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مقدمه 

هـاي  منتشر شده و به عنوان یکی از رفرنس2020هاي دندانی میش در سال ویرایش چهارم کتاب ایمپلنت
اي در زمینـه  تـاکنون مجموعـه  . قرار گرفته اسـت 1400اصلی امتحان دانشنامه تخصصی پریودانتیکس از سال 

فی فصول منتخب امتحـان  کتاب حاضر شامل مجموعه سؤاالت تألی. سؤاالت تألیفی این کتاب منتشر نشده است
سـؤال بـه همـراه    900باشد و تالش شده تا نکات مهم آموزشی در بالغ بـر  دانشنامه تخصصی پریودانتیکس می

الزم به ذکر است هدف اولیـه ایـن   . هاي مربوطه به طور کامل پوشش داده شودپاسخ تشریحی و جداول و شکل
لکه نکاتی که به هر نحو جنبـه آموزشـی   بها نیست، همجموعه، طراحی تست استاندارد به منظور سنجش آموخت

ها آورده شده تا بتواند به عنوان منبعی خالصـه، جهـت مـرور مطالـب     هاي مثبت در گزینهدارند، به شکل گزاره
. مهم رفرنس اصلی مورد استفاده قرار گیرد

هاي ارزنده خود، همـواره  ییکنم که با راهنمااز استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر محمدرضا طالبی تشکر می
بـازخوانی  ویـرایش و  که ،ب آقاي دکتر امیري نسبجنافلوشیپ محترم تخصصی همچنین از . چراغ راه هستند

امید است مجموعه حاضر جهت کسب آمادگی الزم بـراي  . سپاسگزارمدر نهایت دقت به انجام رساندند،کتاب را 
منـد،  ت مطالعه سایر همکاران عالقـه هچنین جریودانتیکس و همرشته پءهاي دانشنامه و ارتقاشرکت در آزمون
. مفید واقع گردد

نگار دانشوردکتر 
1400مرداد 

علمی که ره به حق ننماید جهالت است



3سؤاالت فصل 
هاي دندانیطراحی ایمپلنتفانکشنالاصول 

نیروهاي وارده، کدام گزینه صحیح است؟ ترین مقاومت استخوان در برابربیشدر رابطه باـ 1
برشی >کششی >مقاومت در برابر نیروهاي فشاري ) الف
کششی >برشی >مقاومت در برابر نیروهاي فشاري ) ب
برشی >فشاري >مقاومت در برابر نیروهاي کششی ) ج
کششی >فشاري>مقاومت در برابر نیورهاي برشی ) د

�.صحیح استالفگزینه 

است؟ نادرستکدام گزینه ـ 2
. هاي قطور کمتر استلنتپلنت در ایمپاسترس اینترفیس استخوان ـ ایم) الف
. هاي خلف ماگزیال، نقش کلیدي و اولیه داردلنتپمدت ایمطوالنیSurvivalلنت بر روي پقطور ایم) ب
. تري در کاهش تجمع استرس و استرین کرستال داردلنت نسبت به طول آن، اثر مهمپقطر ایم) ج
. شوددرصد می9/96لنت به میزان پلنت، سبب کاهش شکست ایمپافزایش قطر ایمmm1هر ) د

�ب گزینه 
و بهداشـت دهـان   maintenanceهاي روتکل جراحی با طراحی درست، کسب ثبات اولیه کافی در زمان قراردهی و دورهپ

لنت در خلف ماگزیالي آتروفیک هسـتند و  پمدت ایمي در رابطه با ماندگاري طوالنیدقبل و بعد از جراحی، فاکتورهاي کلی
. باشدلنت ثانویه میپنقش قطر ایم
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surface areaمتـر، میـزان   میلی10متر، با طول یکسان میلی5/5به 5/3لنت از پبا افزایش قطر ایمـ 3

یابد؟ درصد افزایش میچند
% 97) د% 87) ج% 77) ب% 67) الف

�گزینه د 

است؟ نادرستکدام گزینه ـ 4
. تر استترد، بیشهاي داراي میکرولنتپدر ناحیه مارژینال ایمBICمیزان ) الف
تـر  الیش شـده بـیش  پنسبت به سطح Moderately Roughهاي با سطحلنتپلنت در ایمپایمريپیشرفت پ) ب

. است
. هاي داراي میکروترد در ناحیه کالر، کمتر استلنتپمیزان تحلیل استخوان کرستال در ایم) ج
تر، اسـترس کرسـتال بیشـتري    تر، نسبت به انواع داراي ُکالر کوچکهاي با مساحت سطح کالر بیشلنتپایم) د

. دارند

�د گزینه 
کند، با افزایش سـطح کـالر، اسـترس کـاهش     لنت، توزیع استرس در ناحیه کرستال را دیکته میپمساحت سطح کالر ایم

. یابدمی
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. گزینه درست را مشخص کنیدـ 5
میکـرو تـرد   Lower Flankهـا عمـود بـر    هاي بدون میکروترد در ناحیه کـالر، توزیـع اسـترس   لنتپدر ایم) الف

. باشدمی
ها در جهت مایل بـه اینتـرفیس اسـتخوان ـ     در ناحیه کالر، توزیع استرسد میکرو ترهاي داراي لنتپدر ایم) ب

. لنت استپایم
. تر استبیشمیکرو ترد در انواع بدون ایمپلنتبه اینترفیس استخوان ـ Shearنیروهاي ) ج
. تلیال مفید استیپدر قسمت فوقانی، براي ترمیم زخم امیکرو ترد لنت با ناحیه داراي پکالر ایم) د

�ج گزینه 
به صورت عمود میکرو ترد ها در جهت مایل و در انواع داراي در ناحیه کالر توزیع استرسمیکرو ترد هاي بدون لنتپدر ایم

. باشدمیمیکرو ترد lower flankبر 

صحیح نیست؟ platform Switchedهاي کدام گزینه در رابطه با اباتمنتـ 6
. نسبت به انواع بدون آن، متفاوت استplatform switchedهاي ایمپلنتمیکروبیوتاي اطراف ) الف
. در حفظ استخوان مارژینال مفید استplatform switching) ب
. شودلنت میپایم-سبب تمرکز استرس به دور از اینترفیس سرویکالی استخوان platform switching) ج
. باشدلنت میپاز کالر ایمهایی با قطر کمترفلسفه آن استفاده از اباتمنت) د

�الف گزینه 
، بـا تفـاوت در میکروبیتـاي    platform switchingهاي با و بـدونِ  تفاوت در حفظ سطوح استخوان مارژینال بین اباتمنت

. لنت همراه نیستپاطراف ایم

است؟ نادرستکدام گزینه ـ 7
. استکمتر Internal Hexهاي در کانکشنScrew looseningمیزان ) الف
. تر هستندینگ با ثباتپدر برابر نیروهاي تیExternal Hexهاي کانکشن) ب
. کمتر استInternal Hexهاي تحلیل استخوان در کانکشن) ج
. کمتر استConicalهاي استرس استخوان در انواع کانکشنPeak) د

�ب گزینه 
. تر هستندینگ باثباتپي تینیروهادر برابرInternal Hexانواع 

هاي سیلندریک بدون ترد، درست است؟ لنتپدار و ایمهاي تردلنتپکدام گزینه در رابطه با ایمـ 8
. بیشتر استBICشوند و تر به صورت فشاري منتقل میدر انواع ترد دار، نیروها بیش) الف
. کمتر استBICد و شونمنتقل میShearتر به صورت در انواع ترد دار، نیروها بیش) ب
. کمتر استBICشوند و تر به صورت فشاري منتقل میدر انواع بدون ترد، نیروها بیش) ج
. دار، بیشتر استلنت و استئوکالستوژنز متعاقب آن در انواع تردپوزالی اینترفیس استخوان ـ ایملاورلود اک) د
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�الف گزینه 
اورلود اکلوزالی اینترفیس استخوان . کمتر استBICشوند و  منتقل میShearتر به صورت در انواع بدون ترد نیروها بیش

. ، کمتر استترد دارلنت و استئوکالستوژنز متعاقب آن در انواعپایم

به ترتیب کدام است؟ trapezoidتیمال براي تردهاي مثلثی و پاLan ،Thread pitchاساس مطالعه برـ 9
7/1، 7/1) د8/0، 8/0) ج2/1، 6/1) ب6/1، 2/1) الف

�الف گزینه 

. را مشخص کنیدنادرستگزینه ـ 10
. شوددر تردهاي مربع و باترس، نیرو تقریباً عمود به محور ترد به استخوان منتقل می) الف
. تردهاي مربع و باترس، جهت انتقال نیروهاي فشاري و اینتروزیو مفید هستند) ب
. تیمال ترد تحت نیروهاي اگزیالی هستندپشکل، شکل اVتردهاي ) ج
. لنت استپحداکثر تمرکز استرس در انواع طرح ترد، در استخوان کورتیکال و ترد اول ایم) د

�ج گزینه 
. تیمال ترد تحت نیروهاي اگزیالی هستندپتردهاي مربع و باترس، شکل ا



9هاي دندانی اصول فانکشنال طراحی ایمپلنت: 3فصل 

شود؟ افزایش عمق ترد سبب کدام یک از موارد زیر میـ 11
افزایش تورك اینسرشن ) الف
کاهش ثبات اولیه ) ب
BICکاهش ) ج

کاهش سطح موجود براي انتقال نیروهاي فشاري ) د

�الف گزینه 
به . شودو افزایش سطح موجود جهت انتقال نیروهاي فشاري میBICافزایش عمق ترد سبب افزایش ثبات اولیه، افزایش 

لنت به پش قطر ماژور به جاي کاهش قطر مینور آن استفاده کرد تا استحکام ایممنظور افزایش عمق ترد باید از روش افزای
. مخاطره نیفتد

است؟ نادرستلنت کدام گزینه پدر رابطه با متریال ایمـ 12
. باشدمیVA%4و AL% 6باشد که حاوي می5آلیاژ تیتانیوم مرسوم، گرید ) الف
. دارد5بهتري از گرید fatigueویژگی 23تیتانیوم گرید ) ب
. دارد5خلوص کمتري از گرید 23تیتانیوم گرید ) ج
. تر استبیش5از گرید 23گرید Tensileو استحکام MOE) د

�ج گزینه 
. دارد5تري نسبت به گرید خلوص بیش23تیتانیوم گرید 
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باشد؟ نمیهاي زیرکونیا صحیح لنتپکدام گزینه در رابطه با ایمـ 13
. تر استآن از تیتانیوم بیشCompressiveاستحکام ) لفا

. آن ضعیف بوده و نسبت به این نیروها حساس استBendingاستحکام ) ب
. استئوکنداکتیو است) ج
. هاي زیرکونیا دارندلنتپسازگاري را ایمبهترین خصوصیات مکانیکال و زیست) د

�د گزینه 
. هاي تیتانیومی دارندلنتپسازگاري را در حال حاضر، انواع ایمزیستبهترین خصوصیات مکانیکال و 

است؟ نادرستکدام گزینه ـ 14
1>4>5>23تیتانیوم گرید : MOEاز لحاظ ) الف
1>4>5>23تیتانیوم گرید : Tensile strengthاز لحاظ ) ب
. باشدزیرکونیا بسیار کمتر از تیتانیوم میMOE) ج
. نزدیک به استخوان مجاور داشته باشندMOEلنت باید پمتریال مورد استفاده در ایم) د

�ج گزینه 
. هاي تیتانیومی استآن حدوداً دو برابر آلیاژMOEبوده و stiffزیرکونیا بسیار 

باشد؟ نمی،لنتپتر نسبت به ایمکدام یک از خصوصیات کالر با قطر بیشـ 15
سولیشن بافت فیبروز پجلوگیري از انک) بسیل بهتر ناحیه ) الف

Initial BICکاهش ) دجلوگیري از آلودگی باکتریال ) ج

�دد گزینه 
. شودمیBICلنت، موجب افزایش پتر از ایملنت با حداقل قطر مشابه یا کمی بزرگپکالر ایم
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باشد؟ نمیکدام گزینه صحیح ـ 16
بهتـرین خصوصـیات را داشـته و مقاومـت بـاالیی در      Conicalانواع روتزي اینترنال، پهاي از میان کانکشن) الف

. ي اگزیال داردنیروهابرابر
6/1تـا  8/0کننـده، بـین   ورتپتیمال براي ثبات اولیه و استئواینتگریشن در اسـتخوان سـا  پاThread pitch) ب

. باشدمی
. تندتیمال ترد تحت نیروهاي اگزیالی هسپتردهاي باترس و مربعی اشکال ا) ج
. براي کاهش استرس در استخوان با تراکم متوسط بیشترین سودمندي را داردmm4/0عمق ترد کمتر از ) د

�د گزینه 
. براي کاهش استرس در استخوان با تراکم متوسط بیشترین سودمندي را داردmm4/0عمق ترد بیشتر از 

نیست؟ لنت صحیح پیکال ایمپهاي انتهاي اکدام یک در مورد طراحیـ 17
. شودمیTorsionalلنت سبب افزایش انکوریج در برابر نیروهاي پدر بدنه ایمslotیا holeحضور ) الف
در برابر نیـروي  interlocklingلنت، از طریق تشکیل ماتریکس پهاي محیطی روي بدنه ایمGrooveحضور ) ب

rotationalکنندمقاومت می .
. شودمیTappingموجب بهبود عملکرد Helical tapping) ج
هـاي اسـتخوانی در دیـواره حفـره اسـتئوتومی شـده و سـبب افـزایش         ها سبب تجمع تراشهgrooveحضور ) د

. شودمیinsertionنیروهاي 

�د گزینه 
Groove ها بهTapاستئوتومی کمک کرده و سبب تسهیل کردن تردها در دیوارهinsertionشودمی .

لنت کمترین تأثیر را در انتقال نیروها و استرس به استخوان مارژینـال  پکدام یک از خصوصیات ایمـ 18
دارد؟ 

Thread lid) دعمق ترد ) جشکل ترد ) بThread pitch) الف

�دگزینه 



5سؤاالت فصل 
هاي دندانیبیومتریال در ایمپلنت

. لنت مشخص کنیدپدهنده ایمرا در ارتباط با متریال تشکیلنادرستگزینه ـ 1
. یابدهاي بارگذاري، افزایش میمیزان حداکثر تحمل نیروها، با افزایش تعداد سیکل) الف
. درصد حداکثر استحکام کششی آنها است50لنت، پمتریال فلزي سازنده ایمfatigue limit) ب
اسـتعداد  «و »مقاومت کم در برابر نیروهـاي برشـی  «، »قابلیت مفتول شدن ضعیف«متریال سرامیکی داراي ) ج

. هستند»Brittle fractureبه 
. درصد باشد8بایست قابلیت مفتول شدن حداقل ، میBrittle fractureجهت به حداقل رساندن ) د

�گزینه الف 
سیکل بـه حـد   106-107یابد و با رسیدن به هاي بارگذاري کاهش میمیزان حداکثر تحمل نیروها، با افزایش تعداد سیکل

. رسدخستگی می

کدام گزینه درست است؟ Fretting Corrosionبا رابطهدر ـ 2
. شوددر اثر تلفیق استرس مکانیکی با قرارگیري در محیط ایجاد کننده کروژن ایجاد می) الف
. شودتانسیل غیر مشابه درون یک الکترولیت ایجاد میپدر اثر تماس دو فلز با ) ب
. شوددر اثر تماس مالشی ایجاد می) ج
. شودس فیکسچر دیده میکپدر ا) د

�ج گزینه 
Fretting. باشـد مـی Galvanic Corrosionو گزینـه ب معـادل   Stress Corrosion Cracklingگزینه الف معـادل  

Corrosionشودراستراکچر دیده میپدر اثر تماس مالشی ایجاد شده و در طول اینترفیس بادي ـ سو .

ذیر هستند؟ پهاي بیولوژیکی نفوذمواد موجود در محیطکدام یک از مواد زیر در برابر آب و ـ 3
هیچ کدام ) دلیمرهاي سنتتیک پ) جمواد سرامیکی ) بمواد فلزي ) الف

�ج گزینه 
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کنند؟ سمیت سیستمیک ایجاد میbiodegradationکدام یک از عناصر زیر، در اثر ـ 4
همه موارد ) دنیکل ) جمولیبدن ) بکبالت ) الف

�د گزینه 
. کنندهاي کروم و تیتانیوم به صورت موضعی واکنش ایجاد مییون

کدام گزینه است؟ stainless steelلنت پالیه اکسید سطحی ایمـ 5
Ta oxide) دCr oxide) جZr oxide) بTi oxide) الف

�ج گزینه 

. را مشخص کنیدنادرستگزینه ـ 6
. برابر استخوان متراکم است5تیتانیوم MOE) الف
. برابر استخوان متراکم است6/5آلیاژ تیتانیوم MOE) ب
. برابر استخوان متراکم است6استحکام آلیاژ تیتانیوم ) ج
. شودتري دارند استفاده میلنت که ضخامت بیشپهایی از طرح ایمآلیاژ تیتانیوم در قسمت) د

�د گزینه 
ـ محـل  (لنت که ضخامت کمتـري دارنـد   پهایی از طرح ایماستحکام باال، آلیاژ تیتانیوم در قسمتبا توجه به  یچ کانکشـن  پ

. برابر استخوان متراکم است5/1استحکام تیتانیوم . شوداستفاده می...) لنت ـ اباتمنت، منافذ، و پایم

کدام گزینه درست است؟ ـ 7
. قابلیت مفتول شدن یشتري دارندهاي تیتانیوم نسبت به تیتانیومآلیاژ) الف
. هاي خود قابلیت مفتول شدن بیشتري داردتیتانیوم نسبت به آلیاژ) ب
. هاي تیتانیوم مشابه استقابلیت مفتول شدن تیتانیوم با آلیاژ) ج
. هاي تیتانیوم فاقد قابلیت خم شدگی هستندتیتانیوم و آلیاژ) د

�ب گزینه 

است؟ نادرستـ کروم ـ مولیبدن کدام گزینه هاي کبالتدر مورد آلیاژـ 8
مقاومت به کروژن : نقش کروم ) الف
استحکام و مقاومت به خوردگی : نقش مولیبدن ) ب
قابلیت مفتول شدن و خصوصیات مکانیکی : نقش کربن ) ج
.هاي دندانی دارندلنتپترین قابلیت مفتول شدگی را در میان متریال ایمها بیشاین آلیاژ) د

�د گزینه 
. رداخت آنها اجتناب کردپهاي کبالت کست شده کمترین قابلیت مفتول شدگی را دارند و باید از خم کردن یا آلیاژ
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ها در بیماران با آلرژي به نیکل نباید استفاده شود؟ کدام یک از آلیاژـ 9
زیرکونیا ) بهاي کبالت کست شده آلیاژ) الف

Stainless Steel) دآلیاژ تیتانیوم ) ج

�د گزینه 
. حاوي آهن، نیکل و کروم هستندStainless Steelهاي آلیاژ

کدام گزینه صحیح است؟ ـ 10
زیرکونیوم اکساید >تیتانیوم اکساید >آلومینیوم اکساید : MOEبراساس میزان ) الف
تیتانیوم اکساید >ید آلومینیوم اکسا>زیرکونیوم اکساید : Ultimate Bendingبراساس میزان ) ب
زیرکونیوم اکساید >آلومینیوم اکساید >تیتانیوم اکساید : MOEبراساس میزان )ج
هاي الف و ب گزینه) د

�گزینه ج 
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باشد؟ نمیهاي اکسید آلومینیوم، تیتانیوم، و زیرکونیوم صحیح در مورد سرامیککدام گزینه ـ 11
. باشندداراي رسانایی الکتریکی و حرارتی حداقل می) الف
. شوندسبب حداقل واکنش در بافت و استخوان اطراف می) ب
. شودجهت استریلیزاسیون آنها استفاده از بخار توصیه می) ج
. براي استفاده در نواحی قدامی دهان مناسب هستند) د

�ج گزینه 
استریلیزاسیون با بخار سبب ایجـاد خـراش و   . شودوش حرارت خشک توصیه میها استریلیزاسیون به ربراي اکثر سرامیک

. شودناچ و کاهش استحکام آنها می

سطوح خشن و سخت کدام یک از مواد زیر سبب سایش سایر مواد و به جاي ماندن بقایایی در محل ـ 12
شود؟ تماس می

همه موارد ) دتیتانیوم اکسید ) جزیرکونیوم اکسید ) بآلومینیوم اکسید ) الف

�د گزینه 

باشد؟می) CPC(هاي کلسیم فسفات هاي زیر از مزایاي سرامیکچند مورد از گزینهـ 13
هاي بیولوژیک ـ ترکیب شیمیایی مشابه بافت1
ـ سازگاري زیستی خوب 2
ـ اتصال با بافت نرم و سخت 3
ـ حداقل رسانایی حرارتی و الکتریکی 4
تر به استخوان در مقایسه با سایر مواد نزدیکMOEـ 5
ـ رنگ مشابه استخوان و دندان 6
ها ـ ایجاد سد فیزیکی و شیمیایی در برابر انتقال یون7

مورد 7) دمورد 6) جمورد 5) بمورد 4) الف

�د گزینه 
. باشندمیCPCتمام موارد از خصوصیات 
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باشد؟ نمیCPCهاي هاي سرامیککدام گزینه از ویژگیـ 14
استحکام برشی باال ) بایین پاستحکام کششی ) الف

خنثی بودن از لحاظ شیمیایی ) دتر به استخوان نزدیکMOE) ج

�ب گزینه 
. دارندfatigue loading، استحکام کششی و برشی نسبتاً کم تحت CPCهاي سرامیک

استریلیزاسیون با حرارت خشک و عدم استفاده از بخار آب، در کدام یک از متریـال زیـر توصـیه    ـ 15
شود؟ می
تیتانا ) بCPCهاي سرامیک) الف

همه موارد ) داکسید زیرکونیوم ) ج

�د گزینه 

کدام گزینه صحیح است؟ ـ 16
. ها استحکام کششی باالیی دارندسرامیک) ب. ها استحکام فشاري باالیی دارندسرامیک) الف

هیچ کدام ) د. ها استحکام برشی باالیی دارندسرامیک) ج

�الفگزینه 
. ایینی دارندپها استحکام فشاري باال و استحکام کششی و برشی سرامیک
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. را مشخص کنیدنادرستگزینه ـ 17
. بیشتر استHAبه طور کلی از TCPحاللیت ) الف
. یابدافزایش میBioactiveهاي با افزایش تخلخل و کاهش سایز ذرات، سرعت جذب در سرامیک) ب
. شودحضور ناخالصی سبب افزایش سرعت جذب می) ج
. تر استسرعت جذب مواد داراي ساختار کریستالین از مواد آمورف بیش) د

�د گزینه 
. شودتر میمیزان تبلور کمتر باشد، سرعت تحلیل و جذب بیشهر چه . ایدار استپاشکال کریستالی در طول زمان بسیار 

باشد؟ بیشتر میHAحاللیت کدام یک از انواع  ـ 18
Macroporous) بMicroporous) الف

. باشدحاللیت هر سه مورد مشابه می) دDense) ج

�الف گزینه 

است؟ نادرستهاي زیرکونیا کدام مورد لنتپدر رابطه با ایمـ 19
. با افزایش حجم همراه استTetragonalبه Monoclinicتبدیل از فاز ) الف
. با افزایش حجم همراه استMonoclinicبه Tettragonalتبدیل فاز ) ب
. شودهاي زیرکونیا میموجب بهبود ثبات کریستالYttria) ج
. شودهاي زیرکونیا میآلومینا موجب بهبود ثبات کریستال) د
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�الف گزینه 
. درصد کاهش در حجم همراه است5با Tبه فاز Mتبدیل از فاز 

آل کدام است؟ هاي زیرکونیا اندازه ذرات ایدهلنتپدر رابطه با ایمـ 20
میکرومتر 2/0-6/0) بمیکرومتر 2/0کمتر از ) الف

میکرومتر 1بیش از ) دمیکرومتر 6/0-1) ج

�ب گزینه 

است؟ نادرستهاي زیرکونیا لنتپکدام گزینه در ایمـ 21
. سندبالست و اسید اچ روش انتخابی در تهیه سطح زیرکونیا است) الف
. هاي تیتانیومی بیشتر استلنتپگزارش شده در آنها از ایم) fracture(میزان شکست ) ب
. دارندLoad freeنیاز به دوره هیلینگ two-pieceانواع ) ج
. الك کمتري دارندپانیومی تجمع هاي تیتلنتپنسبت به ایم) د

�جگزینه 
. دارندLoad freeنیاز به دوره هیلینگ One-pieceانواع 

است؟ نادرستهاي زیرکونیا لنتپکدام گزینه در ایمـ 22
. شوندعایق حرارت هستند و دچار کروژن نمی) الف
. ایینی دارندپFracture toughnessو Flexural strength) ب
. کمتر استtwo-pieceهاي لنتپمقاومت به شکست ایم) ج
. هستندyttriaهاي سرامیکی، زیرکونیاي تتراگونال تثبیت نشده با لنتپترین نوع ایممتداول) د

�بگزینه 
. عالی هستندFracture Toughnessو Flexural Strengthهاي زیرکونیا داراي لنتپایم
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کدام گزینه درست است؟ ـ 23
هاي تیتانیومی در ناحیه در تماس با بخش کورتیکـال اسـتخوان ایجـاد    ترین میزان اکسید شدن آلیاژبیش) الف

. شودمی
. شودهاي تیتانیومی در ناحیه مجاور مغز استخوان ایجاد میکمترین میزان اکسید شدن آلیاژ) ب
. کنندفیس جلوگیري میدر ناحیه اینترHAهاي هاي آزاد تیتانیوم از رشد کریستالیون) ج
ضخامت الیه اکسید شده در دما و ولتاژ باال کمتر از ضخامت الیه اکسید در دمـاي معمـولی و محـیط مـایع     ) د

. بافتی است

�ج گزینه 
هاي تیتانیومی در مجاور مغز اسـتخوان و کمتـرین میـزان آن در ناحیـه مجـاور بخـش       ترین میزان اکسید شدن آلیاژبیش

برابر ضخامت الیه تشکیل شده در دماي معمولی و 10-100ضخامت الیه اکسید شده در دما و ولتاژ باال . کورتیکال است
. محیط مایع بافتی است

است؟ نادرستکدام گزینه ـ 24
هـاي اسـتخوانی رشـد یافتـه بـه درون خلـل و فـرج        سطوح متخلخل سبب افزایش استحکام کششی بافت) الف

. شوندمی
. بیشتر از سطوح ماشین شده استHAوشش پدر سطوح با BICمیزان ) ب
هایی که انرژي سطحی باالیی دارند خـودداري  لنتپلنت با خون در ایمپبایست از خیس نمودن سطح ایممی) ج

. شود
. دهدبرابر افزایش می3ها را تا افزایش انرژي سطحی میزان چسبندگی فیبروبالست) د

�ج گزینه 
. هایی که انرژي سطحی باالیی دارند، توصیه شده استلنتپخون حین قراردهی ایمخیس نمودن سطح با 

وز به محیط دهان کدام است؟ پدر صورت اکسهاي زیرکونیایی فاقد آلومینا لنتپدرصد بقاي ایمـ 25
درصد 87درصد ـ بیش از 50) بدرصد 50درصد ـ 87بیش از ) الف

درصد 50درصد ـ 78بیش از ) ددرصد 78درصد ـ بیش از 50) ج

�ب گزینه 
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باشد؟ لنت صحیح میپهاي استریلیزاسیون مطرح ایمکدام گزینه در مورد روشـ 26
اکسـاید بـا تغییـر در    در معـرض بخـار و اتـیلن دي   TPSو HAوشیده بـا  پهاي تیتانیومی لنتپسطوح ایم) الف

. باشندترکیب عناصر سطحی روش کارآمدي براي استریلیزاسیون می
ایـدارتر  پتر و با تغییر الیه اکسید سطحی، سبب ایجاد الیه اکسید نازكRadiofrequency glow discharge) ب

. شودو چسبندگی بافتی میwetabilityو سبب بهبود 
بندي و استریلیزاسیون کـاربرد  جهت بستهmrad5/2ریلیزاسیون با اشعه گاما با دوز رادیاسیون بیشتر از است) ج

. دارد
لیمـري تجزیـه   پشوند ولی برخی سـاختارهاي  رتو گاما بدون تغییر رنگ استریل میپها در اثر تابش سرامیک) د

. شوندمی

�ج گزینه 
: هاسایر گزینه
. دهدرکیب عناصر سطحی در این روش رخ نمیتغییر در ت: گزینه الف
بدون تغییر الیه اکسید سطی : گزینه ب 
. شوندها دچار تغییر رنگ میبرخی سرامیک: گزینه د 
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. را مشخص کنیدنادرستگزینه ـ 1
. لنت نسبت به سایر عوامل از درصد ریسک کمتري برخوردار استپشکست جراحی در درمان ایم) الف
. شوندگرما و فشار زیاد حین کار از عوامل شکست جراحی محسوب می) ب
. باشدمیMicromovementروتکل برنمارك ممانعت از فشار و پفلسفه ) ج
. شوددیده می) D4/D3(تر هاي ضعیفتر در استخوانروسه شکست جراحی بیشپنکروز فشاري در ) د

�4گزینه 
. شودمشاهده می) D2/D1(تر هاي دنسنکروز فشاري بیشتر در استخوان

گیرند؟ نمیلنت قرار پدر شکست ایمکدام گزینه در دسته عوامل بیولوژیک مؤثرـ 2
شکست جراحی، ترمیم ناکافی ) الف
ریوست ـ تهیه حفره استئوتومی پکنار زدن ) ب
بیولوژیک microgap، )هاباکتري(فاکتورهاي اتوایمیون ) ج
Micromovementس از لودینگ، پزودهنگام شکست) د

�د گزینه 
Early loading failure وMicromovementدسته فاکتورهاي بیومکانیکال قرار دارنددر .
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نیست؟ کدام گزینه صحیح ) Early(در رابطه با شکست زودهنگام ـ 3
. دهندي رخ میتزروپماه اول بعد از لود 18اکثر آنها طی ) الف
. دهدبیشتر به علت کیفیت ضعیف استخوان رخ می) ب
الك باکتریایی نقش بارزتري نسبت بـه اسـترس اکلـوزالی و عوامـل بیومکـانیکی در آن      پاجزاي بیولوژیک و ) ج

. دارند
. لنت مشاهده شده استپروتزهاي ایمپدرصد 15به طور میانگین در حدود ) د

�ج گزینه 
لنـت  پایمالك باکتریایی در شکست زودهنگامپاسترس اکلوزالی و عوامل بیومکانیکی نقش بارزتري از اجزاي بیولوژیک و 

. دارند

یچ اباتمنت در کدام مورد بیشتر است؟ پشیوع شل شدن ـ 4
لنت پهاي متکی بر چند ایمهاي مولر و رستوریشندندان) الف
لنت پهاي متکی بر تک ایمهاي مولر و رستوریشندندان) ب
لنت پهاي متکی بر چند ایمرمولر و رستوریشنپهاي دندان) ج
لنت پهاي متکی بر تک ایمرستوریشنهاي مولر و دندان) د

�ب گزینه 
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لنت کدام مورد کمترین شیوع را دارد؟ پدر زمینه شکست قطعات ایمـ 5
یچ اباتمنت پفرکچر ) بروتزي پیچ پفرکچر ) الف

لنت پفرکچر بدنه ایم) دفرکچر فریم ورك فلزي ) ج

�د گزینه 

است؟ نادرسته ریوست کدام گزینپدر رابطه با فرضیه بلند کردن ـ 6
هـاي جراحـی و کنـار زدن    روسهپس از پاگر حجم استخوان کورتیکال زیاد باشد، تحلیل استخوان کمتري ) الف

. شودریوست مشاهده میپ
. باشدها لنتپتواند به عنوان عامل اصلی تحلیل استخوان مارژینال اطراف ایماین تئوري نمی) ب
. اند باعث تحلیل افقی ژنرالیزه شودتوریوست میپبلند کردن تروماتیک ) ج
. ریوست عموماً در مرحله آنکاوري قابل توجه نیستپمیزان تحلیل استخوان ناشی از بلند کردن ) د

�الف گزینه 
. شودروسه جراحی مشاهده میپس از پاگر حجم استخوان ترابکوالر زیاد باشد، تحلیل استخوان کمتري 

نیست؟ لنت کدام گزینه صحیح پایمدر رابطه با فرضیه استئوتومیـ 7
. شودمیDevitalizedلنت استخوان پاطراف ایمmm1طی تهیه حفره استئوتومی در فاصله ) الف
. باشدیکال طی تهیه حفره استئوتومی به تحلیل استخوان مستعدتر میپناحیه ا) ب
. اوري قابل توجه نیستکآنمیزان تحلیل استخوان ناشی از تهیه حفره استئوتومی عموماً در مرحله) ج
. ها باشدلنتپتواند به عنوان عامل اصلی تحلیل استخوان اطراف ایماین تئوري نمی) د

�ب گزینه 
تـر بـودن اسـتخوان    بـه علـت دنـس   (ناحیه کرستال به علت منابع خونی محدود و تولید گرماي بیشـتر حـین اسـتئوتومی    

. باشدیتر منسبت به تحلیل استخوان مستعد) کورتیکال

اسخ ایمنی میزبان کدام گزینه نادرست است؟ پدر رابطه با فرضیه ـ 8
. هاي طبیعی داردارشیل، فلور باکتریال متفاوتی از دندانپدندانی لنت در بیماران با بیپسالکوس لثه ایم) الف
. شودشده، التهابی در سالکوس لثه مشاهده نمیقرار دادههاي لنتپدر اکثریت ایمAdellبراساس مطالعه ) ب
لنت وجـود  پهاي عمیق اطراف ایماکتپارتباطی میان تحلیل استخوان کرستال و Lekholmبراساس مطالعه ) ج

. ندارد
. ها باشدلنتپتواند به عنوان علت اولیه تحلیل استخوان کرستال اطراف ایماین تئوري نمی) د

�الف گزینه 
. ارشیل، فلور باکتریال مشابهی دارندپدندانی لنت و دندان در بیماران با بیپایمسالکوس لثه 


