریحی و کامل بیان شده استیادگیري بهتر پاسخ
. یقینًا با مطالعه کامل این کتاب، تسلط بیشتري بر مباحث داشته و بـا اعتمـاد بـه نفـس بـاالتري آزمـون خواهیـد داد       

. این مجموعه حداکثر استفاده را براي همکاران گرامی داشته باشدامیدوارم 

زندگی صحنه یکتاي هنرمندي ماست 

هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود 

صحنه پیوسته به جاست 

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد



2فصل

اي شکلنامگذاري ژنریک اجزاء ریشه

: تذکر بسیار مهم

. انداز رفرنس حذف شده6و 4، 3، 1هاي فصل

طریـق کـدام ازcrest moduleبـه پروتزاتصال-1
؟شودمیحاصل

friction-fit)بslip-fit) الف
الف و ب ) دbevel joint) ج

) د(گزینه : پاسخ
دقیـق تطـابق اباتمنـت -ایمپلنتاتصالناحیهثباتجهت
بیشـترین داشـتن جهـت -اسـت الزمچـرخش ضـد جزء

.استالزمپروتزياتصاالتtoleranceحداقل،تطابق

درستیبهrigid fixationمورددرعبارتکدام-2
است؟شدهبیان
.استکلینیکیاصطالحیک)الف
گرم500-1نیرويتحتایمپلنتحرکتفقدانبر) ب

.داردداللت
-اسـتخوان مسـتقیم تمـاس سـطح کننـده توصیف) ج

.استفیبروزهسطحمواردوایمپلنت
الف و ب )د

)د(گزینه:پاسخ
قابـل حرکـت فقـدان بـر کهاستکلینیکیاصطالحیک

و. داردداللـت گـرم 500-1نیرويتحتایمپلنتمشاهده

بـر ایمپلنـت -اسـتخوان مسـتقیم تمـاس سطحبرعالوه
.داردداللتهمفیبروزهسطحمواردگاهی 

داررزوههـاي ایمپلنت) FSA( فانکشنالسطح-3
بیشـتر .............. حـداقل سیلندريهاي ایمپلنتاز

همدرصد500تا............. بهتوجهباتواندمیواست
.یابدافزایش

هارزوهشکل-درصد15) الف
ها رزوهتعداد-درصد15) ب
هارزوهشکل-درصد30) ج
هارزوهتعداد-درصد30)د

جگزینه:پاسخ

ــدام-4 ــوردک ــوردم ــزءدرم permocusalج
extensionاست؟صحیح

اطــرافدرpermocusal sealتکامـل بـه منجـر ) الـف 
.شودمیایمپلنت

.شودمینامیدههمhealing abutment) ب
بـه تـا باشدcrest moduleازبزرگترکمیتواندمی) ج

.کندمیکمککراونemergenceکانتوردهی شکل
فوقموردسههر) د

)د(گزینه:پاسخ

مرحلهطیدر-گویندمیهمtransfer epithelialآنبه
التیـام جهـت وسـیله ایـن ازغالبًا uncoveryجراحیدوم
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یـا اندازههمتواندمیوشودمیاستفادهنرمبافتابتدایی
هـاي  ارتفـاع داراي-باشـه crest moduleازبزرگترکمی

توانـد میواستنرمبافتتنوعاتباتطابقجهتمتنوعی
straight،flareباشدآناتومیکیا.

ایـن باشـد، flatبایـد ایمپلنـت اپیکالیانتهاي-5
................تاشودمیباعثویژگی

.گرددحاصلاسترینمطلوبپروفایلحداکثر)الف
باعـث کورتیکـال اسـتخوان شدنسوراخصورتدر) ب

.گرددنرمبافتکمترتحریک
داشـته راطراحـی خصوصـیات ایمپلنـت طولتمام) ج

.باشد
فوقموردسههر) د

)د(گزینه:پاسخ

جراحـی حینcover screwدادنقرارازهدف-6
است؟کدامایمپلنتروياولمرحله

استخوانورودازجلوگیري) الف
نرمبافتورودازجلوگیري) ب
دبريورودازجلوگیري) ج
فوقموردسههر) د

)د(گزینه:پاسخ

permocusalجـزء متنـوع هـاي  ارتفاعوجود-7
extensionاست؟دلیلکدامبه

نرمبافتتنوعاتباتطابق) الف
اکلوزالیتداخلازجلوگیري) ب
کراونemergenceکانتوردهی شکلبهکمک) ج
فوقموردسههر) د

)الف(گزینه:پاسخ

قالبدرآنالوگدهی موقعیتجهتجزءکداماز-8
؟شودمیاستفاده

transfer coping) الف
implant analog) ب

prosthetic coping) ج
3و1موارد) د

)الف(گزینه:پاسخ

ایمپلنتتنهRetentiveبخشسازيشبیهجهت-9
اسـتفاده جـزء کـدام ازاصـلی کستدراباتمنتیا

؟شودمی
transfer coping) الف
implant analog) ب
prosthetic coping) ج
3و1موارد) د

)ب(گزینه:پاسخ

کـه اسـت نازكپوششیکبصورتجزءکدام-10
screw retainاباتمنـت بـا تطـابق جهـت معمـوال 
واباتمنـت بـین اتصالعنوانبه( ؟ شودمیاستفاده

)کندمیعملاستراکچرسوپریاپروتز
transfer coping) الف
implant coping) ب
prosthetic coping) ج
crest module) د

)ج(گزینه:پاسخ

عبارت صحیح در مورد استئواینتگریشن کـدام  -11
است؟

.استکلینیکیشرایطکنندهتوصیف) الف
.کرداستفادهآنجايبهانکیلوزازتوانمی) ب
.استمیکروسکوپیشرایطکنندهتوصیف) ج
مواردهمه) د

)د(گزینه : پاسخ

وbone fusingمقابـل در(osseointegrationاصطالح
(ankylosisمستقیمتماسصورتبهبرانماركوسیلههب

حـد دربزرگنمـایی درایمپلنـت سـطح بـا زنـده استخوان
ــکوپ اصـــطالحات.شـــدمعرفـــینـــوريمیکروسـ

osseointegration, bone fusing, ankylosis
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تمـاس سـطح همگـی ورونـد بکـار همجايبهتوانندمی
نشــانمیکروســکوپیصــورتبــهرااســتخوان-ایمپلنــت

اولیـه صـورت بهایمپلنت-استخوانتماسدرصد. میدهند
.باشدمتفاوتبسیارتواندمیونیستبیانقابل

وایمپلنـت بدنـه ،ایمپلنتجراحیطیچنانچه-12
چـه ازشـوند دادهقـرار هردومخاطیداخلقطعه

است؟شدهاستفادهتکنیکی
ايمرحلهیکجراحی) الف
ايمرحلهدوجراحی) ب
فوريبارگذاري) ج
جوالف) د

)الف(گزینه : پاسخ

قطعـه وایمپلنـت بدنـه اي،مرحلـه یـک جراحیروشدر
تـا شوندمیدادهقراردوهرنرمبافتبااليمخاطیداخل
.بیفتداتفاقاستخوانترمیمکهوقتی

اري ذمورد جراحی ایمپلنت به صـورت بارگـ  در -13
فوري مورد نادرست را انتخاب کنید؟

.شودمیدادهقراراولجراحیطیاباتمنت) الف
متصـل جراحـی ازپـس بالفاصلهموقترستوریشن) ب

.شودمی
اکلوزالیتماسفاقددندانبینیمهبیماراندرپروتز) ج

.است
.شودمیحذفدوممرحلهجراحیروشایندر) د

)ب(گزینه : پاسخ

پروتزياباتمنتوایمپلنتبدنهفوري،رستوریشنروشدر
رستوریشـن یکسپسوشودمیدادهقراراولجراحیدر
جراحـی ازبعـد ي ههفتدوطیدر) موقتصورتبهاغلب(

نیمـه بیمـاران درپروتـز ایـن ( شـود  مـی متصـل اباتمنت
)استاکلوزالیتماسفاقدمعموالً دندانبی

در اسـتخون  tapبه صـورت  ایمپلنتنوعکدام-14
؟شوندمیقرار داده 

شکلپیچ) بسیلندري) الف
جوالف) دترکیبی) ج

)د(گزینه : پاسخ

هلآمادهاستخوانداخلبهمعموالً سیلندريهاي ایمپلنت
.شوندمیtap)یا(pushشدهداده

شـبیه (press fitجراحیروشدارايترکیبی،ها ایمپلنت
ایمپلنتماکروسکوپیکهاي طرحو) سیلندريهاي ایمپلنت

اعمـال براي) بدنهدرسوراخوصافسطوحازاي همجموع(
.هستنداکلوزالیهاي نیرو

هاي پیچی شـکل  کدام گزینه در مورد ایمپلنت-15
)screw (است؟ نادرست

پـیچ ایمپلنـت سـایز هـم اسـتخوانی حفـره داخل) الف
.شوندمی

.هستندموازيوtaperاشکالداراي) ب
.استاولیهثباتایجادهاthreadنقش) ج
ــم) د ــزايدارايهـ ــراجـ ــکوپیگیـ ــمومیکروسـ هـ

.هستندماکروسکوپی

)الف(گزینه : پاسخ

اي هحفـر داخـل درشکلپیچیroot formهاي ایمپلنت
دارايوشـوند مـی پیچاست،کوچکترکمیکهاستخوانی

اولیـه ثباتبرايthreadشکلبهماکروسکوپیگیراجزاء
.هستنداستخوانداخلدر

ونـرم خیلیاستخوانبراي ایمپلنتجراحیدر-16
بهتـر اسـت از کـدام    ترتیـب بـه متراکماستخوان

لنت استفاده کرد؟پایم
سیلندري-شکلپیچ) بشکلپیچ-سیلندري) الف

شکلپیچ-شکلپیچ) دسیلندري-سیلندري) ج

)ج(گزینه : پاسخ

رامزیتاین(press fit)فشاريیاسیلندريایمپلنتطرح
دارايهــاي موقعیـت درحتــیآنهـا دادنقــرارکـه دارنـد 

cover screwهمچنـین . اسـت اسـان مشکل،دسترسی
اسـتخوان، درآنقراردهیازقبلحتیتوانمیراایمپلنت

خیلـی D4استخواندرمثالبراي.کردمتصلایمپلنتبه
رزوهدارايایمپلنتبایدجراحباال،فکخلفیناحیهدرنرم

دراستممکننرمخیلیاستخواناین. بچرخاندمحلدررا
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بـین ازباعـث امـر ایـن . شودهرزایمپلنت،دادنقرارطی
یـک . بـود نخواهدمحکمایمپلنتوشدهاولیهثباترفتن

استخوانداخلبهدستبادتوانمیتیپرسیلندريایمپلنت
در. شـود میسفتترراحتاولیهطوربهوشودپرسنرم

سـیلندري هاي سیستمهمباز(dense)متراکماستخوان
کـردن tapچـون شـوند مـی دادهقرارترسریعوتر راحت

. نیستنیازمورداستخوان

ــت-17 ــردن   در ایمپلن ــار ب ــیلندري بک ــاي س ه
تا چه میزان باعـث افـزایش   Bioactiveهاي پوشش

گردد؟ سطح می
درصد50تا30) بدرصد5تا3) الف

درصد500تا30) ددرصد50تا3) ج

)د(گزینه : پاسخ

هستندهاییایمپلنتاصلدرسیلندريهاي ایمپلنتبیشتر
دارندصافسطوحیوبوده( bullet ) فشنگبهشبیهکه
هـاي پوشـش بـه نیـاز اسـتخوان، درآنهانگهداريبرايو

چنینکههنگامی. دارندسطحمساحتافزایندهیابیواکتیو
سطحمساحت،شوندمیدادهقرارایمپلنترويبرمواردي
پیـدا افـزایش درصـد 30ازبـیش اسـتخوان باآنهاتماس

داراي رزوه نسبت به هاي سطح فانکشنال ایمپلنت. کندمی
درصد و ممکن است بـر  30سیلندري حداقل هاي ایمپلنت

. درصد افزایش یابد500تا ها اساس شکل رزوه

........ سـبب ترتیببههاایمپلنتکردنداررزوه-18
مکانیکـال گیر........ وهااسترس. ....... وتماسسطح

:شودمیاستخوانداخلدر
افزایش-افزایش-افزایش) الف
افزایش-کاهش-افزایش) ب
افزایش-کاهش-کاهش) ج
کاهش-کاهش-افزایش) د

)ب(گزینه : پاسخ

مساحتافزایشبراياصلدرایمپلنتبدنهکردنداررزوه
درهـا  اسـترس کـاهش وایمپلنت_استخوانتماسسطح

) سـیلندري ایمپلنتبامقایسهدر(اکلوزالی نیرواعمالطی

مکانیکـال رزوه،گیـر دارايهـاي  ایمپلنـت بدنه. شدانجام
دادنقـرار اولیـه مرحلـه دراسـتخوان داخلدرراایمپلنت
. دهدمیافزایشایمپلنت

هم نامیده cervical collarکدام بخش ایمپلنت -19
شود؟ می
کراونCervical) باباتمنتتراشختم) الف

body) دمدولکرست) ج

)ج(گزینه : پاسخ

،)شـده پـالیش فلز(باشدصیقلیوصافکرستناحیهاگر
cervical collerشودمینامیده .

ــدامیک-20 ــايازک ــزيروشمزای ــتقیمپروت مس
نیست؟

هزینهکاهش) الف
هاروکشاسپلینتمشکلکاهش) ب
آنالوگبهنیازعدم) ج
موقترستوریشنساخت) د

)د(گزینه : پاسخ

. 1اسـت؛ زیـر مـوارد شاملمستقیمپروتزيروشمزایاي
البراتـواري انالوگهیچبه. 2آشناستپزشکاندندانبراي
مشـکالت هـم هابـه روکـش کردناسپلینت. 3نداردنیاز

ضـروري آنـالوگ براياي نهکارخادقتچونداردکمتري
دلیلبه. 4نیستنیاز(transfer) انتقالاجزايبهونبوده
کـاهش درمـان هزینـه البراتواردستمزدوها آنالوگحذف

. یابدمی

رزوه هاي طرح استفاده ار ایمپلنتقدیمی ترین -21
دار کدام است؟

Reverse Buttress) بButtress) الف
Square) دV-Shape) ج

)ج(گزینه : پاسخ

,reverse buttress, buttressدتوانمیها threadطرح

V-shapeــا ــدsquareی ــاي روزه. باش V-shapeه

. داردراکلنیکیاستفادهتاریخچهبیشترین
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ایمپلنت چقـدر  رزوهخارجیقطرترینمتداول-22
چه میزان است؟آنعمق،است

مترمیلی38/0–مترمیلی75/3) الف
مترمیلی6/0–مترمیلی75/3) ب
مترمیلی38/0–مترمیلی4) ج
مترمیلی6/0–مترمیلی4) د

)الف(گزینه : پاسخ

عمـق بـا متـر میلـی 75/3روزهخـارجی قطرترینمتداول
. باشدمیمترمیلی6/0گامومترمیلی38/0

ازاستفادهمثبتنکاتاززیرمواردازکدامیک-23
باشد؟نمیPress-Fitهايایمپلنت

.استبیشترنرماستخواندرآناولیهثبات) الف
.ندارندTappingبهنیازيDenseهاياستخواندر) ب
آندرایمپلنــتجــایگزاريازقبــلCover Screw) ج

.گیردمیقرار
بیواکتیـو هـاي پوشـش بـه نیازيسطحافزایشبراي) د

. ندارند

)د(گزینه : پاسخ

رامزیتاین(press fit) فشاريیاسیلندريایمپلنتطرح
دارايهــاي موقعیـت درحتــیآنهـا دادنقــرارکـه دارنـد 

cover screwهمچنـین . اسـت اسـان مشـکل، دسترسی

بـه اسـتخوان، درآنقراردهـی ازقبلتوانمیراایمپلنت
نرمخیلیD4استخواندرمثالبراي. کردمتصلایمپلنت

رزوهدارايایمپلنـت بایـد جـراح بـاال، فکخلفیناحیهدر
اسـت ممکـن نرمخیلیاستخواناین. بچرخاندمحلراددر

بـین ازباعثامراین. شودهرز، ایمپلنتدادنقرارطیدر
یـک . بـود نخواهدمحکمایمپلنتوشدهاولیهثباترفتن

استخوانداخلبهدستبادتوانمیتیپرسیلندريایمپلنت
. شـود مـی سـفت تـر  راحـت اولیهطوربهوشودپرسنرم

نیـروي مقـدار ودادنقرارطیدرایمپلنتچرخشسرعت
در، نـرم اسـتخوان درایمپلنـت دادنقرارحیندراپیکالی

. داردکمترياهمیتpressfitسیلندريهاي ایمپلنتمورد
سیلندريهاي سیستمهمباز(dense)متراکماستخواندر

کـردن tapچـون شـوند مـی دادهقرارسریعتروتر راحت
. نیستنیازمورداستخوان

هستندهاییایمپلنتاصلدرسیلندريهاي ایمپلنتبیشتر
ودارندصافسطوحیوبوده(bullet) فشنگبهشبیهکه

بیواکتیوپوششهايبهنیاز، استخواندرآنهانگهداريبراي
. دارندسطحمساحتافزایندهیا

Immediateپروتکـل بـا کههاییایمپلنتدر-24
restorationکـدامیک از مـوارد   شوندمیدادهقرار

زیر نادرست است؟
.شودمیدادهقراراولراحیجدرپروتزياباتمنت) الف
بــهجراحــیازبعــدهفتــهدوطــیدررستوریشــن) ب

. شودمیمتصلاباتمنت
قـرار مرحلهیکدرپروتزياباتمنتوایمپلنتبدنه) ج

. شوندمیداده
ــايروشازیکــی) د ــیه ــوردجراح ــتفادهم ــراياس ب

. باشدمیone-pieceهايایمپلنت

)د(گزینه : پاسخ

ــوري  ــت  , در روش رستوریشــن ف ــت و اباتمن ــه ایمپلن بدن
یـک سـپس وشـوند مـی پروتزي در جراحی اول قرار داده 

بعدي ههفتدوطیدر) موقتصورتبهاغلب( رستوریشن
بیمـاران درپروتـز این( شودمیمتصلاباتمنتبهجراحیاز

)استاکلوزالیتماسفاقدمعموالً دندانبینیمه

ــدامیک-25 ــازک ــرواردم ــایزاتاززی ــهتم نظری
قبلـی نفـرات بهنسبتاستیواینتگریشن برانمارك

؟باشدمین
Documentation) الف
Restorative application from) ب

branemarklaboratoary
hard and soft tissue healing research) ج
Innovation) د

)د(گزینه : پاسخ

درقبلـی افـراد ازبـیش برانمـارك استئواینتگریشننظریه
اطالعـات کاملثبت. کردپیداترویجپزشکیدندانتاریخ
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رويبـر تحقیق، قبلیکلنیکیمطالعاتدرشدهاوريجمع
ونـرم بافـت بهبـودي روند، استخوانفیزیولوژيوجراحی
. بودسابقهبرانمارکیالبراتوارپروتزيکابردهايوسخت

چـه ازRoot Formهـاي ایمپلنـت نـوع اولین-26
هـا  ه نوع آنتی روتیشـنی در آن چودند و از بجنسی

استفاده شد؟
External hex–ایریدوپالتینوم) الف
Internal hex–ایریدوپالتینوم) ب
External hex–پالتین) ج
internal hex-پالتین) د

)الف(گزینه : پاسخ

دندانریشهشکلازمشخصًا کهrootformطراحیاولین
کـه بود(latticed-cage) مشبکیقفسهطرحبودمتفاوت

ازوشــدطراحــیgreen fieldتوســط1909ســالدر
. بودشدهساختهایریدوپالتینیوم

بخـش این. است..... اغلب، ایمپلنتراسناحیه-27
. باشد..... ویژگیداراياستممکنایمپلنتاز

چرخشضد–تیپر) الف
Rounded–تیپر) ب
Rounde-سیلندریک) ج
چرخشضد–سیلندریک) د

)الف(گزینه : پاسخ

قراردهـی امکـان تـا اسـت تیپراغلب، ایمپلنتراسناحیه
ایـن . بدهـد راحتـی بـه رااستئوتومیناحیهداخلدراولیه

به(ضدچرخشویژگیداراياستممکنایمپلنتازبخش
بدنهراسناحیهطولدرهاییشیاریاصافسطوحصورت

. باشدمی) اپیکالیسوراخیکصورتبهیا

هـا رستوریشندرزیرهايترانسفرازکدامیک-28
Multiple Unit؟شودمیناستفاده

Ball-Top Screw) الف
Direct-Transfer Coping Screw)ب
One-Piece abutment for cement non hexed)ج
Direct Transfer Coping hexed) د

)ج(گزینه : پاسخ

:multiple unitهاي در رستوریشنها ترنسفرانواع
ball_top screw & indirect impression
coping_nonhexed & one_piece abutment for
cement_nonhexed & direct_transfer coping
screw & direct_transfer coping_hexed &

straight abutment for cement_hexed

ــدتر -29 ــزي مفی ــپلینت روش پروت ــام اس در هنگ
؟. در مرحله نهایی چیستها ایمپلنت

مستقیم) الف
مستقیمغیر) ب
.نداردوجودروشدوبینتفاوتی) ج
. باشدمینصحیحدرمانطرحاین)د

)الف(گزینه : پاسخ
اسـپلینت هـم بهرستوریشنونهاییدرها ایمپلنتکهزمانی

. استمفیدتر، مستقیمپروتزيروش، شدخواهند

، نـرم بافتدهدمیاجازهزیرقطعاتازکدامیک-30
یابد؟تکاملوترمیمایمپلنتاطراف

Crest Module) بCover Screw) الف
PME) دImplant body) ج

)د(گزینه : پاسخ
بسـته ایمپلنـت بدنهرويبر(PME) مخاطیداخلقطعه
بعـدا کـه ابـاتمنتی اطـراف ، نرمبافتدهدمیاجازهوشده
. یابدتکاملوشودترمیم، شدخواهدبسته

درستی بیان نشده است؟ کدام گزینه به-31
هستندپوششنوعیدارايسیلندريهايایمپلنت) الف

رااستخوانبهاتصالبرايماکروسکوپیگیرهايکه
.کنندمیفراهم

اجـزاي داراي) Screw(شـکل پیچـی هايایمپلنت) ب
اسـتخوان دراولیـه ثبـات بـراي ماکروسـکوپی گیر

.هستند
اسـتخوان داخـل بـه معموالً سیلندريهايایمپلنت) ج

pushیاوtapشوندمی.
اتصـال دتوانـ می) Screw(شکلپیجیهايایمپلنت) د

.باشندداشتهاستخوانباهممیکروسکوپی
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)الف(گزینه : پاسخ

اسـاس بـر اسـتخوانی داخـل شکلاي هریشهاي ایمپلنت
سـیلندري ؛شوندمیتقسیماصلیدستهسهبهخودطراحی

(cylinder)شکلپیچ (screw)ترکیبی(combination)
سـازي  آمـاده یاپوششنوعیدارايسیلندريهاي ایمپلنت

گیرهــايکــههســتند(surface condition) ســطحی
فـراهم رااسـتخوان بـه اتصـال بـراي الزممیکروسکوپی

(rough)خشنموادباسطوحاینموارداغلبدر. کنندمی
یـا ) اسـپري پالسـما تیتـانیوم ، آپاتیتهیدروکسیقبیلاز(

پوشــانده) (sintered ballsقبیــلازمــاکروهــاي گیــر
. شودمی

شدهآمادهاستخوانداخلبهمعموالً سیلندريهاي ایمپلنت
ایمپلنـت هـاي  طـرح ایـن . شـود مـی tapیاشدهدادههل

. باشـند داشـته تیپریاموازيهاي دیوارهدتوانمیسیلندري
اي هحفـر داخـل درشـکل پیچیrootformهاي ایمپلنت

دارايوشـوند مـی پـیچ ، استکوچکترکمیکهاستخوانی
دراولیهثباتبرايthreadشکلبهماکروسکوپیگیراجزا

. هستنداستخوانداخل
سـیلندري طرحدوهردراصلدررزوهدارايهاي ایمپلنت
کلیقانونیکعنوانبه. هستنددسترسدرتیپریاموازي

شـبیه (pressfitجراحیروشدارايترکیبیهاي ایمپلنت
ایمپلنت ماکروسکوپیکهاي طرحو) سیلندريهاي ایمپلنت

. هستنداکلوزالیهاي نیروهاي اعمالبراي

Cylindericalهاي کدام گزینه در مورد ایمپلنت-32

شده است؟ درستی بیان به
دسترسـی دارايهـاي موقعیـت درهاآندادنقرار) الف

.استسختبسیار، مشکل
قـرار ازقبـل راایمپلنـت Cover Screwتـوان مین) ب

.کردمتصلایمپلنتبهاستخواندرآندندا
دریکـالی پانیرويمقداروایمپلنتچرخشسرعت) ج

کمتـري اهمیـت ایمپلنـت نوعایندادنقرارحین
.دارد

ــرار) د ــتدادنق ــايایمپلن ــیلندريه ــتخواندرس اس
.باشدمیتربرزمانوترمشکل، متراکم

)ج(گزینه : پاسخ
رامزیتاین(press fit) فشاريیاسیلندريایمپلنتطرح

دارايهــاي موقعیــتدرحتــیآنهــادادنقــرارکــهدارنـد 
cover screwهمچنـین . اسـت اسـان ، مشـکل دسترسی
بـه ، اسـتخوان درآنقراردهـی ازقبلتوانمیراایمپلنت
نرمخیلیD4استخواندرمثالبراي. کردمتصلایمپلنت

رزوهدارايایمپلنـت بایـد جـراح ، بـاال فکخلفیناحیهدر
اسـت ممکـن نرمخیلیاستخواناین. بچرخاندمحلراددر

بـین ازباعثامراین. شودهرز، ایمپلنتدادنقرارطیدر
یـک . بـود نخواهدمحکمایمپلنتوشدهاولیهثباترفتن

اسـتخوان داخلبهدستبادتوانمیتیپرسیلندريایمپلنت
. شـود مـی سـفت تـر  راحـت اولیـه طوربهوشودپرسنرم

نیـروي مقـدار ودادنقرارطیدرایمپلنتچرخشسرعت
در، نـرم اسـتخوان درایمپلنـت دادنقرارحیندراپیکالی

. داردکمترياهمیتpressfitسیلندريهاي ایمپلنتمورد
سیلندريهاي سیستمهمباز(dense)متراکماستخواندر

ــرارتــرســریعوتــر راحــت tapچــونشــوندمــیدادهق
. نیستنیازمورداستخوانکردن
هستندهایی ایمپلنتاصلدرسیلندريهاي ایمپلنتبیشتر

ودارندصافسطوحیوبوده(bullet) فشنگبهشبیهکه
هـاي پوشـش بـه نیـاز ، اسـتخوان درآنهـا نگهداريبراي

. دارندسطحمساحتافزایندهیابیواکتیو

کـدام ایمپلنـت تـاریخ مورددرصحیحگزینه-33
است؟

دنـدان ریشهشکلبهنقرهازاستفادهباMaggilo) الف
.کردآغازایمپلنتدرجدیديفصل

متفاوتکهroot formطراحیاولینGreen field) ب
.کردطرحبوددندانریشهشکلاز

ایمپلنـت دنیـاي بهstrockتوسطنیکلوطالآلیاژ) ج
.شدمعرفی

همکــارانشوBothتوســطbone fusingاصــطالح) د
.شدمعرفی

)ب(گزینه : پاسخ

شـکل بـه طـال ازاسـتفاده بـا 1809Maggioloسالدر
ایمپلنـت پزشـکی دندانتاریخدرجدیدفصلدندانریشه
. کردآغاز
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دندانریشهشکلازمشخصًا کهrootformطراحیاولین
1909سـال درکـه بـود مشـبکی قفسهطرحبودمتفاوت
ــدوپالتینیومازوشــدطراحــیGreen fieldتوســط ایری
. بودشدهساخته

توســطمولیبــدن-کــروم-کبالــتآلیــاژ1938ســالدر
Strockشدمعرفیایمپلنتدنیابهبوستونشهراز .

استیواینتگریشـن مورددرزیرهايگزینهتمام-34
: بجزاستصحیح

.شدمعرفیبرانماركبوسیله) الف
.شودمیمطرحمیکروسکوپیسطحدر) ب
سطحبازندهاستخوانمستقیمغیرتماسصورتبه) ج

.شودمیمعرفیایمپلنت
بـه ندتوانمیbone fusingوankylosisاصطالحات) د

.روندبکارآنجاي

)ج(گزینه : پاسخ
وbone fusingمقابـل در(osseointegrationاصطالح

(ankylosisمسـتقیم تمـاس صـورت بهبرانماركبوسیله
حـد دربزرگنمـایی درایمپلنـت سـطح بـا زنـده استخوان

ــکوپ ــوريمیکروسـ اصـــطالحات. شـــدمعرفـــینـ
osseointegration, bone fusing,ankylosisندتوانمی

-ایمپلنـت تمـاس سـطح همگیوروندبکارهمجايبه
درصـد . میدهندنشانمیکروسکوپیصورتبهرااستخوان

نیستبیانقابلاولیهصورتبهایمپلنت-استخوانتماس
. باشدمتفاوتبسیاردتوانمیو

........ رستوریشـن ، فـوري رستوریشنروشدر-35
معمـوالً  وشـود میمتصلاباتمنتبهجراحیازبعد

. است........ دندانبینیمهبیماراندرپروتز
مالیماکلوزالیتماسداراي–بالفاصله) الف
اکلوزالیتماسفاقد–بالفاصله) ب
مالیماکلوزالیتماسداراي-هفته2) ج
اکلوزالیتماسفاقد-هفته2) د

)د(گزینه : پاسخ

بدنه ایمپلنت و اباتمنت پروتزي ،در روش رستوریشن فوري
رستوریشـن یکسپسوشوندمیدر جراحی اول قرار داده 

جراحـی ازبعـد ي ههفتدوطیدر) موقتصورتبهاغلب(
نیمـه بیمـاران درپروتـز ایـن (شـود مـی متصلاباتمنتبه
)استاکلوزالیتماسفاقدمعموالً دندانبی

ایمپلنـت بدنههايطرحمورددرصحیحگزینه-36
است؟کدام
ــف ــت) ال ــايایمپلن ــیه ــکلپیچ surfaceدارايش

conditionهستند.
کوچکتراستخوانیحفرهدرسیلندريهايایمپلنت) ب

pushیاtapشوندمی.
ــت) ج ــايایمپلن ــطداررزوهه ــرحدرفق ــوازيط درم

.هستنددسترس
press fitجراحـی روشدارايترکیبیهايایمپلنت) د

.هستند

)د(گزینه : پاسخ

اسـاس بـر اسـتخوانی داخـل شکلاي هریشهاي ایمپلنت
سـیلندري ؛شوندمیتقسیماصلیدستهسهبهخودطراحی

(cylinder)ــیچ ــکلپــــ ــی(screw)شــــ ترکیبــــ
(combination)ــاي ایمپلنــت ــیلندريه ــوعیدارايس ن

(surface condition) سـطحی سـازي  آمـاده یاپوشش

بـه اتصـال بـراي الزممیکروسـکوپی گیرهايکههستند
بـا سـطوح اینموارداغلبدر. کنندمیفراهمرااستخوان

تیتـانیوم ، آپاتیتهیدروکسیقبیلاز((rough)خشنمواد
(sintered balls)قبیلازماکروهاي گیریا) اسپريپالسما

. شودمیپوشانده
شدهآمادهاستخوانداخلبهمعموالً سیلندريهاي ایمپلنت

ایمپلنـت هـاي  طـرح ایـن . شـود مـی tapیاشدهدادههل
. باشـند داشـته تیپریاموازيهاي دیوارهدتوانمیسیلندري
اي هحفـر داخـل درشـکل پیچیrootformهاي ایمپلنت

دارايوشـوند مـی پـیچ ، استکوچکترکمیکهاستخوانی
دراولیهثباتبرايthreadشکلبهماکروسکوپیگیراجزا

. هستنداستخوانداخل
سـیلندري طرحدوهردراصلدررزوهدارايهاي ایمپلنت
کلیقانونیکعنوانبه. هستنددسترسدرتیپریاموازي

شـبیه (pressfitجراحیروشدارايترکیبیهاي ایمپلنت
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ایمپلنت ماکروسکوپیکهاي طرحو) سیلندريهاي ایمپلنت
. هستنداکلوزالیهاي نیروهاي اعمالبراي

ــام-37 ــهتم ــايگزین ــره ــورددرزی ــیم طراح
: بجزاستصحیحفشاريیاسیلندريهايایمپلنت

) press fit(فشاريطرحباهايایمپلنتدادنقرار) الف
بســیار، مشــکلدسترســیدارايهــايموقعیــتدر

.استسخت
دادنقرارهنگامسیلندريایمپلنتچرخشسرعت) ب

.داردکمترياهمیتنرماستخواندر
دردنــدانتــکایمپلنــتکــاربرددرمزایــاییداراي) ج

.دارندبلندکلینیکیتاجباهايدندانمجاورت
ــمdenseاســتخواندر) د ــايسیســتمه ــیلندريه س

.شوندمیدادهقرارترسریعوترراحت

)الف(گزینه : پاسخ
مزیـت این(press fit) فشاريیاسیلندريایمپلنتطرح

دارايهـاي  موقعیـت درحتـی آنهـا دادنقـرار کهدارندرا
cover screwهمچنـین . اسـت اسـان ، مشـکل دسترسی
، اسـتخوان درآنقراردهیازقبلحتیتوانمیراایمپلنت

خیلـی D4استخواندرمثالبراي. کردمتصلایمپلنتبه
رزوهدارايایمپلنتبایدجراح، باالفکخلفیناحیهدرنرم

اسـت ممکـن نرمخیلیاستخواناین. بچرخاندمحلراددر
بـین ازباعثامراین. شودهرز، ایمپلنتدادنقرارطیدر

یـک . بـود نخواهدمحکمایمپلنتوشدهاولیهثباترفتن
اسـتخوان داخلبهدستبادتوانمیتیپرسیلندريایمپلنت

. شـود مـی سـفت تـر  راحـت اولیـه طوربهوشودپرسنرم
نیـروي مقـدار ودادنقرارطیدرایمپلنتچرخشسرعت
در، نـرم اسـتخوان درایمپلنـت دادنقرارحیندراپیکالی

. داردکمترياهمیتpressfitسیلندريهاي ایمپلنتمورد
ــراکماســتخواندر ــاز(dense)مت هــاي سیســتمهــمب

tapچـون شوندمیدادهقرارترسریعوتر راحتسیلندري
. نیستنیازمورداستخوانکردن
هستندهایی ایمپلنتاصلدرسیلندريهاي ایمپلنتبیشتر

ودارندصافسطوحیوبوده(bullet) فشنگبهشبیهکه
بیواکتیوپوششهايبهنیاز، استخواندرآنهانگهداريبراي

. دارندسطحمساحتافزایندهیا

رزوه هـاي  بیشترین تاریخچه استفاده از طـرح -38
دار کدام یک از موارد زیر است؟

V – thread) بbuttress) الف
power) دreverse buttress) ج

)ب(گزینه : پاسخ

ـ میها threadطرح ,reverse buttress, buttressدتوان
V-shapeیاsquareهاي روزه. باشدV-shapeبیشترین

. داردراکلنیکیاستفادهتاریخچه

نسیترزوهدارايهايایمپلنتفانکشنالسطح-39
وبیشتردرصد...... حداقلسیلندريهايایمپلنتبه

.یابدافزایشدرصد..... تااستممکن
500-30) ب500–50) الف

200–30) د200–50) ج

)ب(گزینه : پاسخ

هستندهایی ایمپلنتاصلدرسیلندريهاي ایمپلنتبیشتر
ودارندصافسطوحیوبوده(bullet) فشنگبهشبیهکه

بیواکتیوپوششهايبهنیاز، استخواندرآنهانگهداريبراي
مـواردي چنینکههنگامی. دارندسطحمساحتافزایندهیا
تمـاس سـطح مساحت، شوندمیدادهقرارایمپلنترويبر

. کنـد مـی پیـدا افـزایش درصد30ازبیشاستخوانباآنها
ــت  ــنال ایمپلن ــاي ســطح فانکش ــه ه داراي رزوه نســبت ب

درصد و ممکن است بـر  30سیلندري حداقل هاي ایمپلنت
. درصد افزایش یابد500تا ها اساس شکل رزوه

را انتخـاب  crest medulaگزینه نادرست بـراي -40
: کنید 

.استشدهطراحیپروتزياجزايداشتننگهبراي) الف
ــدچرخشدارايoctagon) ب ــتاثرضـ ــهاسـ رويکـ

platformداردقراراباتمنتاتصالناحیه.
داخـل قسـمت وبدنـه بـین واسطحدناحیهبیانگر) ج

.باشدمیریجکرستسطحدرایمپلنتاستخوانی
متـر میلـی 5تـا 5/0بـین صیقلیقسمتاینابعاد) د

.است
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)ب(گزینه: پاسخ
درکـه اسـت بخشـی ایمپلنـت یـک بدنـه کرسـت ناحیه

پروتـزي اجـزا نگهداشـتن بـراي اي هقطعدوهاي ایمپلنت
بدنهبینحدواسطناحیهبیانگرهمچنیناستشدهطراحی

ریـج کرسـت سـطح درایمپلنتاستخوانیداخلقسمتو
کهداردplate formمعموالً اباتمنتاتصالناحیه. باشدمی

مقاومـت نـوعی فـرم پلـت . نشـیند میانرويبراباتمنت
. کنـد میایجادعمودياکلوزالیهاي نیرومقابلدرفیزیکی

خـود رويبـر چرخشضدنوعیدارايفرمپلتهمچنین
(external hex) ایمپلنـت بدنـه داخـل دریـا )morse

taper,octagon,internal hex,internal groove,
cone screw,cam tubeوpin slot(حـالی در. باشـد می

واردموقـع درکـه شدهطراحینحويبهایمپلنتبدنهکه
اسـتخوان بـه اسـترین واسـترس ، اکلوزالیهاي نیروشدن
باکتریـال نفوذکاهشبراياغلبکرستناحیه. شوندوارد

هاي سیستمدرصیقلیقسمتاینابعاد. استشدهطراحی
) مترمیلی5تا5/0(استمتفاوت، مختلف

بنديتقسیمنظرازپروتزيقطعاتتعریفکدام-41
است؟صحیحکارخانجات

.استشوندهسمانپروتزکهزمانی:ثابت) الف
دندانپزشـک یـا بیمـار کـه زمـانی : متحركیاثابت) ب

.کندخارجرارستوریشندتوانمی
.استشوندهپیچپروتزکهزمانی: متحرك) ج
.استصحیحهاگزینهتمام) د

)الف(گزینه : پاسخ
بهکنندمیتقسیمراپروتزيقطعاتها کارخانهازبسیاري

یـا ثابـت "، اسـت شـونده سـمان پروتزکهزمانی"ثابت"
ورودمیکاربهشوندهپیچثابتپروتزکهزمانی"متحرك

. کندخارجرارستوریشندتوانمیبیمارکهزمانی"متحرك"

روش پروتزي مسـتقیم  هاي کدام یک از ویژگی-42
51ص: نیست

.آشناستدندانپزشکانبراي) الف
.نداردنیازالبراتوازيآنالوگبه) ب
بیشـتري مشـکالت همبههاروکشکردناسپلینت) ج

.دارد
.شودمیدادهتراشدهانداخلدراباتمنت) د

)ج(گزینه : پاسخ
. 1اسـت؛ زیـر مـوارد شاملمستقیمپروتزيروشمزایاي

البراتـواري انالوگهیچبه. 2آشناستپزشکاندندانبراي
مشـکالت هـم هابـه روکـش کردناسپلینت. 3نداردنیاز

ضـروري آنـالوگ براياي هکارخاندقتچونداردکمتري
دلیـل به. 4نیستنیاز(transfer) انتقالاجزايبهونبوده
کـاهش درمـان هزینـه البراتواردستمزدوها آنالوگحذف

. یابدمی

Custom abutmentعبـارت در مـورد   کـدام  -43
صحیح است؟ 

. شودجهت اصالح زاویه ساخته می) الف
.شودجهت دسترسی به نیازهاي زیبایی ساخته می) ب
جهــت جلــوگیري از دیــده شــدن تیتــانیوم پــس از  ) ج

تحلیل لثه با قراردهی پرسلن رنگ دنـدان یـا رنـگ    
. رودلثه در ناحیه سرویکال بکار می

هر سه مورد ) د

)د(گزینه : پاسخ

توانند بـه کـدام شـکل    میUCLAهاي اباتمنت-44
باشند؟ 

Plastic Castable) الف
Machined Plastic Castable) ب
Gold Sleeve Castable) ج
هر سه مورد ) د

)د(گزینه : پاسخ

دام عبارت در مورد روش پروتـزي مسـتقیم   ک-45
)Direct (است؟ نادرست

Rigidتوانـد خصوصـیات   گیـري نمـی  ي قالبماده) الف
. داشته باشد

نسبت بـه روش غیرمسـتقیم احتمـال چـرخش یـا      ) ب
. حرکت بیشتر است

گیري جهت حذف خطاي تغییـر شـکل   ي قالبماده) ج
. داشته باشدRigidتواند خصوصیات دائمی، می

الف و ب ) د

)د(گزینه : پاسخ
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کاربرد کلینیکی بیومکانیک در دندانپزشکی ایمپلنت

ایمپلنـت بـر واردهنیرويمورددرعباركکدام-1
است؟صحیحدندانی

کهصورتیدردهاناطرافوزبانازحاصلنیروي)الف
.استمالحظهقابلباشدداشتهtongue trustبیمار

فقداندرایمپلنتدرnonpassiveپروتزازاستفاده)ب
بـه مکـانیکی بـار اعمالبهمنجراکلوزالیهاي نیرو

. شودمیایمپلنت
باعـث اولمرحلـه cover screwبـا ایمپلنتتماس)ج

. شودمیایمپلنتبهpassiveهاي نیروشدنوارد
. فوقموروسههر)د

)د(گزینه: پاسخ

دهاناطرافعضالتوزبانازحاصلperioralهاي نیرو
کنندمیوارداباتمنتبهمکرريواندكافقینیروهايکه
tongue trustمثـل پارافاکشنالدهانیعاداتباندتوانمی

. باشندتر سنگین
استممکنایمپلنترويnonpassiveپروتزازاستفادهو

هـاي  بـار اعمـال بهمنجراکلوزالینیروهايفقداندرحتی
. گردداباتمنتبهمکانیکی

علـت بـه التیاممرحلهحینکهpassiveمکانیکیبارهاي
flextureبـا تماس،مندیبلcover screw، واولمرحلـه

permucosal extentionواردایمپلنــتبــهدوممرحلــه
. شودمی

هاي استرسکاهشهاي استراتژيجزویککدام-2
مجـاور اسـتخوان وایمپلنتسیستمرويمکانیکی

؟باشدمی
گاردنایتازاستفاده)الف
گیرضربهاکلوزالیموادازاستفاده)ب
ثابتپروتزجايبهاوردنچرازاستفاده)ج
فوقموردسههر)د

)د(گزینه: پاسخ

کانتیطولکاهشبارانیروبزرگیتوانمیهاآنبرعالوه
. دادکاهشکراونارتفاعوoffsetهاي نیرو، لور

تـر  نـرم استخواناسترسکاهشدالیلکدامبه-3
است؟مهمتر

االستیسیتیتفاوتازناشیبافتیاسترینکاهش)الف
ترنرماستخوانکمترultimate strenght)ب
االستیسیتیتفاوتازناشیبافتیاسترینافزایش)ج
2و1گزینه)د

)د(گزینه: پاسخ

عنوانبهنیروهاکدامبرايکراوناکلوزالارتفاع. 4
؟شودمیمحسوبگشتاوريبازوي

مزیودیستالینیروهاي-باکولینگوالینیروهاي)الف
باکولینگوالینیروهاي-عمودينیروهاي)ب
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مزیودیستالیهاي نیرو-عموديهاي نیرو)ج
عموديهاي نیروفقط)د

)الف(گزینه: پاسخ

هیچوگیردنمیقرارآنارتفاعتاثیرتحتنیروعموديجز
. نداردوجودموثرگشتاوريبازوي

نوعکدامباآنآلیاژیاتیتانیومstiffnessتفاوت-5
است؟کمتراستخوان

2نوع)ب1نوع)الف
4نوع)د3نوع)ج

)الف(گزینه: پاسخ

deformation and strainمورددرعبارتکدام-6
است؟نشدهبیاندرستیبهایمپلنت

.استاستخوانفعالیتکلیديمدیاتوراسترین)الف
دواالســــتیکرنــــجدر, shearنیــــرويبــــراي)ب

اینبهکهدارندنسبتیهمبالترالوآگزیالاسترین
. شودمیگفتهpoissonنسبت

مکـــانیکیدوامبـــراســـتممکـــنdeformation)ج
. بگذاردوثرایمپلنت

.استمربوطdeformationبهاسترین)د

)ب(گزینه: پاسخ

بهاسترینواسترسرابطهمورددرعبارتکدام-7
است؟شدهبیاندرستی

بیـانگر stress-strainنمـودار خطیقسمتشیب)الف
MOEنشانگرکه،استstiffnessاست.

مشـابه مجـاور بیولوژیـک هـاي  بافتMOEچههر)ب
-بافـت تمـاس محـل درنسـبی حرکتامکانباشد

. استکمترایمپلنت
واسـتخوان بینstiffnessتفاوتاسترسافزایشبا)ج

.یابدمیافزایشتیتانیوم
فوقموردسههر)د

)د(گزینه: پاسخ

حـداکثر اصـلی هـاي  استرسقرارداديطوربه-8
...... بیانگرمعموًال ودهندمینشانرا...... )1سیگما(
. شوندمیواردبافتیاایمپلنتبرهستندکه. 

peak tensile stress-هااسترسترینمنفی)الف
peak compressive stress-هااسترسترینمثبت)ب
peak compressive stress-هااسترسترینمنفی)ج
peak tensile stress-هااسترسترینمثبت)د

)د(گزینه: پاسخ

Peak Stressشود که جزء استرس در جهت وقتی وارد می
اسـترس  Shearگیرد که در آن تمام اجزاء خاصی قرار می
وقتــی کــه اجــزاء بــدین شــکل باشــند بــه . صـفر هســتند 

اسـترس  . شـود هاي نرمال نام خاصی اطـالق مـی  استرس
بیان g3و g1 ،g2صورت و بهPrinciple Stressاصلی یا 

. شوندمی

حـداقل اصـلی هـاي  اسـترس قرارداديطوربه-9
بیـانگر معمـوالً  و. دهندمینشانرا....... )3سیگما(

. شودمیواردبافتیاایمپلنتبرکههستند..... 
peak tensile stress-هااسترسترینمنفی)الف
peak compressive stress-هااسترسترینمثبت)ب
peak compressive stress-هااسترسترینمنفی)ج
peak tensile stress-هااسترسترینمثبت)د

)الف(گزینه: پاسخ

مزیـالی ایمپلنـت بهلورکانتیسیستمیکدر-10
وارد...... نیـروي دیسـتالی ایمپلنتبهو...... نیروي

. شودمی
tensile-commpressive)الف
compressive-tensile)ب
tensile-shear)ج
shear-tensile)د

)ب(گزینه: پاسخ
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قرارتاثیرتحتراfatigue failureفاکتورکدام-11
؟دهدمی
نیروبزرگی)ببیومتریال)الف

موردسههر)دmacrogeometry)ج

)د(گزینه: پاسخ

تعریـف رااسـترس زیـر هايرابطهازیککدام-12
؟کندمی

)F =استرس= ∂/نیرو/A =سطح (

F)الف
A

¶ F) ب=
A
¶

=

∂=A/F) د∂/A= F) ج

)الف(گزینه : پاسخ

پخـش سـطح یـک رويبـر نیـرو یـک اندرکهرفتاري
اي هرابطبنابراینشودمینامیدهمکانیکیاسترس، شودمی
. باشدمیF/A=∂صورت؛بهکندمیتعریفرااسترسکه
. باشدمیسطح A ، نیروF، نشانه استرس∂

principle(اصلیاسترسگزینه صحیح در مورد-13
stress (را مشخص کنید؟

واسـت استرسترینمثبت، اصلیاسترسحداکثر) الف
.دهدمینشانرافشارياسترسنهاییحدمعموالً 

واسـت اسـترس ترینمنفی، اصلیاسترسحداکثر) ب
.دهدمینشانراکششیاسترسنهاییحدمعموالً 

واسـت اسـترس تـرین مثبت، اصلیاسترسحداقل) ج
.دهدمینشانرافشارياسترسنهاییحدمعموالً 

واسـت اسـترس تـرین منفی، اصلیاسترسحداکثر) د
.دهدمینشانرافشارياسترسنهاییحدمعموالً 

)د(گزینه : پاسخ

3و2و1سـیگما باو(principal stress)اصلیاسترس
اسـترس حـداکثر ، داديقرارصورتبه. شودمیدادهنشان
حـد نهـایی  معمـوالً  (استرسترینمثبت) 1سیگما(اصلی

ودهـد مـی نشـان بافـت یاایمپلنتبررا) کششیاسترس
اسـترس تـرین منفـی ) 3سـیگما (اصـلی اسـترس حداقل

مقـدار 2سـیگما . اسـت ) فشارياسترسحدنهاییمعموًال(
. باشدمی2و1سیگمابینمتوسطی

اعمـال ریسـک بـاالترین ، ایمپلنتطرحکدام-14
_ایمپلنـت تمـاس سـطح بهرامضربرشینیروهاي

؟کندمیواردبافت
پیچشیهايایمپلنت) الف
سیلندريهايایمپلنت) ب
ترکیبیهايایمپلنت) ج
مواردهمه) د

)ب(گزینه : پاسخ

ــالقوههــاي نیــروتوزیــع دربرشــییــاکششــیمخــربب
حـدي تـا دتوانمی، صافسطحیارزوهدارايهاي ایمپلنت
. شـود کنتـرل دقیـق ي هشدمهندسیهاي طراحیبوسیله
اعمـال ریسـک بـاالترین سـیلندري هـاي  ایمپلنـت بویژه
اثـر دررابافـت _ایمپلنـت سـطح بـه مضربرشیهاي نیرو
ایمپلنـت بدنـه طولیمحورجهتدرکهاکلوزالیهاي نیرو
. دارند، شودمیوارد

خطیناحیهشیب، استرین_استرسمنحنیدر-15
نشـاندهنده نآنمقـدار و....... نشاندهندهمنحنی
.باشدمی..........

stiffness- strain) الف
modulous of elasticity - stress) ب
stiffness- modulous of elasticity) ج
modulous of elasticity- stiffness) د

)ج(گزینه : پاسخ

ضـریب ، )االسـتیک ناحیـه ( منحنـی خطـی ناحیـه شیب
وشـود مـی نامیـده (modulous of elasticity) کشسانی

تحتي هماد(stiffness)سفتیمقدارنشاندهندهانمقدار
. استمطالعه

قـرار یکدیگرازmm5فاصلهدرایمپلنت2اگر-16
داشته20mmطولبهلورکانتییکوباشندگرفته
بـه ، شـود واقـع نیوتونی100نیرويتحتکهباشیم
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بــهو........... نیــرويمزیـالی ایمپلنــتبــهترتیـب 
. شودمیوارد........... نیرويدیستالیایمپلنت

N 300 -N 400) بN 200-N 300) الف
N 500- N600) دN 400 -0 N50) ج

)د(گزینه : پاسخ

نیوتونی500کششینیرویکبرابردربایدقدامیایمپلنت
600فشـاري نیـروي ، دیسـتالی ایمپلنـت وکنـد مقاومـت 
. کندمیدریافترانیوتونی

ارتفاع اکلوزالی گشتاور هـارا در کـدام محـور    -17
؟کندمیمختصاتی وارد 

a(فاسیولینگوالی
b (مزیودیستالی
c (اکلوزوژینژیوالی

b , c) بa , b) الف
cفقط) دa , c) ج

)الف(گزینه : پاسخ

ي همولفـ بـراي گشـتاوري بـازوي همچوناکلوزالیارتفاع
. کنـد مـی عملفیشیولینگوالمحورجهتدرواردهنیروي
tongue trust، باالنسیاکارگرسمتدراکلوزالیتماس

دهانعضالتیاگونهطرفازفعالغیرهاي نیرواعمالیا
عمــلمزیودیســتالیجهــتدرنیــرومولفــهیــکهماننــد

. کنندمی

گستره(یاAnterioposterior distanceتعریف -18
A_p( ،ازاستعبارت :
ــف ــله)ال ــزفاص ــتمرک ــايایمپلن ــیه ــاخلف ــزت مرک

قدامیهايایمپلنت
دیســتالتـا خلفــیهـاي ایمپلنــتدیسـتال فاصـله ) ب

قدامیهايایمپلنت
ــله) ج ــتالفاص ــتدیس ــايایمپلن ــیه ــاخلف ــزت مرک

قدامیهايایمپلنت
ــله) د ــزفاص ــتمرک ــايایمپلن ــیه ــاخلف ــتالت دیس

قدامیهايایمپلنت

)ج(گزینه : پاسخ

. شـود مـی کشـیده خلفیهاي ایمپلنتدیستالازخطیک
قدامیفاصله"ایمپلنتترینقدامیمرکزتاخطاینفاصله
A-Pگسـتره یـا )(Anteroposterior distance"خلفی
. شودمینامیده

ــوسدر-19 ــايق ــیه ــیفک ــتره، مربع A_Pگس
ــته................... ــدداش ــوسوباش ــايق ــیه فک

. باشدداشته. ............مثلثی
لـور کانتیباید-کمتريلورکانتیطولدتوانمی) الف

بلندتري
کـانتی دتوانـ می-کمتريلورکانتیطولدتوانمی) ب

بلندتريلور
لـور کـانتی بایـد -کمتـري لـور کـانتی طـول باید) ج

بلندتري
لـور کـانتی دتوانـ مـی -کمتريلورکانتیطولباید) د

بلندتري

)د(گزینه : پاسخ

بــینکــوچکتريA-Pگســترهمربعــیفکــیهــاي قـوس 
لـور کـانتی طـول بایـد ودارندشدهاسپلینتهاي ایمپلنت
ي هفاصـل ، مثلثـی فکـی هـاي  قـوس . باشندداشتهکمتري

نـد توانمـی ودارندشدهاسپلینتهاي ایمپلنتبینبزرگتري
. باشندداشتهبلندتريلورکانتی

ــف  -20 ــارت در تعری ــدام عب Endurance Limitک

درستی بیان شده است؟ به
بیومتریـال ، سطحآنزیردرکهاسترسازسطحی) الف

قـرار بـار اعمـال تحـت نهایـت بیدتوانمیایمپلنت
.گیرد

بیومتریال، سطحآنبااليدرکهاسترسازسطحی) ب
قـرار بـار اعمـال تحـت نهایـت بیدتوانمیایمپلنت

.گیرد
بیومتریـال ، سـطح آنزیردرکهاسترسازسطحی) ج

باراعمالتحتمحدوديتعدادبهدتوانمیایمپلنت
.گیردقرار
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بیومتریـال ، سطحآنبااليدرکهاسترسازسطحی) د
باراعمالتحتمحدوديتعدادبهدتوانمیایمپلنت

.گیردقرار

)الف(گزینه : پاسخ

ایمپلنتبیومتریال، سطحآنزیردرکهاسترسازسطحی
تحمـل حـد ، گیـرد قرارباراعمالتحتنهایتبیدتوانمی

(endurance limit)شودمینامیده .

نسبتیچهباایمپلنتخستگیازناشیشکست-21
است؟متناسبآنضخامتاز

2/1توانبا)ب4/1توانبا) الف
چهارمتوانبا) ددومتوانبا) ج

)د(گزینه : پاسخ

ضـخامت اخـتالف 4تـوان بـا خسـتگی ازناشیشکست
. استمتناسب

پروتـز بـر نیـرو جهـت تعیـین دراصلیعامل-22
کدام است؟ ایمپلنت 

ایمپلنتقرارگیريزاویه) الف
اباتمنتقرارگیريزاویه) ب
اکلوژن) ج
دندانیقوسوضعیت) د

)ج(گزینه : پاسخ

شـناخته نیروجهتتعییندراصلیعاملعنوانبهاکلوژن
ــراکلــوزالیتماســهايموقعیــت. شــودمــی ، پروتــزرويب

طوربهراایمپلنتسیستمدرشدهپخشنیرويهاي لفهؤم
. دهدمیقرارتاثیرتحتمستقیم

زاویه دار در کـدام یـک از مـواد زیـر     تاباتمن-23
کاربرد ندارد؟

زیبایی) الف
رستوریشنمسیربهبود) ب
نیرواعمالجهتتعیین) ج
بوالف) د

)ج(گزینه : پاسخ

نشسـت مسـیر یازیباییبهبودبرايدارزاویههاي اباتمنت
استفادهموردنیرواعمالجهتتعیینبراينهورستوریشن

. گیرندمیقرار

توانـد باعـث   کدام نیروي وارده بر ایمپلنت می-24
سرخوردن شود؟ 

فشاري) ببرشی) الف
خمشی) دکششی) ج

)الف(گزینه : پاسخ

در. شودمیخوردنسرباعثایمپلنترويبربرشینیروي
سـطح یکپـارچگی حفـظ باعـث فشـاري هاي نیروحالیکه
وکششـی هـاي  نیـرو ، شـوند میاستخوان-ایمپلنتتماس
تمـاس سـطح اینگسیختنهمازواختاللموجببرشی

. شوندمی

کال در برابـر  یبیشترین مقاومت استخوان کورت-25
کدام نیرو است؟

فشاري) ببرشی) الف
خمشی) دکششی) ج

)ب(گزینه :پاسخ

اثـر بیشـترین هـا  نیـرو سـایر بامقایسهدربرشیهاي نیرو
کــلدر. دارنــداســتخوانوایمپلنــترويبــرراتخریبــی

پروتـزي هاي سیستمباراتطابقبهترین، فشاريهاي نیرو
برابـر درکورتیکالاستخوان. دارندایمپلنتبرمتکیکامال
.داردراوضعیتضعیفترین، برشبرابردروقویترین، فشار

اسـترس نهاییحدمعموًال استرسترینمثبت-26
استرسنهاییحدمعموًال استرسترینمنفیو........ 
. باشدمی..........

برشی-فشاري) بکششی-فشاري) الف
فشاري-کششی) دبرشی-کششی) ج

)د(گزینه :پاسخ

3و2و1سـیگما باو(principal stress)اصلیاسترس
اسـترس حـداکثر ، داديقرارصورتبه. شودمیدادهنشان
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حـد نهـایی  معمـوالً  (اسـترس مثبتتـرین ) 1سیگما(اصلی
ودهـد مـی نشـان بافـت یاایمپلنتبررا) کششیاسترس
اسـترس تـرین  منفـی ) 3سـیگما (اصـلی اسـترس حداقل

مقـدار 2سـیگما . اسـت ) فشارياسترسحدنهاییمعموًال (
. باشدمی2و1سیگمابینمتوسطی

واردنیرويبزرگیکنترلهايروشازکدامیک-27
؟باشدمینایمپلنتبر

لورکانتیطولتغییر) الف
ایمپلنتژئومتريتغییر) ب
محوريخارجنیروهايتنظیم) ج
تاجارتفاعتنظیم) د

)ب(گزینه :پاسخ

ـ مینیروبزرگترین افـزایش عوامـلِ کـاهش بوسـیله دتوان
هـاي  نیـرو ، لـور کـانتی طـول :شـود کنتـرل نیروي هدهند

. تاجارتفاعوخارجومحوري

زیـر مـوارد ازکـدامیک بهاستخواندانسیته-28
بستگی دارد؟

استخواناستحکام) الف
module of elasticity) ب
سفتی) ج
مواردهمه) د

)د(گزینه : پاسخ

بـه بلکـه اسـتخوان اسـتحکام بهتنهانهاستخواندانسیته
چـه هـر . اسـت مـرتبط نیـز آن) سـفتی (کشسانیضریب

چـی هرواست(Rigid)تر سخت، باشدتر سفتاستخوان
. استتر انعطافقابل، باشدنرمتراستخوان

باشد؟ میHOOKکدام عبارت بیانگر قانون -29
کشسانیضریب´نرمالاسترس=نرمالاسترین) الف
نرمالاسترین´نرمالاسترس=کشسانیضریب) ب
ضـریب بـر تقسـیم نرمـال اسـترس =نرمـال استرین) ج

کشسانی
ضـریب بـر تقسـیم نرمـال اسـترین =نرمـال استرس) د

کشسانی

)ج(گزینه : پاسخ

استرینواسترسبینارتباطبهکهاستنامیهوكقانون
نظـر ازانشـکل ترین سادهدرقانوناین. استشدهداده

؛شودمیبیانزیرصورتبهریاضی
∂ =

اسـترین درکشسـانی ضـریب بااستبرابرنرمالاسترس
. نرمال

صورتبهطوالنیمدتدرکهکمنسبتانیروهاي-30
کدام شکست را ایجـاد  شوندمیاعمالشوندهتکرار

؟کنندمی
خمشیشکست) بخستگیشکست) الف

مواردهمه) دچرخشیشکست) ج

)الف(گزینه : پاسخ
تکـرار صـورت بـه مدتطوالنیدرکهکمنسبتاهاي نیرو

خسـتگی شکسـت نـد توانمـی ، شـوند مـی اعمـال شونده
(fatigue failure)شودپروتزیاایمپلنت .

شکست ناشی از خستگی زیرعواملازکدامیک-31
؟کندمیرا ایجاد 

خـالص تیتـانیوم جـاي بهتیتانیومآلیاژازاستفاده) الف
تجاري

ایمپلنتداخلدراباتمنتپیچفضايافزایش) ب
فیکسچرضخامتافزایش) ج
اکلوزالیهايتماسکاهش) د

)ب(گزینه : پاسخ
خـالص تیتانیومبهنسبتباالتريتحملحد، تیتانیومآلیاژ

. دهدمینشانتجاري
ضـخامت اختالفچهارمتوانباخستگیازناشیشکست
تـر  ضـخیم هـا  دیوارهدربرابردوکهاي هماد. استمتناسب

. استقویتربرابر16تقریبا، است
اعمالهاي چرخهتعدادکاهشباخستگیازناشیشکست

هـاي  اسـتراتژي اتخـاذ ، بنـابراین یافـت خواهدکاهشبار
کـاهش وپارافانکشـنال عـادات حـذف برايگیرانهسخت
شکستبرابردرایمپلنتحفاظتبراياکلوزالیهاي تماس

. استضروريخستگی
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بـه Healingدورهدرزیـر نیروهايازکدامیک-32
؟شوندمیواردهاایمپلنت

پایینفکخمش) الف
ايمرحلهیکCover Screwبستن) ب
دوممرحلهمخاطیداخلقطعهبستن) ج
مواردهمه) د

)د(گزینه : پاسخ
ـ مـی هـم منفعـل مکـانیکی هـاي  نیرو دورهطـی دردتوان

healingفـک خمشعلتبهمثال، شوندواردایمپلنتهابه
داخـل قطعه، ايمرحلهیکcover_ screwبستن، پایین

. دوممرحلهمخاطِی

دار را زاویـه هاي گزینه نارست در مورد اباتمنت-33
کدام است؟ 

ایجـاد سـبب اکلـوزالی نیروهايدرهااباتمنتاین) الف
. شوندمیخطرناکیعرضینیرويمولفه

.شوندمیاستفادهنیرومالعاهتجیینعتبراي) ب
.شوندمیاستفادهزیباییبهبودبراي) ج
قـرار اسـتفاده مـورد پروتزنشستمسیربهبودبراي) د

.گیرندمی

)ج(گزینه : پاسخ
در(اکلوزالیهاي نیرواثردراي هزاویهاي اباتمنتهمچنین

عرضـی نیـروي مؤلفهایجادسبب) دارزاویهاباتمنتجهت
نحـوي بهجراحیطیدربایدها ایمپلنت. شودمیخطرناك

نزدیکممکنحدتامکانیکیهاينیروکهشونددادهقرار
زاویـه هـاي  اباتمنت. شودواردایمپلنتبدنهطولیمحوربه
نـه ورستوریشـن نشسـت مسـیر یازیباییبهبودبرايدار

. گیرندمیقراراستفادهموردنیرواعمالجهتتعیینبراي

اسـتخوان ، استخوانباایمپلنتتماسسطحدر-34
....... برابـر دروتـرین قـوي ..... برابـر درکورتیکال

دارد؟راوضعیتترینضعیف
کششینیروهاي–برشینیروهاي) الف
فشارينیروهاي–برشینیروهاي) ب
کششیهاينیرو–فشارينیروهاي) ج
برشینیروهاي–فشارينیروهاي) د

)د(گزینه : پاسخ

اثـر بیشـترین هـا  نیـرو سـایر بامقایسهدربرشیهاي نیرو
کــلدر. دارنــداســتخوانوایمپلنــترويبــرراتخریبــی

پروتـزي هاي سیستمباراتطابقبهترین، فشاريهاي نیرو
برابـر درکورتیکالاستخوان. دارندایمپلنتبرمتکیکامال
. داردراوضعیتضعیفترین، برشبرابردروقویترین، فشار

در کورتیکالاستخواناستحکاممیزانکمترین-35
زیر است؟هاي یک از نیروبرابر کدام 

Torsion, Shear) الف
Transverse, Tensile) ب
degrees off axis, tensile30) ج
longitudinal, tensile) د

)ب(گزینه : پاسخ

اثـر بیشـترین هـا  نیـرو سـایر بامقایسهدربرشیهاي نیرو
کــلدر. دارنــداســتخوانوایمپلنــترويبــرراتخریبــی

پروتـزي هاي سیستمباراتطابقبهترین، فشاريهاي نیرو
برابـر درکورتیکالاستخوان. دارندایمپلنتبرمتکیکامًال 

. داردراوضعیتضعیفترین، برشبرابردروقویترین، فشار

کـدام  وارد بر ایمپلنت هاي مورد کاهش نیرودر -36
است؟ نادرستگزینه 

بافـت همـراه بـه آکریلیـک هـاي دندانازاستفاده) الف
فیبروزه

Intramobile elementازاستفاده) ب
Progressiveهمـراه بـه آکریلیموقتیازاستفاده) ج

Occlusal Loading
Shock absorberعنوانبهفیبروزهبافتازاستفاده) د

)الف(گزینه : پاسخ

بـر شـده اعمـال هاي نیروکاهشبرايمختلفیهاي روش
ــا ایمپلنــت ازاســتفاده,skalak. اســتشــدهپیشــنهاده

رااسـتئواینتگره هـاي  فیکسچرهمراهبهاکریلیهاي دندان
نـد توانمیکهزیاداي هضربهاي نیرونسبیکردنکمبراي

کننــدتخریــبراایمپلنــتمجــاوراســتخوانیهــاي بافـت 
درفیبـروز بافـت کـه کـرد پیشنهاد,weiss. کردپیشنهاد
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گیـر ضـربه یـک صـورت بهایمپلنت_بافتتماسمحل
(shock absorption) مشــابه روشبــا فیزیولوژیــک

یـک حـداقل . کنـد مـی عملفانکشنالپریودنتاللیگامان
:ازاستفادهباراگیريضربهتواناییکردسعیایمپلنتطرح
سختیبا(intramobile element)متحركداخلیقطعه
. دهـد قرارخودطرحدرها ایمپلنتسایریامقایسهدرکمتر

mischهمـراه بـه اکریلـی موقترستوریشنازاستفادهاز
(progressive occlusal loading)تـدریجی بارگـذاري 

ازقبـل رااسـتخوان -ایمپلنتتماسسطحتاکندمیدفاع
اعمـال واکلـوزال طـرح ایجـاد ، نهـایی رستوریشنساخت

. بخشدبهبودسیستمجوشیبههاي نیرو

بـه لورکانتیطولزیرنیروهايازکدامیکدر-37
؟کندمیپیدااهمیتگشتاوربازويعنوان

)اکلوزالی(عموديراستايدرنیروهاي) الف
لینگوالراستايدرنیروهاي) ب
مزیالیمؤلفه بانیروهایی) ج
بوالفگزینه) د

)د(گزینه : پاسخ

خـارج نیروهـاي یـا وسیعلورکانتیزوائددارايهاي پروتز
خــاطربــهاســتممکــن، ثابــتهــاي پروتــزدرمحــوري

. شـوند بزرگـی گشتاورایجادسببنیروعموديهاي مؤلفه
یکشودواردلورکانتی) درازاي(طولبهنیروصوریتکهدر

ـ مـی هـم لالینگـو نیـروي مؤلفه گـردن اطـراف دردتوان
. کندایجادچرخشیگشتاور، ایمپلنت

10فاصلهبااسپلینتصورتبهایمپلنتدواگر-38
بهلورکانتیبازويیکوبگیرندقرارهمبامترمیلی
، باشـند داشـته دیستالسمتبهمترمیلی20طول
بـازوي دیستالیانتهايدرنیوتونی100نیرويتحت
درزیرهايگزینهازیککدام، بگیرندقرارلورکانتی
؟باشدمیصحیحهاایمپلنتبهواردهنیروهايمورد

فشارينیروينیوتون300مزیالیایمپلنت) الف
فشارينیروينیوتون300دیستالیایمپلنت) ب
کششینیروينیوتون300مزیالیایمپلنت) ج
کششینیروينیوتون300دیستالیایمپلنت) د

)ب(گزینه : پاسخ

بـه وباشندهمازيمترمیلی10فاصلهدرایمپلنتدواگر
يمترمیلی20دیستالیلورکانتییکوشونداسپلینتهم

ایـن ، باشـد شدهمتصلنآبهنیوتون100نیروياعمالبا
100نیرويبرابردرمزیالیایمپلنت: آیندمیبوجودنیروها

ایمپلنـت وکنـد میمقاومتنیوتونی200کششینیرويبا
تحـت وکنـد مـی عملگاهتکیهتقطهصورتبهدیستالی

. گیردمیقرارنیوتونی300دیستالینیروي

کـدام  هـا ایمپلنـت DistanceA-Pدر رابطه با-39
گزینه صحیح است؟ 

مزیالتاایمپلنتترینخلفیدیستالازفاصلهاین) الف
. شودمیگیرياندازهایمپلنتترینجلو

مربعیهايفکبهمربوطA-P Distanceبیشترین) ب
. باشدمیشکل

. 2بابرابرلورکانتیطولمورددرکلینیکیپیشنهاد) ج
.استفاصلهاینبرابر5

داردسـاپورت رويبرکهاثراتیخاطربه، فاصلهاین) د
.کندکمکنیروهاشدنپخشبهدتوانمی

)ج(گزینه : پاسخ

. شـود مـی کشـیده خلفیهاي ایمپلنتدیستالازخطیک
قـدامی فاصله"ایمپلنتترین قدامیمرکزتاخطاینفاصله
A-Pگسـتره یـا )(Anteroposterior distance"خلفی
. شودمینامیده

نشـده درستی بیان بهزیرهايگزینهازکدامیک-40
است؟ 

خالصتیتانیومازتیتانیومآلیاژendurance limit) الف
. استبیشتر

خسـتگی یکسانشرایطدربار4تا2تیتانیومآلیاژ) ب
. استترقويخالصتیتانیوماز

اخـتالف چهـارم توانبارابطهدرfatigue fracture) ج
. باشدمیایمپلنتضخامت

Screwهـاي ایمپلنـت خصوصیاتازگشتاوراینرسی) د
typeباشدمی
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)د(گزینه : پاسخ

پیچشآنالیزدرکهزیادياهمیتخاطربهاینرسیگشتاور
(torsion)خمشو (bending)دررامهمـی سـهم ، دارد

. داراستسیلندريها ایمپلنتطراحی

اپراتـور چگونه، ایمپلنتسیستمانتخابازبعد-41
کند؟کنترلراStarinدتوانمی
استخوانdensityتغییر) الف
اکلوزالیصفحهسایزکنترل) ب
ثابتهايپروتزجايبهOvedentureازاستفاده) ج
مواردهمه) د

)د(گزینه : پاسخ

يابـر راهتنهـا ، خـاص ایمپلنتسیستمیکانتخابازبعد
، کندمیتحملبافتکهاسترینیکنترلجهتدندانپزشک

اسـتخوان دانسـیته درتغییـر یاشدهاعمالاسترسکنترل
بوسیلههمچنینشدهاعمالاسترس. استایمپلنتاطراف

، شـکن فشـار ازاسـتفاده ، اکلوزالمیزكسایز، رستوریشن
شـکل وثابـت هـاي  پروتـز جـاي بـه اوردنچـر ازاستفاده
. گیردمیقرارتاثیرتحتاکلوزالیهاي تماس

سـطح تمـاس   دربرشـی هـاي  نیـرو بیشترین-42
استخوان در چـه نـوع ایمپلنتـی ایجـاد     -ایمپلنت

؟شودمی
پیچی) بسیلندري) الف

saddle) دترکیبی) ج

)الف(گزینه : پاسخ

ــالقوههــاي نیــروتوزیــع دربرشــییــاکششــیمخــربب
حـدي تـا دتوانمی، صافسطحیارزوهدارايهاي ایمپلنت
. شـود کنتـرل دقیـق ي هشدمهندسیهاي طراحیبوسیله
اعمـال ریسـک بـاالترین سـیلندري هـاي  ایمپلنـت بویژه
اثـر دررابافـت -ایمپلنـت سـطح بـه مضربرشیهاي نیرو
ایمپلنـت بدنـه طولیمحورجهتدرکهاکلوزالیهاي نیرو
. دارند، شودمیوارد

سـطح بهشدهواردنیروهاينوعترینمخرب-43
استخوان کدام نوع نیرو است؟ایمپلنتتماس

فشاري) ببرشی) الف
پیچشی) دکششی) ج

)الف(گزینه : پاسخ

اثـر بیشـترین هـا  نیـرو سـایر بامقایسهدربرشیهاي نیرو
کــلدر. دارنــداســتخوانوایمپلنــترويبــرراتخریبــی

پروتـزي هاي سیستمباراتطابقبهترین، فشاريهاي نیرو
برابـر درکورتیکالاستخوان. دارندایمپلنتبرمتکیکامالً 

. داردراوضعیتضعیفترین، برشبرابردروقویترین، فشار

حداکثر استرین چه زمانی اتفاق می افتد؟-44
هستندصفرفشاريهاي استرسهمه) الف
. هستندحداکثرکششیهاي استرس) ب
.هستندصفربرشیهاي استرسهمه) ج
. هستندحداکثرفشاريهاي استرس) د

)ج(گزینه :پاسخ

جهـت دراسـترس مؤلفهکهاستزمانی، استرسحداکثر
صـفر برشـی هاي استرسهمهآندرکهگیردقرارخاصی
. هستند

صـحیح  Principle Stressکدام گزینه در مورد -45
است؟ 

اسـترس نهـایی حـد واسـترس تـرین مثبت-1δ) الف
. استکششی

اسـترس نهـایی حـد واسـترس تـرین منفی-3δ) ب
. استفشاري

وفشـاري استرسنهاییحدازمتوسطیمقدار-2δ)ج
. استکششی

مواردهمه) د

)د(گزینه : پاسخ
3و2و1سـیگما باو(principle stress)اصلیاسترس

اسـترس حـداکثر ، داديقرارصورتبه. شودمیدادهنشان
حـد نهـایی  معمـوالً  (استرسترینمثبت) 1سیگما(اصلی

ودهـد مـی نشـان بافـت یاایمپلنتبررا) کششیاسترس
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اسـترس تـرین  منفـی ) 3سـیگما ( اصـلی اسـترس حداقل
مقـدار 2سـیگما . اسـت ) فشارياسترسحدنهاییمعموًال (

. باشدمی2و1سیگمابینمتوسطی

درستی بیان شده است؟ کدام گزینه به-46
طـول واحـد درکشـیدگی ) ε(مهندسـی استرین) الف

. نداردواحدواست
هاي مؤلفهیابدنهزاویهدرتغییر) ȣ(برشیاسترین) ب

. استخالصبرشینیرويتحتاسترس
نیـروي تحتبرشیاسترینهمانمهندسیاسترین) ج

. استدارزاویه
بوالف) د

)د(گزینه : پاسخ
استرینواستطولواحددرشکلتغییرمهندسیاسترین
نیـروي تحـت ، اسـترس ي مؤلفهیابدنهزاویهتغییربرشی
. است(Fs) خالصبرشی

گزینه صـحیح  پواسان کدام در رابطه با ضریب-47
باشد؟ می
. کندمیصدقمادهپالستیکفازدر) الف
. کندمیصدقپالستیکواالستیکفازدر) ب
فازدرمحورياسترینبهطرفیاستریننسبتبرابر) ج

. استاالستیک
فازدرطرفیاسترینبهمحورياستریننسبتبرابر) د

. استپالستیک

)ج(گزینه : پاسخ
(poisson 's ratio) پویسـن ضـریب االسـتیک طیفدر

بـر تقسـیم (lateralstrain) طرفـی استرین: بااستبرابر
. (Axialstrain)اگزیالیاسترین

μ =

کدام گزینه در مورد رابطه اسـترس ـ اسـترین    -48
صحیح است؟ 

اسـترین تفـاوت باشـد بیشترواردهاسترسهرچه) الف
. شودمیبیشتراستخوانوایمپلنتبین

5اسـترینی ثابتاسترستحتکورتیکالاستخوان) ب
. دهدمینشانتیتانیومبرابر

دلیـل بـافتی اسـترین کاهشIVتایپاستخواندر) ج
ایمپلنـت بهواردههاي استرسکاهشبرايمنطقی

. است
مواردهمه) د

)د(گزینه : پاسخ

بـین اسـترین تفـاوت باشـد بیشـتر واردهاسـترس چههر
. شودمیبیشتراستخوانوایمپلنت

برابـر 5اسـترینی ثابـت استرستحتکورتیکالاستخوان
. دهدمینشانتیتانیوم

منطقـی دلیـل بـافتی استرینکاهش5تایپاستخواندر
. استایمپلنتبرواردههاي استرسکاهشبراي

در کدام یک از موارد impact forceبیشترین -49
زیر اتفاق می افتد؟

دندانبرمتکیثابتپروتز) الف
ایمپلنتبرمتکیFP1ثابتپروتز) ب
RP4متحركپروتز) ج
RP5متحركپروتز) د

)ب(گزینه : پاسخ

جهــتMISCHپیشـنهادي روشیـک کـدام -50
بهبـود وهـا ایمپلنتبرشدهاعمالنیروهايکاهش
. باشدمیاستخوان_ایمپلنتتماسسطح

آکریلیهايدندانازاستفاده) الف
تمـاس محـل درفیبـروز بافـت ایجـاد جهتتالش) ب

گیرضربهبعنواناستخوان-بافت
فوريبارگذاريبهمراهدائمیرستوریشنازاستفاده) ج
ــتفاده) د ــتوریشازاس ــترس ــیموق ــهآکریل ــراههب م

تدریجیبارگذاري

)د(گزینه : پاسخ

 mischهمـراه بـه اکریلیموقترستوریشنازاستفادهاز
(progressive occlusal loading) تـدریجی بارگذاري

ازقبـل رااسـتخوان -ایمپلنتتماسسطحتاکندمیدفاع
اعمـال واکلـوزال طـرح ایجـاد ، نهـایی رستوریشنساخت

. بخشدبهبودسیستمجوشیبههاي نیرو


