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1سؤاالت فصل 
مشکل ارتودنتیک

سؤاالت تألیفی

باشد؟ نمیکدام مورد صحیح Norman Kingsleyدر ارتباط با ـ 1
. استkingsleyنوشته oral deformitngکتاب ) الف
. جز اولین کسانی بود که از نیروهاي داخل دهانی استفاده کرد) ب
. ام بودگشدر درمان شکام کام پی) ج
. هاي پروترود استفاده کرداز نیروهاي خارج دهانی براي تصحیح دندان) د

�گزینه ب 
دندانپزشکی آمریکا در اواخر ، که تأثیر شگرفی بر Kingsley. بودNorman Kingsleyنوشته Oral Detormitiesکتاب 

زده هـاي بیـرون  ي دوم قرن نوزدهم داشت، جزء اولین کسانی بود که از نیروهاي خارج دهانی جهت تصحیح دنداننیمه
.او همچنین در درمان شکاف کام و مشکالت وابسته به آن پیشگام بود. استفاده کرد

ي انگل کدام مورد نادرست است؟ براساس نظریهـ 2
. مولر اول فک پایین به عنوان کلید اکلوژن در نظر گرفته شد) الف
. ها در خط اکلوژن مربوط استي قرارگیري دندانبه نحوهIاکلوژن کالس تفاوت اکلوژن نرمال و مال) ب
. خط اکلوژن ممکن است صحیح یا غلط باشدIIIو IIدرمال اکلوژن کالس ) ج
. بندي انگل شامل چهار کالس استطبقه) د

�گزینه الف 
Angleي مولرهاي باال و پایین باید طبق نظر وي رابطه. کردمولرهاي اول فک باال را به عنوان کلید اکلوژن فرض می
ها روي منحنی مالیم خط اگر دندان. اي باشد که کاسپ مزیو باکال مولر باال در شیار باکال مولر پایین قرار گیردبه گونه

. شودي مولري اشاره شده وجود داشته باشد، اکلوژن نرمال حاصل میبطهاکلوژن قرار گیرند و را
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:اکلوژن را مطرح کردي اکلوزالی مولرهاي اول سه کالس مالانگل براساس رابطه
ها و یا به دلیل دیگر به هم حایی و چرخش دندانرابطه نرمال مولرها وجود دارد ولی خط اکلوژن به دلیل جابه: Iکالس ·

.استخورده 
.مولر پایین نسبت به مولر باال دیستالی قرار گرفته است و خط اکلوژن ویژگی خاصی ندارد: IIکالس ·
.مولر پایین نسبت به مولر باال مزیالی قرار گرفته است و خط اکلوژن ویژگی خاصی ندارد: IIIکالس ·

:کالس است4بندي انگل شامل توجه داشته باشید که طبقه
Iاکلـوژن کـالس   اکلوژن نرمال و مالIIIاکلوژن کالس و مالIIاکلوژن کالس ، مالIاکلوژن کالس مالاکلوژن نرمال،

. ها نسبت به خط اکلوژن با هم متفاوت هستندي مولري مشابه هستند، ولی در وضعیت قرارگیري دندانهر دو داراي رابطه
.غلط باشدخط اکلوژن ممکن است صحیح یاIIIو IIاکلوژن کالس در مال

باشد؟ کدام یک جزء اعتقادات انگل میـ 3
استفاده از نیروهاي خارج دهانی ) بکشیدن دندان ) الف

آل اکلوژن ایده) دهاي صورتی توجه بیشتر به زیبایی و نسبت) ج

�دگزینه 
بـر اکلـوژن دنـدانی، توجـه     انگل و پیروان او شدیدًا مخالف کشیدن دندان براي اهداف ارتودنسی بودند و با تأکید بیشتر

پنداشت که انگل استفاده از نیروهاي خارج دهانی را کنار گذاشت، زیرا می. هاي صورتی داشتندبه زیبایی و نسبتکمتري
وي مسئله ظاهر دندانی و صورت را با این . ي اکلوزالی مناسب نیازي به نیروي خارج دهانی نیستجهت رسیدن به رابطه
.آل را داشته باشد، حل کردشود که بیمار اکلوژن ایدهایی همیشه وقتی حاصل میفرض که بهترین زیب

کدام گزینه معرف خط اکلوژن است؟ ـ 4
. گذردمنحنی مالیم که از فوساي مرکزي مولرهاي پایین می) الف
. گذردمنحنی مالیم که از فوساي مرکزي مولرهاي باال می) ب
. گذردمنحنی مالیم که از کاسپ باکال مولرهاي باال می) ج
. گذردي انسیزال ثنایاي باال میمنحنی مالیم که از لبه) د

�گزینه ب 

اسـت کـه از   (catenary)اي خط اکلوژن یک منحنی مالیم و زنجیره. 1-2شکل 
. کندهاي کانین و ثنایاي باال عبور میلوم دندانگهاي باال و سینفوساي مرکزي مولر

هـاي ثنایـاي   ي اینسیزال دنـدان هاي باکال و لبههمین خط، در فک پایین از کاسپ
. شودپایین رد می



7مشکل ارتودنتیک : 1فصل سؤاالت

نمی باشد؟ شدن اعتقادات انگل کدام یک جزء عوامل تأثیرگذار بر کمرنگـ 5
. هاي صورت شود، باعث نارضایتی استتحصول اکلوژن عالی اگر منجر به برهم خوردن نسب) الف
. ها غیرممکن استمدت از االستیکحفظ روابط اکلوزال توسط استفاده طوالنی) ب
اکلوژن ظهور رادیوگرافی سفالومتري و شناخت روابط فکی غلط به عنوان علت مال) ج
استفاده از نیروهاي خارج دهانی در دیدگاه انگل ) د

�گزینه د 
هاي صورتی شود، سبب مشخص شد که حتی حصول یک اکلوژن عالی اگر منجر به برهم خوردن نسبتبا گذشت زمان،

تنها مشکالت زیبایی در نتایح درمان وجود داشت بلکه، ثابت شده است که حفظ روابط اکلوزال توسط نه. شودنارضایتی می
داد، هـا را کنـار هـم قـرار مـی     پیروان او دندانهاي سنگین که طبق پیشنهاد انگل و ي طوالنی مدت از االستیکاستفاده

. غیرممکن است
فقط به دلیـل موقعیـت ناصـحیح    نهIIIو کالس IIهاي کالس اکلوژنرادیوگرافی سفالومتري نشان دادند که بیشتر مال

نکتـه کـه رشـد    ي این استفاده از سفالومتري، همچنین مشاهده. ها، بلکه به دلیل روابط غلط فکی ایجاد شده استدندان
. تواند توسط درمان ارتودنسی دچار تغییر شود را ممکن ساختفکی می

شود؟ اکلوژن فانکشنال، به عنوان هدف ثانویه درمان در پارادایم بافت نرم، چگونه توجیه میـ 6
توانایی جویدن ) الف
میزان نمایش دندانی ) ب
TMJاختالالت مفصل ) ج

ها خط زیبایی دندان) د

�نه ج گزی
تواند داشته باشد؟ اي با بافت نرم میسؤال این است که این مسئله چه رابطه. ي درمان، اکلوژن فانکشنال استهدف ثانویه

. مرتبط با بافت نرم، عبارت است از صدمه به بافت نرمبهترین توجیه براي اختالالت مفصل تمپورومندیبوالر، 

کدام گزینه صحیح است؟ ـ 7
. آل استهدف اولیه پارادایم انگل روابط فکی ایده) الف
. آل استهاي صوتی ایدههدف اولیه پارادایم بافت نرم نسبت) ب
. هدف ثانویه پارادایم بافت نرم اکلوژن فانکشنال است) ج
. آل استهدف ثانویه پارادایم انگل اکلوژن ایده) د

�گزینه ج 
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نگرشی جدید به اهداف درمانی: soft tissue oaradiagnعقیده انگل در مقایسه با . 1-1جدول 

است؟ نادرستورد مکدام ـ 8
آل روابط دنتال و اسکلتال ایده: رویکرد درمانی در پارادایم انگل) الف
آل هاي صورتی ایدهنسبت: رویکرد درمانی در پارادایم بافت نرم) ب
طه با اکلوژن در رابTMJ: تأکید فانکشنال در پارادایم بافت نرم) ج
رادیوگرافی سفالومتري : در پارادایم انگلتشخیصیتأکید ) د

�گزینه ج 
7سؤال 1-1رجوع به جدول 

بایست وجـود داشـته   که می) Contact Point(ها با نقطه تماس ي تماس کنونی دنداني نقطهفاصلهـ 9
باشد، تعریف کدام مورد است؟ 

خط زیبایی دنتیشن ) بخط اکلوژن ) الف
irregularity index) دContact point displacement) ج
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�گزینه د 
ي کنونی دنـدان بـا نقطـه   contact pointاگر فاصله . شودبیان میtrregularity Indexنظمی ثنایا غالباً به صورت بی

محاسبه و سپس مجموع این اعداد را براي کل متر و براي هر یک از ثنایابایست وجود داشته باشد را به میلیتماس که می
. به دست آمده استIrregularity index. ثنایا بیان کنیم

باشد؟ نمیNHANESي هاي مورد بررسی در مطالعهکدام یک جزء ویژگیـ 10
نظمی ثنایا بی) دmm<2دیاستم ) جاورجت و اوربایت ) بي ررابطه مول) الف

�گزینه الف 
irregularity(نظمـی  اینـدکس بـی  : ارزیابی شد عبارتنـد از NHANES IIIي اکلوژن که در مطالعههایی از مالویژگی
index (گیرد، میزان شیوع دیاستم خط وسط بـیش از  که میزان نامرتبی اینسیزورها را اندازه میmm2   و شـیوع کـراس

انگل IIIو کالس IIي مولري کالس اورجت، رابطه. زیابی شدندبایت هم اربایت خلفی، همچنین اورجت و اوربایت و اپن
ي شود، رابطهتر ارزیابی میي مولري، در مطالعات کلینیکی بسیار دقیقدهد، از آنجا که اورجت، نسبت به رابطهرا نشان می

. مولري به طور مستقیم بررسی نشد

شده است؟ کدام یک از روند تغییرات با افزایش سن نادرست عنوانـ 11
کاهش : اورجت ) بکاهش : نظم دندانی ایده آل) الف

کاهش : اپن بایت ) دافزایش : کراودینگ ) ج

�گزینه د 

است؟ نادرستنظمی ثنایا ، کدام مورد در رابطه با بیNHANS IIIبراساس مطالعه ـ 12
. بیش از نیمی از کودکان آمریکایی انسیزور مرتب داشتند) الف

1نظمی متوسط ثنایا در بی) ب
3

. شودجمعیت دیده می

. تر استنظمی فک باال در هر شدتی شایعبی) ج
. درصد افراد وجود دارد15نظمی شدید یا خیلی شدید در بی) د



)اکسیر آبی(2019مجموعه سؤاالت پروفیت 10

�گزینه ج 

نظمی شدید یا خیلی شود و بیجمعیت دیده مییک سومدر ) معموالً کراودینگ(نظمی متوسط ثنایا بی.1-10تصویر 
.تر استنظمی در فک پایین با هر شدتی شایعدقت کنید که بی. افراد وجود دارد% 15شدید در 

جز؟بهپوستان شیوع بیشتري دارد در سیاهNHANES IIIهمه موارد زیر طبق مطالعه ـ 13
IIIس کال) دIIکالس ) جبایت اپن) بدیاستم میدالین ) الف

�گزینه ج 
001/0(باشد پوستان بیش از دو برابر سفیدپوستان و افراد مکزیکی ـ آمریکایی می احتمال وجود دیاستم میدالین در سیاه

P< .(بایت بیش از اپنmm2اکلـوژن کـالس   جامعه آفریقایی تبار مالدر . استبرابر سفیدپوستان 5پوستان در سیاهIII و
.بایت شیوع کمتري داردو دیپتر است بایت شایعاپن

پوستان پوستان و سفیدها، نسبت به سیاه، کدام مورد در مکزیکی ـ آفریقاییNHANESطبق مطالعه ـ 14
تر است؟ شایع

شدید IIIکالس ) بشدید IIکالس ) الف
خفیف IIIکالس ) دخفیف IIکالس ) ج

�گزینه ب 
شدید کمتر شیوع دارد، در حالی که IIپوستان و سفیدپوستان، مشکالت کالس در افراد مکزیکی ـ آفریقایی نسبت به سیاه

. تر هستندشدید شایعIIIمشکالت کالس 

جز؟ بههمه موارد در کودکان شیوع بیشتري دارد NHANESطبق مطالعه ـ 15
نظمی فک پایین بی) بآل انحراف عمودي از اوربایت ایده) الف

اورجت ) ددیاستم میدالین ) ج
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�گزینه ب 
11رجوع به تصویر پاسخ تشریحی سؤال 

دیاستم . هاي فک پایین افزوده شده استنظمی دندانهاي فک باال ثابت باقیمانده ولی بر میزان بیدر بالغین، نظم دندان
در بالغین، نسبت بـه کودکـان کمتـر    ) mm2-0(آل ایدهانحراف عمودي از اوربایت. میدالین اغلب در کودکی وجود دارد

. استشایع

، در رابطه با روابط عمودي کدام مورد صحیح است؟ NHANES IIIطبق مطالعه ـ 16
. بایت بیشتر استبایت از اپنشیوع دیپ) الف
. پوستان استپوستان دو برابر سفیدبایت در سیاهشیوع اپن) ب
. پوستان استپوستان پنج برابر سیاهبایت در سفیدشیوع دیپ) ج
. شودآل عمودي در یک سوم جمعیت دیده میروابط ایده) د

�گزینه الف 
بایت شدید در سفیدپوستان تقریباً دو برابـر  دیپ. بیشتر است) اوربایت منفی(بایت شیوع اوربایت بیش از حد نسبت به اپن

پوستان در سیاهmm2بایت بیش از در حالی که اپن). P>001/0(ا افراد مکزیکی ـ آفریقایی است  پوستان یتر از سیاهشایع
.برابر سفیدپوستان یا افراد مکزیکی ـ آفریقایی است5

گانه انگل در کدام گزینه به درستی عنوان شده است؟ 4هاي شیوع گروهNHANES IIIطبق مطالعه ـ 17
IIIکالس >IIکالس >Iکالس >نرمال ) الف

IIIکالس >IIکالس >نرمال >Iکالس ) ب

IIIکالس >Iکالس >IIکالس >نرمال ) ج

IIIکالس >نرمال >IIکالس >Iکالس ) د

�گزینه ب 
. شـود ترین گروه را شامل مـی بزرگ%) I)55-50اکلوژن کالس این افراد داراي اکلوژن نرمال هستند و مال% 30حداکثر 

در نسبت کـوچکی از  IIIاکلوژن کالس است و مال%) 15حدوداً (حدودًا نصف اکلوژن نرمال IIاکلوژن کالسن شیوع مال
%).1کمتر از (شود جمعیت دیده می

ـ 10با مقایسه انسان نئاندرتال ـ 18 دازه، در کـدام  هزار سال پیش با انسان امروزي، بیشترین کاهش ان
شود؟ دندان مشاهده می

پره مولر دوم ) بانسیزور دوم ) الف
کانین ) دمولر سوم ) ج
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�گزینه ج 

کدام مورد نادرست عنوان شده است؟ ـ 19
. تر استوقتی واکنش افراد دیگر نسبت به یک مشکل همواره به یک شکل است، سازش با آن ساده) الف
. گیردزیکی تحت تأثیر اعتماد به نفس قرار میمیزان تأثیر یک نقص فی) ب
. ناراحتی روانی ناشی از ظاهر ناپسند به طور مستقیم با شدت مشکل از نظر آناتومیکی درارتباط است) ج
. بینی، استرس بیشتري را تجربه خواهد کردهاي غیرقابل پیشفردي با مشکل کمتر ولی پاسخ) د

�گزینه ج 
ها و صورت به طور مستقیم با شدت مشکل از نظر آنـاتومیکی  وانی ناشی از ظاهر ناپسند دندانجالب است که، ناراحتی ر

فردي که . فردي که به طور واضح ظاهر ناپسندي دارد، انتظار یک واکنش منفی مداوم از دیگران را هم دارد. ارتباط ندارد
رسد که وقتی به نظر می. شودرو میروبه) یگاهی مثبت، گاهی منف(هاي متفاوت ظاهرش مشکل کمتري دارد با واکنش

هاي تر است تا این که واکنشواکنش افراد دیگر نسبت به به یک مشکل، همواره به یک شکل است، سازش با آن راحت
.کندبینی، استرس ایجاد میهاي غیرقابل پیشپاسخ. متفاوتی از طرف دیگران ابراز شود

. گیردها قرار مید، همچنین بسیار تحت تأثیر اعتماد به نفس آنمیزان تأثیر یک نقص فیزیکی در افرا

دلیل اصلی مراجعه مردم جهت درمان ارتودنسی کدام مورد است؟ ـ 20
، جویدن و بلعیدن TMJفانکشن شامل اختالالت ) بمشکالت روانی اجتماعی ) الف

پوسیدگی و مشکالت پریودنتال ) داستعداد به تروما ) ج

�گزینه الف 
ي مردم جهت درمان ارتودنسی، این است که مشکالت روانی ـ اجتماعی مربوط بـه ظـاهر صـورت و     دلیل اصلی مراجعه

. هاي خود را به حداقل برسانندنداند
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گیرد؟ اکلوژان قرار میهاي زیر کمتر از بقیه، تحت تأثیر مالکدام یک نیز فانکشـ 21
TMJفانکشن ) دبلع) ججویدن ) بتکلم ) الف

�گزینه ج 
.گیردقرار میاکلوژن مالبلع به ندرت تحت تأثیر 

درستی عنوان نشده است؟ اکلوژان بر فانکشن بههاي زیر در رابطه با تأثیر مالکدام یک از عبارتـ 22
. یابدفانکشن با فرم تطابق می) الف
. یابدفرم با فانکشن تطابق می) ب
. سازد بلکه تنها تالش مضاعفی مورد نیاز استاکلوژن فانکشن را غیرممکن نمیمال) ج
. اکلوژن ممکن است براي صحبت کردن نیاز به تالش اضافی باشدهنگام وجود مال) د

�گزینه ب 
. یابدبق میآوري با فرم تطااکلوژن شدید قطعا روي فانکشن دهان اثر دارد، ولی فانکشن دهان به طرز شگفتاگرچه مال
اکلوژن اغلب روي فانکشن اثر دارد البته نه این که فانکشن را غیرممکن سازد بلکـه آن را دشـوار   رسد که مالبه نظر می

. سازد، بنابراین تالش مضاعفی جهت جبران نقص آناتومیک مورد نیاز استمی

کدام جمله صحیح است؟TMJاکلوژن بر فانکشن در رابطه با تأثیر مالـ 23
. تر درد مفصل، تغییرات پاتولوژیک داخل مفصل استعلت شایع) الف
. ها در پاسخ به استرس همراه استاي از سایش و به هم فشردن دنداندرد عضله تقریباً همیشه با سابقه) ب
. اکلوژن دارند بیشتر استتعداد افرادي که اختالالت مفصل دارند، از افرادي که درجات متوسط مال) ج
. کندرا همزمان تجربه میTMJیک فرد ممکن است کولیت اولسراتیو و اختالالت ) د

�گزینه ب
با اختالالت گیجگاهی ـ فکی، به صورت درد در مفصل و اطراف آن  (adaptive)اکلوژن و فانکشن تطابقی ي مالرابطه

اما اغلب ناشی از خستگی و اسپاسم عضله تواند به دلیل تغییرات پاتولوژیک داخل مفصل ایجاد شود،کند، درد میبروز می
زا یا به دلیل هاي استرستها در پاسخ به موقعیاي از سایش و به هم فشردن دنداندرد عضله تقریباً همیشه با سابقه. است

.قراردهی مداوم مندیبل در یک موقعیت قدامی یا لترالی همراه است
خیلی بیشتر از افـرادي  ) جمعیت% 50-70یعنی (اکلوژن دارند از آنجا که تعداد افرادي که حداقل، درجات متوسطی از مال

رسد که اکلوژن دنـدانی بـه تنهـایی بـراي     یدهند به نظر مرا نشان می(TMD)که اختالالت مفصل گیجگاهی ـ فکی  
بعضی افراد با ساییدن و به هم . باشدواکنش به استرس هم معموالً دخیل می. افزایش فعالیت عضالت دهان کافی نیست

اي دیگر عالیم اسـترس را در سـایر اعضـاي بـدن نشـان      دهند، در صورتی که عدهها به استرس پاسخ میفشردن دندان
و اختالالت مفصل گیجگاهی فکی را ) یک بیماري شایع ناشی از استرس(رد تقریباً هرگز کولیت اولسراتیو یک ف. دهندمی

. همراه با هم ندارد
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است؟ نادرستاکلوژن و صدمات دندانی کدام مورد در رابطه با مالـ 24
. یابدبرابر افزایش می8سال ریسک تروما 9در صورت وجود سابقه تروما و سن کمتر از ) الف
. شودپریدگی خفیف میتر اوقات تنها میناي دندان دچار لببیش) ب
. استIIاحتمال صدمه هنگام وجود ثنایاي بیرون زده دلیل محکمی براي درمان زودهنگام کالس ) ج
. تواند باعث از دست رفتن زودهنگام ثنایاي باال شوداوربایت زیاد می) د

�گزینه ج 
احتمال این که فرد مبتال . تواند احتمال صدمه به دندان را افزایش دهدزده ماگزیال، میاکلوژن، خصوصاً ثنایایی بیرونمال

است، اما بیشتر اوقات، تنها مینـاي  3به 1که درمان نشده است دچار صدمه به ثنایاي باال شود IIاکلوژن کالس به مال
زده دلیـل خیلـی   به این دلیل، کاهش احتمال صدمه به دنـدان در ثنایـاي بیـرون   . شودپریدگی خفیف میدندان دچار لب

اما اگر سابقه تروماي قبلی وجود داشته باشد و سن کمتر از . باشدنمیIIمحکمی براي درمان زودهنگام مشکالت کالس 
براي چنین کودکی، عقب بردن .باشدبار بیشتر از کودکان بدون سابقه تروما می4/8سال باشد، ریسک تروماي اضافی 9

اوربایت زیاد، که در آن ثنایاي پایین با کام . اندیکاسیون دارد) growth nodificationاما نه تحریک رشد یا (اینسایزورها 
تواند صدمات مشخص بافتی ایجاد کند که منجر به از دست رفتن زودهنگام ثنایاي بـاال و همچنـین   یابد، میتماس می

.ایا شودسایش زیاد ثن

است؟ نادرستکدام مورد جزء عوامل اصلی ایجادکننده پوسیدگی و مشکالت پریودنتال ـ 25
. هاي دندانی ناچیز استاکلوژن به بیماريتأثیر مال) الف
. هاي دهان هستندهاي اصلی سالمت بافتکنندهبهد اشت دهان و وجود پالك تعیین) ب
. شودیه بیماري پریودنتال درنظر گرفته میتروماي اکلوژان به عنوان عامل اول) ج
. شودهاي دهان میاکلوژن منجر به دشواري در مراقبت از بافتمال) د

�گزینه ج 
حتـی اگـر افـراد    . باشـد ي اصلی سالمت بافت سخت و بافت نرم دهان میکنندهوجود یا عدم حضور پالك دندانی تعیین

اکلوژن در مقایسه با نقـش بهداشـت   عدتر باشند، در ایجاد پوسیدگی نقش مالاکلوژن، به پوسیدگی دندانی مستداراي مال
اند که شد که تروماي اکلوزال در پیشرفت بیماري پریودنتال اهمیت دارد، امروزه دریافتهزمانی تصور می. تر استاهمیتکم

. تروماي اکلوزال یک فاکتور اتیولوژیک ثانویه است، نه اولیه

است؟ درستناکدام گزینه ـ 26
. اعتبار کمتري دارندنگر نگر از مطالعات آیندهمطالعات گذشته) الف
هـاي پـیش از درمـان    نگر براساس ویژگـی نگر براساس پاسخ به درمان از مطالعات گذشتهمطالعات گذشته) ب

. دارندبیشترياعتبار 
. ترین مطالعه در سلسله مراتب، متاآنالیز استبا کیفیت) ج
. استاندارد طالیی براي ارزیابی مراحل کلینیکی درمان، مطالعه کارآزمایی بالینی است) د
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�گزینه ب

بندي کیفییک رده: شواهد مرتبط با تأثیر بالینی. 1-19شکل 

کدام تعریف به درستی عنوان شده است؟ ـ 27
اثر عملی درمان ¬معنادار بودن آماري ) الف
اثر شانس در مطالعه ¬معنادار بودن بالینی ) ب
. شوندهمه موارد معنادار از نظر آماري منجر به نتایج معنادار بالینی می) ج
. کنداستفاده از متاآنالیز به کاهش ابهام در انتخاب بهترین روش درمان کمک می) د

�گزینه د 
.ي درمان داردي انتخاب بهترین شیوههاستفاده از متاآنالیز در کارهاي کلینیکی نقش قابل توجهی در کاهش ابهام در زمین

Statistical significanceتواند نتیجه درمـان در  باشد و میها است که صرفاً براساس شانس میبیانگر تفاوت بین داده
دهـد کـه آیـا ایـن     مـی نشـان clinical significanceاما . هاي مختلف را به صورت تصادفی تحت تأثیر قرار دهدگروه

statisticalي مـوارد داراي  این طور نیست که همه. آگهی درمان داشته باشند یا نهتوانند اثر عملی در پیشا میهتفاوت
significance منجر بهclinical significanceدار نیستند هایی که از لحاظ آماري معنیشود و گاهی اوقات هم تفاوت

.توانند نشانگر پیشرفت بالینی باشندمی
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از کدام روش براي غلبه بر مشکالت اخالقی گروه کنترل در مطالعات وابسته به گروه شاهد استفاده ـ 28
شود؟ می
استفاده از مطالعات متاآنالیز ) الف
هاي کودکان درمان شده به عنوان گروه کنترل قدیمی استفاده از داده) ب
استفاده از حجم نمونه پایین ) ج
ترل نتر براي گروه کاستفاده از دوز اشعه کم) د

�گزینه ب 
هر چند کامالً ثابت شده است که اکنون کودکان در آمریکا و اغلب کشورهاي دیگر، نسبت به زمانی که آن مطالعات انجام 

زمانی که گروه کنترل قدیمی بهترین چیزي است که در دسـترس اسـت،   . شوندکنند و زودتر بالغ میشده بیشتر رشد می
. بهتر از هیچی استهااستفاده از آن

کند؟ نمیصدق ABOو PARهاي کدام گزینه در مورد شاخصـ 29
. باشدنتیجه این دو سیستم با نظر متخصصین مرتبط می) الف
. دهندها فقط دنتیشن را مدنظر قرار میاین شاخص) ب
. هر دو سیستم عینی هستند) ج
. کندمیگیري موارد بیشتري را اندازهABOنسبت به PAR) د

�گزینه د 
بـه طـور   ABOدهد، نه خصوصیات اسکلتال یا صورتی را مقیاس ایندکس ها فقط دنتیشن را مدنظر قرار میاین سیستم

هر دو سیستم . کندگیري سفالومتري را هم اضافه میشود، با این تفاوت اصلی که سه اندازهمحاسبه میPARبا مشابهی 
امـا  . انـد کنند، توسعه یافتـه ی مقدار بهبودي به دست آمده در طی درمان را تعیین میبه عنوان یک راهی که به طور عین

. ها با نظر متخصصین در مورد نیاز به درمان ارتودنسی به خوبی مرتبط استنتیجه این سیستم

شود؟ نمیکدام مورد بررسی PARدر سیستم ـ 30
هاي قدامی هر دو فک دندان) Crowding & spacing(Alignment) الف
اکلوژن سگمنت باکال در هر سه بعد ) ب
اورجت و اوربایت ) ج
گیري سفالومتري اندازه) د

�گزینه د 
PAR براساس اندازه گیريalignment) کرادینگ وspacing (   دندان هاي قدامی ماگزیال و مندیبل، اکلـوژن سـگمنت
جت یا اورجت معکوس، اوربایت و دیسکرپنسی هاي میدالین، بـا اسـتفاده از   ، اور)قدامی خلفی، عرضی و عمودي(باکال 

. مقیاس وزنی براي هر ویژگی محاسبه می شود
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باشد؟نمیصحیح IOTNکدام یک در مورد شاخص ـ 31
. خوانی دارداین شاخص با قضاوت کلینیکی هم) الف
. داردارتباط خوبی بین نیاز درمان براساس سالمت و زیبایی وجود ) ب
. درجه است5داراي IOTNجزء سالمت شاخص ) ج
. استNo needمعادل IOTNدرجه صفر در جزء سالمت شاخص ) د

�گزینه د 
بیماران در . ، براي ارزیابی نیاز به درمان طراحی شده بودTreatment [Index of Need (IOTN)]ایندکس نیاز به درمان 

این طبقه بندي در مورد نیاز بـه  . گروه که از عدم نیاز به درمان تا نیاز به درمان طبقه بندي شده بودند، قرار می گیرند5
از اکلـوژن و  داراي یک جزء سالمت دنـدانی اسـت کـه    IOTNشاخص . درمان به خوبی با قضاوت کلینیکی ارتباط دارد

ترتیب دندان ها منشأ گرفته و یک جزء زیبایی دارد که از مقایسه ي ظاهر دندان ها با یک تصویر استاندارد به دست آمده 
IOTNبه طور شگفت آوري، ارتباط خوبی بین نیاز به درمان ارزیابی شده توسط دو جزء سالمت دندانی و زیبـایی  . است

.وجود دارد

) IOTNطبق جدول (د زیر شدت متفاوتی دارد؟ کدام یک از موارـ 32
ناتوانی در رویش مولر سوم ناشی از کراودینگ ) الف
بیش از یک دندان غایب در هر کوادرانت ) ب
شکاف کام لب ) ج
submergedدندان شیري ) د

�گزینه الف 
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کدام یک شدت کمتري دارد؟ ـ 33
mm1اورجت معکوس کمتر از ) بmm1بایت قدامی یا خلفی کمتر از اپن) الف

mm1کراس بایت خلفی کمتر از ) دmm1کراس بایت قدامی کمتر از ) ج

�گزینه الف
32سؤال 1-1رجوع به باکس 

داراي شدت متفاوتی است؟ IOTNکدام یک از موارد زیر طبق جدول ـ 34
غیبت یک دندان در هر کوادرانت ) الف
وجود دندان اضافی ) ب
mm9اورجت بیشتر از ) ج
اوربایت بیش از حد همراه با تروما به کام ) د

�گزینه ج 
32سؤال 1-1رجوع به باکس 

شود؟ پوستان چگونه توجیه میاکلوژن شدید در سیاهشیوع بیشتر مالـ 35
پوستان هاي اسکلتی سیاهویژگی) الف
. اندپوستان بیشتر تحت درمان ارتودنسی قرار گرفتهسفید) ب
پوستان رژیم غذایی سیاه) ج
کیفیت شواهد ) د

�گزینه ب 
ي این است که سفیدپوستان، بیشتر تحت درمـان  دهندهپوستان احتماالً نشاناکلوژن شدید در میان سیاهشیوع بیشتر مال

هـاي  کلـوژن ان در سفیدپوستان شده است و در مقابـل، مـال  ژاکلواند، که منجر به کاهش شدت مالارتودنسی قرار گرفته
. پوستان بیشتر باقیمانده استي سیاهشدیدتر در جامعه

) IOTNبندي در رابطه با طبقه(کدام مورد صحیح عنوان نشده است؟ ـ 36
grade 1= No Need) بgrade 2 = little need) الف

grade 3 = borderline need) دgrade 5 = seveve neeal) ج

�گزینه ج 
32سؤال 1-1رجوع به باکس 

باشد؟ نمیکدام مورد صحیح ) demand(در رابطه با تقاضا ـ 37
. کنندکودکان جوامع شهري نیاز بیشتري احساس می) الف
. افت درمان ارتودنسی استیکننده دردرآمد خانواده فاکتور تعیین) ب
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. تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی است) demond(فقط تقاضا ) ج
. تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی است) need(هم نیاز هم تقاضا و) د

�گزینه ج 
کودکـان  . به درمان، تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی هستند(need)و هم نیاز (demand)هم تقاضا براي درمان 

. کننددر مقایسه با کودکان روستایی نیاز بیشتري نسبت به درمان احساس می) تحت تأثیر والدین و دوستان(جوامع شهري 
. کنندیافت میي اصلی در تعیین تعداد کودکانی است که درمان ارتودنسی درکنندهدرآمد خانواده یک فاکتور تعیین

عنوان شده است؟ نادرستکدام عبارت ـ 38
. ترین گروه درحال رشد براي دریافت درمان ارتودنسی استبا افزایش رشد جمعیت، گروه مسن سریع) الف
. ها هستندهاي ارتودنسی خانماکثریت متقاضیان مسن درمان) ب
. د در سنین کمتر اقدام کنندبیماران بزرگسال به دلیل مشکالت مالی نتوانسته بودن) ج
. همه موارد باال صحیح هستند) د

�گزینه ب 
اند ولی اغلب به دلیل عـدم  ها زودتر مایل به دریافت درمان ارتودنسی بودهکنند که آنبیشتر بیماران بزرگسال عنوان می

ها را مـردان  راجعه کنند، اکثریت آنهاي درمان نتوانسته بودند جهت درمان مها جهت پرداخت هزینهتوانایی مالی خانواده
ترین گروه در حال رشـدي  تر سریعرسد که این گروه مسنبا افزایش میانگین سنی جمعیت، به نظر می. دادندمیتشکیل

. باشند که به دنبال درمان ارتودنسی هستند

؟شودتر چگونه توجیه میدرمان ارتودنسی براي افرادي با مشکالت خفیفـ 39
overtreatment) بenhancement) الف

unnecessary treatment) دbody dysmorphic disorder) ج

�گزینه الف 
تحت عنوان » بهتر از خوب«و » فراتر از نرمال«امروزه، مداخالت پزشکی و دندانپزشکی با هدف پیشرفت افراد به وضعیت 

»enhancements «ها یک مثال خوب براي دنداندر دندانپزشکی سفید کردن .. شوندخوانده میenhancement به شمار
. رودمی

1سال اخیر فصل 10دستیاري، ملی، بورد و ارتقا سؤاالت

)92دستیاري (باشد؟ میIOTNشاخص Grade 4کدام یک جزء مشخصات ـ 40
incompetentهاي با لبmm6متر ولی کمتر یا مساوي میلی5/3اورجت بیشتر از ) الف

mm4و کمتر یا مساوي mm2ها بیش از جایی نقاط تماس دندانجابه) ب
هاي اضافه وجود دندان) ج
submergeهاي شیري وجود دندان) د
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�گزینه ج 
32سؤال 1-1رجوع به باکس 

) 94دستیاري (کدام عبارت صحیح است؟ Soft tissue paraoligmو Angle paradigmدر بحث ـ 41
. آل فکی است، روابط ایدهAngle paradigmهدف اولیه درمان در ) الف
. ، اکلوژن فانکشنال استsoft tissue paradigmهدف اولیه درمان در ) ب
. ، اکلوژن فانکشنال استsoft tissue paradigmهدف ثانویه درمان در ) ج
. آل است، اکلوژن دندانی ایدهAngle paradigmهدف ثانویه در ) د

�نه ج گزی
7رجوع شود به پاسخ سؤال 

) 95دستیاري (تأکید بر کدام مورد است؟ soft trssue paradigmدر ـ 42
مفصل گیجگاهی فکی و ارتباط آن با اکلوژن دندانی ) الف
رم نحرکت بافت سخت جهت تعدیل فشارهاي بافت ) ب
ها حرکت بافت نرم و ارتباط آن با میزان دیده شدن دندان) ج
آل ها براي ایجاد اکلوژن ایدهت دندانحرک) د

�گزینه ج 
7سؤال 1-1رجوع به جدول 

مولرهاي اول باال طی درمان ارتودنسی کشیده شده باشند و درمان به صورت مطلوب با چنانچه پرهـ 43
ترتیب از راست بـه چـپ چگونـه اسـت؟     اورجت نرمال به اتمام رسیده باشد رابطه مولري و کانینی به

)96دستیاري (
IIـ کالس Iکالس ) بIـ کالس Iکالس ) الف

IIIـ کالس IIکالس ) دIـ کالس IIکالس ) ج

�گزینه ج 
. رجوع شود2به پاسخ تشریحی سؤال 

تري سالگی تغییرات یکنواخت18-50ها از سن اکلوژنکدام یک از مالNHANES IIIي طبق مطالعهـ 44
) 99دستیاري (داشتند؟ 

کراودینگ دندانی ) دکراس بایت خلفی ) جبایت اپن) باورجت زیاد )الف

�گزینه ب 
11سؤال 1-9رجوع به تصویر 
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ملی ـ دومـین   : (باشد بدین معنی است کهGrade I، وقتی بیماري در IOTNبندي ایندکس در طبقهـ 45
) دوره
. نیازي به درمان ندارد) ب. اکلوژنی در فرد وجود نداردگونه مالهیچ) الف

. به درمان داردborderlineنیاز اندك تا ) د. نیاز اندك یا خفیفی به درمان دارد) ج

�گزینه ب 
32رجوع شود به پاسخ سؤال 

) ملی ـ دومین دوره(ي کیفی مطالعات از نظر کارایی بالینی کدامند؟ باالترین مرتبهـ 46
Meta analysis) بCase series) الف

non randomized prospective study) دrandomized clinical trial) ج

�گزینه ب 
26رجوع شود به پاسخ سؤال 

ملـی ـ چهـارمین    (قـرار دارد؟  IOTNبندي جزء کدام رده از طبقهsubmergeوجود دندان شیري ـ 47
) دوره
2) د3) ج4) ب5) الف

�گزینه الف
32رجوع شود به پاسخ سؤال 

بندي نیازهاي درمانی بدون وارد کردن تروما به بافت پاالتال در درجهdeep averbiteاکلوژنی با مالـ 48
) ملی ـ چهارمین دوره(در چه گرید قرار دارد و نیاز درمانی آن چیست؟ IOTNایندکس 

extreme-5) دsoveve-4) جmoderate-3) بborderline-2) الف

�گزینه ب 
32سخ سؤال رجوع شود به پا

طی گذر از دوران کودکی به بزرگسالی، کدام یـک از وقـایع زیـر اتفـاق     NHANES IIIطبق نتایج ـ 49
) ملی ـ پنجمین دوره(افتد؟ می
بایت افزایش اورجت ـ کاهش اپن) الف
بایت افزایش کراودینگ انسیزوري مندیبل ـ افزایش اپن) ب
مندیبل کاهش اورجت ـ کاهش کراودینگ انسیزوري ) ج
بایت کاهش اورجت ـ ثابت ماندن اپن) د

�گزینه د 
11رجوع شود به پاسخ سؤال 
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ـ   (کدام یک از مشکالت زیر بیشتر نیازمند درمان ارتودنسی اسـت؟  IOTNبراساس شاخص ـ 50 ملـی 
) پنجمین دوره

متر میلی9افزایش اورجت بیشتر از ) الف
متر بدون مشکل تکلم میلی5/3اورجت معکوس کمتر از ) ب
متر میلی4تا 2بایت قدامی بین اپن) ج
اوربایت کامل با تروماي پاالتالی ) د

�گزینه الف 
32رجوع شود به پاسخ سؤال 



2فصل سؤاالت
مفاهیم رشد و تکامل

تألیفیسؤاالت

باشد؟ نمیکدام گزینه در رابطه با رشد ـ 1
تعدادتغییر ) دپدیده فیزیولوژیکی ) جپدیده آناتومیکی ) بتغییر اندازه ) الف

�گزینه ج 
ها به سرعت برخی از بافت. کند، اما در کل، بیشتر با تغییر در اندازه مرتبط استرشد معموالً به افزایش در اندازه اشاره می

ها در برابر زمان، ممکن است شامل شوند، بنابراین منحنی رشد فیزیکی آنکنند و سپس کوچک شده و ناپدید میرشد می
اي آناتومیـک اسـت   رشد پدیده. در این فصل واژه رشد معموالً به افزایش در اندازه یا تعداد اشاره دارد. یک فاز منفی باشد

. اي فیزیولوژیک و رفتاري استکه تکامل پدیدهدرحالی

کند؟ نمیکدام گزینه در مورد تکامل صدق ـ 2
کاهش پیچیدگی) بتخصصی شدن ) الف

اناهاي بالقوه از دست رفتن تو) دپدیده رفتاري ) ج

�گزینه ب 
به عنوان یک اصطالح کلی، تکامل عبارتست از افزایش درجه ارگانیزاسیون، که اغلب همراه با پیامدهاي نامطلوبی بـراي  

در . روددر مقایسه با رشد، اصطالح تکامل تقریبًا همیشه براي افزایش در پیچیدگی بـه کـار مـی   . باشدمحیط طبیعی می
هـاي بـالقوه   حالی است که افزایش تکامل به بهاي کاهش توانـایی تکامل، افزایش اختصاصی شدن مطرح است، این در 

. اي فیزیولوژیک و رفتاري استاي آناتومیک است، در حالی که تکامل پدیدهرشد پدیده. باشدمی

شود؟ نمیواقع ) pattern(کدام یک در مفهوم الگوي رشد ـ 3
هاي فضایی در طول زمان نسبت) بهاي رشدي منحنی) الف

هاي مختلف سرعت متفاوت رشد در بافت) دپدیده رشد سري دمی ) ج
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�گزینه الف
اي از روابط نسبی شود، یعنی فقط به مجموعهتر میدهنده تناسب است، اما مسئله قدري پیچیدهدر بحث رشد الگو، نشان

. ان استها در طول زمدهنده تغییرات در این نسبتدر یک نقطه از زمان اشاره ندارد، بلکه نشان
توان گفـت کـه یـک محـور رشـدي      تر، میبه بیان ساده. است» شیب رشدي سفالوکودال«قسمتی از الگوي رشد نرمال 

. افزایش یابنده از سر به سمت پاها وجود دارد
طـور کـه   همان. کنندهاي بافتی بدن با یک سرعت رشد نمیدیگر الگوي رشدي نرمال این است که همه سیستمویژگی

هاي مختلـف  کننده رشد بافتهاي عضالنی و اسکلتی منعکسدهد، سیستمنسبی اندازه سر پس از تولد نشان میکاهش 
. دهنده کل بدن موجود زنده استتشکیل

کدام نسبت به درستی عنوان نشده است؟ ـ 4
کل بدن % 30سر : زمان تولد ) بکل بدن % 50سر = ماه سوم جیننی ) الف

1پاها : زمان تولد ) ج
2

کل بدن % 12سر : بزرگساالن) دکل بدن 

�گزینه ج
در ایـن مرحلـه،   . شـود طول کل بدن را شامل می% 50در دوران جنینی در حدود ماه سوم تکامل داخل رحمی، سر تقریباً 

انـد و  ها هنوز رشد نکردهدر عوض اندام. شودتر است و بیش از نصف کل سر را شامل میکرانیوم نسبت به صورت بزرگ
کنند، به طوري که نسبت سر به کـل  تر از سر و صورت رشد میها سریعتا زمان تولد، تنه و اندام. تنه تکامل نیافته است

ن به یابد و سایز نسبی سر نسبت به کل بدپس از این، الگوي کلی رشد با این روند ادامه می. یابدکاهش می% 30بدن به 
در هنگام تولد پاها، یک سوم کل طول . رسدمی% 12یابد و در بزرگساالن این نسبت به حدود صورت پیشرونده کاهش می

. دهند، در حالی که در فرد بالغ این نسبت یک دوم استبدن را تشکیل می

: پاسخ دهید10تا 5سؤاالتبا توجه به منحنی اسکامون به 

باشد؟ ه سنی میچدرـ پایان رشد بافت عصبی 5
سالگی 6-7) بسالگی 10) الف

هنگام بلوغ ) دسالگی 20) ج


