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مقدمه

حقنامبه

لیفی کتاب مسـیرهاي  أاالت تؤاي از سمکاران محترم قرار دارد، مجموعهروي شما اساتید و هکتابی که پیش
در . است، که به تفکیک فصـول طراحـی شـده اسـت    ""Cohen Pathways of Pulp 12th editionپالپ 

مسـیرهاي پالـپ   "ال منطبق بـا کتـاب ترجمـه    ؤاالت به صورت تشریحی و با ذکر منبع سؤپایان به هریک از س
اي ذکـر شـده کـه کلیـه     رتین طب پاسخ داده شده است و نکات کاربردي و مکمل بـه گونـه  انتشارات آ"	2021

.مطالب مورد نیاز براي تسلط بیشتر را پوشش داده و مروري کامل بر نکات مهم باشد
از اساتید محترم بخش اندودانتیکس دانشـکده دندانپزشـکی همـدان، دکتـر الهـام خوشـبین، دکتـر حامـد         

لیف ایـن کتـاب مـا را یـاري نمودنـد، تشـکر و       أفسانه رحمتی و دکتر مریم خلیلی کـه در تـ  آبادي، دکتر اکرکه
.کنیمقدردانی می

.در پایان از انتشارات آرتین طب که امکان چاپ این کتاب را فراهم آوردند کمال تشکر را داریم
فین جهـت بهبـود   آوري کامل، مجموعه خالی از اشکال نیست، لذا گـروه مـول  رغم تالش در جهت جمععلی

.باشندکیفیت کتاب حاضر، صمیمانه پذیراي انتقادات و پیشنهادات دوستان و همکاران گرانقدر می

دستیاران تخصصی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی همدان
1400تابستان 



3فصلسؤاالت

اندودانتیکهايبیماريازتقلیدکنندهضایعات

شود؟مشاهدهقابلرادیوگرافیدرتاباشدبایدمتر ند میلیچاسفنجیاستخواندرضایعهتحلیل-1
7تا1)د5تا1)ج3تا1)ب2تا1)الف

باشد؟نمیشایعکوالرالمولتیضایعاتجزویککدام-2
Ameloblastic fibroma)بCGCL)الف

OKC)دAmeloblastoma)ج

باشد؟نمیOKCهايویژگیازیکمکدا-3
.داردpalisadedسطح)ب.دارددرصدي30عود)الف

.کندنمیایجاداستخوانیاکسپنشن)د.کندمیایجادill definedرادیولوسنسی)ج

4-OKCاست؟ترشایعناحیهکدامدر
مندیبلخلف)بماگزیالخلف)الف

مندیبلمقدا)دماگزیالقدام)ج

است؟زیرضایعاتازیککداممشابهOKCتظاهرات-5
Ameloblastoma)بCalcifying odontogenic cyst)الف

Dentigerous cyst)دLateral periodontal cyst)ج

است؟کدامادنتوژنیکتومورترینشایع-6
CEOT)بAmeloblastoma)الف

Ameloblastic fibroma)دOdontogenic myxoma)ج
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باشد؟نمیآملوبالستومارادیوگرافیکهايویژگیازگزینهکدام-7
.شودنمیمجاوردندانتحلیلبهمنجر)ب.کندمیایجادIrregular scalloping)الف

.باشدنهفتهدندانهمراهتواندمی)د.شودمیپلیتکورتیکالاکسپنشنبهمنجر)ج

8-CGCLدارد؟بیشتريشیوعناحیهکدامدر
مندیبلخلف)دمندیبلقدام)جماگزیالخلف)بماگزیالقدام)الف

باشد؟نمیnonaggressive CGCLهايویژگیازیککدام-9
.کنندمیایجاددندانتحلیل)بکوچک)الف

.هستندعالمتفاقداکثرا)دکندرشد)ج

باشد؟نمیMaxillary sinusitis of endodontics originشایععالیمازیککدام-10
post nasal drip)بصورتیدرد)الف

تورم)دسردرد)ج

است؟ضایعهکدامهايویژگیازdome shape elevationرادیواپسیته-11
OKC)دCEOT)جآملوبالستوما)بMSEO)الف

است؟ضایعهکدامبهمربوطantral pseudocystيواژه-12
Periapical osteoperiostitis)بMSEO)الف

Periapical mucositis)دOdontoma)ج

برد؟میزمانمدتچهپرولیفریتیوپریوستیتباهمراهاستیومیلیتدرمانازبعداستخوانترمیم-13
ماه12تا6)دماه6تا4)جماه4تا2)بماه3تا1)الف

است؟غلطپرولیفریتیوپریوستیتباهمراهومیلیتئاستباارتباطدرگزینهکدام-14
.باشدمیادنتوژنیکعفونتهمراهبهپوسیدگیآنعلتترینشایع)الف
.استشایعمندیبلمولروپرمولرناحیهدر)ب
.شودمیلبمندیدربوراتساعبهمنجرکندانسانیتتئاسمشابه)ج
.بردمیزمانماه12تا6درمانبعدازاستخوانترمیم)د

پرولیفریتیوپریوستیتباهمراهاستیومیلیترادیوگرافینمايافتراقیهايتشخیصازگزینهکدام-15
؟باشدمی
تکاملیتغییرات)بایدیوپاتیکتغییرات)الف

مواردهمه)دطبیعینوعات ت)ج



37سؤاالت فصل 

ندارد؟درمانبهنیاززیرضایعهکدام-16
Periapical mucositis)بIdiopathic osteosclerosis)الف

MSEO)دOdontoma)ج

باشد؟میمتفاوتزیرضایعهکدامشایعمکان-17
Compound odontoma)بOKC)الف

Ameloblastoma)دCondensing osteitis)ج

است؟شدهگزارشزیرضایعهکدامدرانوادگیخيسابقه-18
OKC)بCompound odontoma)الف

Paget)دAmeloblastoma)ج

بیوتیک متعـدد و جراحـی سـینوس    نتیهاي آتشخیص نادرست کدام ضایعه منجر به تجویز دوره-19
شود؟ غیرضروري می

MSEO)بpaget)الف
odontoma)دidiopathic osteosclerosis)ج

باشد؟نمیتپاژهايویژگیازیککدام-20
.هستندپرعروقابتدادرضایعات)باستئوسارکومبهتغییرامکان)الف

خونفسفروکلسیمنرمالسطح)دماگزیالدوبرابرمندیبلابتالياحتمال)ج

21-Cotton woolباشد؟میضایعهکدامرادیوگرافیکنماي
MSEO)بپاژت)الف

PCOD)داپیکالپرياستئوپریوستیت)ج

باشد؟میPCODهايویژگییککدام-22
.استشایعماگزیالقدامدر)بکانونیچندضایعهشایعترین)الف

.دهندنمیپاسخحیاتتستهابهدندان)د.استشایعپوستسیاهمرداندر)ج

باشد؟نمیبیماريکدامباارتباطدرهایپرپاراتیروییدیسم-23
پاراتیروییدآدنوم)بکلیهسنگ)الف

کبدچرب)ددوازدههزخم)ج

است؟مشاهدهقابلهایپرتیروییدیسمضایعاتدررادیوگرافیکنمايکدام-24
ground glass)بcotton wool)الف

snow flake)دdome shape elevation)ج
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است؟اتیروییدیسمهایپرپارcharacteristicهايویژگیازگزینهکدام-25
المینادوراکلیفقدان)بcotton woolنماي)الف

لیتیکضایعاتحضور)داستخوانشدگیبزرگ)ج

باشد؟نمیbrownتومورهايمکانازگزینهکدام-26
فمور)ددنده)جلگن)بترقوه)الف

دهد؟میرختريپایینسنیندرکدام-27
CGCL)دPaget)جPCOD)بLCH)الف

باشد؟نمیLCHهايویژگیازیککدام-28
استخوانتحلیل)بمندیبلبرابر3ماگزیالدرگیري)الف

پریودنتالبیماريمشابه)دهادندانشدنلق)ج

باشد؟میWell definedرادیولوسنسیکدام-29
PCOD)باستئوسارکوم)الف

ORN)ددسموپالستیکفیبروم)ج

باشد؟میاستئومیلیتايهزمینفاکتورهايازیککدام-30
ایمنیشدهتضعیفشرایط)بسیستمیکبیماري)الف

مواردهمه)دخونرسانیبرموثرشرایط)ج

است؟ترایعشمرداندرکدام-31
Osteomyelitis)دFCOD)جPCOD)بCGCL)الف

باشد؟میضایعهکدامعالیمازپایینلبپاراستزي-32
paget)بCGCL)الف

PCOD)دacute osteomyelitis)ج

باشد؟میحاداستئومیلیتcharacteristicهايویژگیازکدام-33
استخوانمغزفضايادم و التهاب)بپایینلبپاراستزي)الف

لنفادنوپاتی)دخونسفیدگلبولافزایش)ج

باشد؟میضایعهکدامرادیوگرافیهايگیژازویmoth eatenنماي-34
OKC)بمزمناستیومیلیت)الف

میلومامالتیپل)دهوچکیننانسندرم)ج
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کشد؟میطولمدتچهبدنازdensumabويدارکاملپاکسازي-35
ماه6تا5)دماه5تا4)جماه4تا3)بماه2تا1)الف

گذارند؟میاثرفاکتورکدامبرantiangiogenesisداروهاي-36
INF)دTNF)جTGF)بVEGF)الف

است؟غلطMRONJباارتباطدرگزینهکدام-37
.استترشایعمندیبلدر)بmoth eatenادیوگرافیکرنماي)الف

.استاصلیکلیدپیشگیري)دکرستالاستخوانرادیودنسیتیکاهش)ج

است؟درستهوچکیننانلنفومباارتباطدرگزینهکدام-38
.داردتیزدرد)بمندیبلازبیشترماگزیالدرگیري)الف

.استشایعپایینسنیندر)د.باشدمیTلنفوسیتسلولیمنشاترینرایج)ج

باشد؟نمیمتاستاتیکضایعاتدردرگیرشایعهاياستخوانازیککدام-39
فک)دلگن)جمهره)بجمجمه)الف

باشد؟نمیاستخواندرشوندهمنتشرشایعهايکارسینومازیککدام-40
تخمدان)دپروستات)جیدئروتی)بکلیه)الف

دیـده موضـعی استئوبالسـتیک واکـنش کارسـینوم کداممتاستازازناشیرادیوگرافیکنمايدر-41
شود؟می
تخمدان)دکلیه)جسینه)بیدئتیرو)الف

است؟کداممیلومامالتیپلنشانهترینشایع-42
پروتئینوري)داستخواندرد)جیدئیلوآمرسوب)بندوالرزبان)الف

باشد؟نمیمیلومامالتیپلهايویژگیازگزینهکدام-43
زناندربیشترشیوع)بpunched outبوردر)الف

66-70سنیمیانگین)دندوالرزبانمشاهده)ج

است؟کدامولوماگرانازاپیکالپريکیستافتراقجهتطالییاستاندارد-44
MRI)دبیوپسی)جCBCT)بمعمولرادیوگرافی)الف

باشد؟نمیریشهلترالموقعیتدررادیولوسنسیهايافتراقیتشخیصازیککدام-45
CGCL)دآملوبالستوما)جLPC)بOKC)الف
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است؟کدامLPCشایعمحل-46
مندیبلمولرومولرپره)بندیبلممولرپرهوکانین)الف

ماگزیالمولرومولرپره)دماگزیالمولرپرهوکانین)ج

دارد؟PDLمنشأزیرضایعهکدام-47
رادیکوالرلترالکیست)بدیسپالزيسمنتواوسئوسفوکال)الف

CGCL)ددنتیژروسکیست)ج

است؟کدامفکدرغیرادنتوژنیکتکیسترینشایع-48
Stafne defect)بدنتیژروسکیست)الف

تیروگلوسالکیست)دنازوپاالتینکیست)ج

است؟کدامنازوپاالتینکیستشایعنشانه-49
مواردهمه)ددرد)جدرناژ)بتورم)الف

است؟ضایعهکدامگرافیماينشکلقلبیرادیولوسنسی-50
نازوپاالتینکیست)بپاالتینوسکیست)الف

okc)دادنتوما)ج

است؟غلطاستافنهنقصباارتباطدرگزینهکدام-51
.استمندیبلانگلدرغالبا)ب.دهدمینشانرانرمالبزاقیغدهبیوپسی)الف

.دارندکورتیکهومعینبوردر)د.هستندترشایعنگواللیسابغدهباهمراهموارد)ج


