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به نام حق

سخن نویسندگان

چراغ دل به نور جان برافروختتبه نام آن که جان را فکرت آموخ

Wood & Goaz فـک و صـورت  ،االت تالیفی تشخیص افتراقی ضـایعات دهـان  ؤاین کتاب حاوي مجموعه س

در طراحی . باشدبه تفکیک هر فصل می) 1399تا 1385از سال (االت بورد و ارتقا ؤبه همراه س) ویرایش پنجم(
ي مهـم هـر فصـل مـورد بررسـی قـرار گیرنـد و بـا مطالعـه         ي مطالـب لیفی سعی شده است تا کلیـه أاالت تؤس

بـا  تر جهت مرور سریع االت با اهمیت فزایندهؤچنین، سهم.االت، تمامی نکات فصل مرور گردندؤي سپاسخنامه
به صورت کیس طراحی سؤاالتمفاهیم، در هر فصل تعدادي از تربراي درك عمیق. اندگذاري شدهعالمت) ?(

.اندگردیده
فک و صورت توصـیه  ،ي دستیاران تخصصی، متخصصین و اساتید رادیولوژي دهانتفاده از این کتاب به کلیهاس

.شودمی
.به امید آن که این کتاب بتواند در مسیر دانش، مفید واقع گردد

دکتر مطهره باغستانی، دکتر مطهره کبودساز
1400تابستان 





15فصلسؤاالت

اي آناتومیکهرادیولوسنسی

15سؤاالت تألیفی فصل 

باشد؟ هاي نرمال زیر وابسته به سن نمیـ کدام یک از رادیولوسنسی1
هاي در حال تکامل کریپت دندان) باندازه پالپ چمبرها و کانالهاي ریشه ) الف

اندازه فضاهاي لیگامان پریودونتال ) دوقوع و تظاهر رادیوگرافیک فورامن لینگوال ) ج

ـ فورامن مندیبوالر در کدام موقعیت نسبت به نقطه میانی سطح مدیال راموس قرار گرفته است؟ 2
ترتر و خلفپایین) دتر باالتر و قدام) جتر تر و قدامپایین) بتر باالتر و خلف) الف

............. درت در رادیـوگرافی  و بن.................. و ............. هاي ـ فورامن مندیبوالر اغلب در رادیوگرافی3
. شودمشاهده می

پانورامیک و لترال ابلیک ـ پري اپیکال) بپري اپیکال و پانورامیک ـ لترال ابلیک) الف
پانورامیک و پري اپیکال ـ لترال سفالومتري ) دپري اپیکال و لترال سفالومتري ـ پانورامیک ) ج

ي لینگوال چگونه است؟ ـ نماي رادیوگرافیک و موقعیت قرارگیر4
رادیواپاسیتی مثلثی، دانسیته یکنواخت، در بوردر خلفی فورامن مندیبوالر) الف
رادیواپاسیتی مثلثی، دانسیته متغیر، در بوردر قدامی فورامن مندیبوالر ) ب
رادیواپاسیتی مدور، دانسیته یکنواخت، در بوردر خلفی فورامن مندیبوالر ) ج
ر، دانسیته متغیر، در بوردر قدامی فورامن مندیبوالر رادیواپاسیتی مدو) د

ـ نماي رادیوگرافیک کانال مندیبوالر چگونه است؟ 5
کانال کامالً رادیولوسنت، به همراه بوردرهاي رادیواپک ضخیم از استخوان کورتیکال ) الف
تیکال کانال نسبتاً رادیولوسنت، به همراه بوردرهاي رادیواپک ضخیم از استخوان کور) ب
کانال کامالً رادیولوسنت، به همراه بوردرهاي رادیواپک نازك از استخوان کورتیکال ) ج
کانال نسبتاً رادیولوسنت، به همراه بوردرهاي رادیواپک نازك از استخوان کورتیکال ) د



) Wood&Goaz(تشخیص افتراقی ضایعات دهان، فک و صورت االتؤسمجموعه10

ـ کدام گزینه در مورد کانال مندیبوالر صحیح نیست؟ 6
. است(Curvilinear)وده و معموالً به صورت منحنی خطی مالیم مسیر کانال در جهت قدامی تحتانی ب) الف
.مکان کانال داخل تنه مندیبل همیشه درست زیر اپکس مولرها است) ب
. تغییرات ناگهانی در حدود کانال و عرض کانال، تغییر جهت و عدم یکپارچگی آن بیانگر بیماري است) ج
. د ولی در اکثر افراد در هر دو سمت بیمار مشابه استتنوع زیادي در عرض و وضوح کانال وجود دار) د

شود؟ ـ امتداد کانال مندیبوالر پس از فورامن منتال در جهت قدامی و تحتانی چه نامیده می7
کانال منتال ) بکانال مندیبوالر قدامی ) الف

کانال مندیبوالر تحتانی ) دکانال انسیزیو ) ج

: موقعیت فورامن منتال ممکن است متغیر باشد، زیرا(relative definition)ـ تعیین نسبی 8
. در ناحیه اپکس پرمولرها قرار دارد و ممکن است با ضایعه پري اپیکال اشتباه شود) الف
. کنداي عمود با کورتکس باکال برخورد نمیمعموالً با زاویه) ب
. موقعیت فورامن در نژادهاي مختلف، مقداري متفاوت است) ج
.باشدي موارد صحیح میهمه) د

ـ کدام گزینه در مورد فورامن لینگوال صحیح نیست؟ 9
. اغلب در نماهاي پري اپیکال انسیزورهاي مندیبل و درست زیر اپکس این دندانها در میدالین قرار دارد) الف
. استاحاطه شده) جنیال توبرکل(ي رادیواپک مشخص از استخوان کورتیکال معموًال توسط حلقه) ب
. گاهی دو یا چند فورامن لینگوال ممکن است وجود داشته باشد) ج
. متر قطر دارداغلب دو تا سه میلی) د

.............. باشد که اغلب توسط می................ ـ فوساي ساب مندیبوالر، رادیولوسنسی نسبی با حدود 10
. شودتر میمشخص

مایلوهیوئید برجستگی ریج / well defined) الف
برجستگی ریج مایل خارجی / Poorly defind) ب
برجستگی ریج مایل خارجی / well defined) ج
برجستگی ریج مایلوهیوئید / poorly defined) د

ـ حدود و محل فوساي منتال چگونه است؟ 11
لوسنسی ژنرالیزه، در لبیال میدالین مندیبل و باالي منتال توبرکل ) الف
وسنسی لوکال، در لبیال میدالین مندیبل و زیر منتال توبرکل ل) ب
ي پرمولري مندیبل و زیر منتال توبرکل لوسنسی ژنرالیزه، در لبیال ناحیه) ج
لوسنسی لوکال، در لبیال ناحیه پرمولري مندیبل و باالي منتال توبرکل ) د



1511سؤاالت فصل 

در کجا قرار دارد و در چند درصد (Medial Sigmoid depression)فرورفتگی مدیال سیگموئید ـ12?
شود؟ ها مشاهده میرادیوگرافی

درصد 1/ ترین ناحیه سیگموئید ناچ در مدیال راموس مندیبل زیر و قدام عمیق) الف
درصد 1/ ترین ناحیه سیگموئید ناچ در مدیال راموس مندیبل زیر و خلف عمیق) ب
درصد 10/ ر مدیال راموس مندیبل ترین ناحیه سیگموئید ناچ دزیر و قدام عمیق) ج
درصد 10/ ترین ناحیه سیگموئید ناچ در مدیال راموس مندیل زیر و خلف عمیق) د

به چه بستگی دارد؟ (Median Sigmoid depression)میزان وضوح فرورفتگی مدیال سیگموئید ـ13?
ي سیگموئید ناچ عمق ناحیه) الف
ردن کندیل ضخامت کرست تمپورال و کرست گ) ب
هاي متراکم مدیال و لترال کندیل ضخامت ریج) ج
گزینه الف و ب ) د

به همۀ موارد زیر بسـتگی  (Median Sigmoid depression)ـ تصویر فرورفتگی مدیال سیگموئید 14?
: دارد به جز

ابعاد فرورفتگی مدیال سیگموئید ) بژئومتري دستگاه ) الف
وقعیت خاص بیمار م) دعمق سیگموئید ناچ ) ج

ـ حدود سودوسیت کندیل چگونه است؟ 15?
، فاقد بوردر مشخص Poorly defined) ب، اغلب با بوردر اسکلروتیک well defined) الف

، با بوردر منتشر Poorly defined) د، اغلب با بوردر کورتیکه well defined) ج

است؟ـ نماي رادیوگرافی و محل سودوسیت کندیل چگونه16?
، در سطح خلفی کندیل(round to ovale)نماي گرد تا بیضی ) الف
، در سطح قدامی کندیل(round to ovale)نماي گرد تا بیضی ) ب
، در سطح خلفی کندیل(marked cupping)نماي فنجانی مشخص ) ج
، در سطح قدامی کندیل (marked cupping)نماي فنجانی مشخص ) د

شود؟دیل، توسط کدام نواحی ایجاد میـ نماي سودوسیت کن17?
هاي مدیال و لترال، پتریگوئید فووآریج) بهاي مدیال و لترال، کرست تمپورالریج) الف

کرست گردن کندیل، پتریگوئید فووآ) دکرست گردن کندیل، کرست تمپورال ) ج

. شایعتر است.................. راد شود و در افبیماران مشاهده می.................. ـ سودوسیت کندیل در 18
تر درصد، مسن1) بتر درصد، جوان1) الف

تر درصد، مسن10) دتر درصد، جوان10) ج
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(Anterior buccal mandibular depression)ـ کدام گزینه در مورد فرورفتگی باکالی قدام منـدیبل  19

صحیح نیست؟ 
.باشدwell to poorly definedتواند مارژین آن می) الف
. شودهمیشه یک الگوي ترابکوالر مشابه استخوان مجاور در آن مشاهده می) ب
. تر شایعتر استدر کودکان با سن کم) ج
. باشددر لترال منتال فورامن قرار دارد و دو طرفه می) د

دام ناحیه مشـاهده  در ک(Cortical plate mandibular defects)هاي کورتیکال پلیت مندیبل ـ نقص20
شود؟ نمی
سطح لینگوال تنه مندیبل ) بسطح باکال راموس مندیبل ) الف

خلف سطح باکال مندیبل ) دسطح لینگوال راموس مندیبل) ج

: ـ سوچور اینتر ماگزیالري21
. شودبه صورت خط رادیولوسنت باریک و عمودي مشخص در میدالین در رادیوگرافی نمایان می) الف
.شودهاي ماگزیال و دور از کرست آلوئوالر مشاهده میلب در ناحیه سانترالاغ) ب
.شوداپک باریک از استخوان کورتیکال مشخص میرادیوتوسط دو خط ) ج
. در تمام طول زندگی بر روي گرافی قابل مشاهده است) د

ترتیب چگونه است؟ هاي اکلوزال و پري اپیکال بهنماي رادیوگرافی فورامن انسیزیو در فیلمـ22?
(ribbon like)، گرد یا نواري poorly defined، گرد و بیضی ـwell defined) الف

(ribbon like)، گرد یا نواري well defined، گرد و بیضی ـpoorly defined) ب

، الماسی و قلبیpoorly defined -  ribbon like )گرد یا نواري(-، well defined) ج
)ribbon like(، گرد یا نواري well defined، الماسی و قلبی ـpoorly defined) د

ـ تنوع در موقعیت فورامن انسیزیو در نماي رادیوگرافی به چه عواملی بستگی دارد؟ 23
موقعیت بیمار ـ شرایط دستگاه ) بزاویه پرتو ـ شرایط دستگاه ) الف

یه پرتو ـ موقعیت خود فورامن زاو) دموقعیت بیمار ـ موقعیت خود فورامن ) ج

ـ کدام گزینه در مورد کانال انسیزیو صحیح نیست؟ 24
. شودمعموالً در نماهاي پري اپیکال از انسیزورهاي سانترال و لترال و کانین مشاهده می) الف
. میزان رادیولوسنسی کانال در رادیوگرافی بیشتر از واقعی است) ب
. شودگرا میت فورامن انسیزیو همکانال از نازال فوسا به سم) ج
. شودکانال معموالً قبل از رسیدن به انتهاي خود ناواضح می) د



1513سؤاالت فصل 

-ریمال معموالً در کدام نوع رادیوگرافی و به چه صورت مشاهده میکولزانانتهاي اوربیتالی کانال ـ25?
شود؟ 

well definedرادیوگرافی پري اپیکال ـ رادیولوسنسی نسبتاً بزرگ و ) الف
ill definedرادیوگرافی اکلوزال ـ رادیولوسنسی نسبتاً کوچک و ) ب
ill definedرادیوگرافی پري اپیکال ـ رادیولوسنسی نسبتاً کوچک و ) ج
well definedرادیوگرافی اکلوزال ـ رادیولوسنسی نسبتاً بزرگ و ) د

. شوداشتباه می................ ورامن اغلب با ف......... کریمال در رادیوگرافی لوزانـ کانال 26
پري اپیکال ـ نازو پاالتین ) بـ گریتر پاالتین پري اپیکال) الف

اکلوزال ـ نازو پاالتین ) داکلوزال ـ گریتر پاالتین ) ج

ـ نماي رادیوگرافی و موقعیت فورامن گریتر پاالتین چگونه است؟ 27?
، نواحی مولري اول و دوم well definedگرد تا بیضی و حدود ) الف
، نواحی مولري دوم و سوم ill definedگرد و حدود ) ب
، نواحی مولري دوم و سوم ill definedگرد تا بیضی و حدود ) ج
، نواحی مولري اول و دوم well definedگرد و حدود ) د

؟ کندـ کدام گزینه به افتراق سینوس نرمال از سیست یا سایر ضایعات کمک می28
مشاهدة مخاط ) باي هاي تغذیهکانال) الف

ي موارد همه) دوجود سپتا ) ج

شود؟ به کدام صورت دیده نمی(nutrient canal)اي نماي رادیوگرافیک کانال تغذیهـ29?
slit likeرادیولوسنسی ) بband likeرادیولوسنسی ) الف

worm holeرادیولوسنسی ) دribbon likeرادیولوسنسی ) ج

اي در نواحی مختلفی رادیوگرافی چگونه است؟ ـ شیوع کانال تغذیه30
پرمولر مندیبل >پرمولر ماگزیال >انسیزور مندیبل ) الف
پرمولر ماگزیال >پرمولر مندیبل >انسیزور مندیبل ) ب
انسیزور مندیبل >پرمولر ماگزیال>پرمولر مندیبل ) ج
انسیزور مندیبل >مندیبل پرمولر>پرمولر ماگزیال) د

سینوس ماگزیالري در ................. و در امتداد .............. اي نسبتاً بزرگ، حاوي ـ گاهی یک کانال تغذیه31
. شودمشاهده می.......... رادیوگرافی 

ي لترالی ـ ناحیه خلفی ماگزیالشریان آلوئوالر خلفی فوقانی ـ دیواره) الف
ي لترالی ـ ناحیه قدامی ماگزیال ئوالر قدامی فوقانی ـ دیوارهشریان آلو) ب
شریان آلوئوالر خلفی فوقانی ـ کف ـ ناحیه خلفی ماگزیال ) ج
ناحیه قدامی ماگزیال شریان آلوئوالر قدامی فوقانی ـ کف ـ) د
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شوند؟ تر دیده میاي واضحهاي تغذیهـ در چه صورت کانال32?
xیشتر ـ زاویه موازي تابش اشعه نیروي اکلوزالی ب) الف

ها ـ عدم وجود دندانxزاویه موازي تابش اشعه ) ب
ها وجود شکستگی در ناحیه ـ عدم وجود دندان) ج
نیروي اکلوزالی بیشتر ـ وجود شکستگی در ناحیه ) د

کند؟ ـ کدام گزینه به افتراق کریپت دندانی در حال تکامل مولر از سیست کمک می33
سن بیمار ) بوقعیت در فک و وقوع دو طرفه م) الف

ي موارد همه) دهاي سریال رادیوگرافی) ج

ـ کدام گزینه در مورد نماي رادیوگرافیک کریپت دندانی در حال تکامل صحیح نیست؟ 34
رادیولوسنسی شبیه سیست ) الف
رادیولوسنسی گرد هموژن ) ب
well definedرادیولوسنسی با کانونهاي رادیواپک و ) ج

هیچ کدام ) د

ــاگزیال  35 ــتخوان در م ــز اس ــاهاي مغ ــ فض ــدیبل .............ـ ــدام من ــواحی .................... ، در ق و در ن
.است.................... خلفی

تر ـ بزرگتر نسبتاً یکنواخت ـ کوچکتر و با تعداد کم) الف
تر نسبتاً یکنواخت ـ کوچکتر و با تعداد بیشتر ـ بزرگ) ب
غیر یکنواخت ـ بزرگتر و با تعداد کمتر ـ کوچکتر ) ج
غیر یکنواخت ـ بزرگتر و با تعداد بیشتر ـ کوچکتر ) د

Focal osteoporotic bone marrow)ـ فضاهاي ترابکوالر بـزرگ بـه همـراه ترابکولهـاي پراکنـده      36

defect)گیرند؟ در افتراق با کدام ضایعات قرار می
ravefying osteitis) بها سیست) الف

ي موارد همه) دفضاهاي تروماتیک استخوان ) ج

....... قرار دارند و در تشخیص افتراقـی بـا   ............... ـ فضاهاي بزرگ مغز استخوان معموالً در نواحی 37
. گیرندقرار می

نتالوباي فورکیشن مولرهاي مندیبل ـ ضایعه پریود) الف
یبل ـ ضایعه پري اپیکال اپیکالی مولرهاي مند) ب
نتال وباي فورکیشن مولرهاي ماگزیال ـ ضایعه پریود) ج
اپیکالی مولرهاي ماگزیال ـ ضایعه پري اپیکال ) د
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کند؟ ـ کدام یک از ساختارهاي آناتومیک زیر، نماي فوساي ساب مندیبوالر را تقلید می38
فوساي منتال ) دفورامن منتال) جفوساي لترال ) بفورامن انسیزیو) الف

ـ فورامن لینگوال، فورامن منتال و فوساي ساب مندیبوالر به ترتیب در کدام نواحی قرار دارند؟ 39?
سانترالهاي مندیبل، مجاور اپکس مولر، مجاور اپکس پرمولر ) الف
ناحیه کانین، مجاور اپکس پرمولر، مجاور اپکس مولر ) ب
مولر، مجاور اپکس مولر سانترالهاي مندیبل، مجور اپکس پر) ج
ناحیه کانین، مجاور اپکس مولر، مجاور اپکس پرمولر ) د

گیرد؟ ي پري اپیکال قرار نمیـ کدام گزینه در افتراق با ضایعه40?
(naris)سوراخ بینی ) دکانال انسیزیو ) جفوساي منتال ) بفورامن منتال ) الف

کند؟ تقلید نمیـ کدام یک از موارد زیر، نماي شکستگی را41
سایه راه هوایی ) باي واضح کانال تغذیه) الف

فوساي منتال ) دسمفیز میدالین ) ج

هاي آناتومیک زیر، ممکن است نماي سیست را تقلید کند ؟ ـ کدام یک از رادیولوسنسی42?
سینوس ماگزیالري) بکریپت دندانی در حال تکامل ) الف

ي موارد همه) دنواحی مولري فضاهاي مغز استخوانی در) ج

شود؟ ي عمودي زیاد باشد، کدام گزینه بهتر تصویر میي رادیوگرافی، زاویهـ اگر حین تهیه43?
بینی Narisفورامن فوقانی کانال انسیزیو ـ ) ببینی Narisفورامن تحتانی کانال انسیزیو ـ ) الف

فورامن فوقانی کانال انسیزیو ـ فوساي بینی ) دفورامن تحتانی کانال انسیزیو ـ فوساي بینی ) ج

. شودمشاهده می.................. در خلف............... ي راه هوایی روي ـ در رادیوگرافی پانورامیک، سایه44
انگل مندیبل ـ ناحیه مولري ) براموس مندیبل ـ رترو مولرپد) الف

یبل ـ رترومولرپد انگل مند) دراموس مندیبل ـ ناحیه مولري ) ج

15بورد و ارتقا فصل سؤاالت

) 91ارتقا (شود؟ اي در کدام نواحی بیشتر مشاهده میهاي تغذیهـ تصویر رادیوگرافیک کانال1?
مولر مندیبل ـ پرمولر ماگزیال ـ قدام مندیبل ) بقدام مندیبل ـ پرمولر ماگزیال ـ مولر ماگزیال ) الف

قدام مندیبل ـ مولر مندیبل ـ پرمولر ماگزیال ) دمندیبل ـ پرمولر ماگزیال قدام مندیبل ـ پرمولر) ج
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هـاي  ـ در رادیوگرافی پري اپیکال از کدام نواحی فکین به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کانـال 2?
) 94ارتقا (گردد؟ اي مشاهده میتغذیه

ل ـ قدام ماگزیال پرمولرهاي مندیب) بقدام مندیبل ـ پرمولرهاي مندیبل ) الف
پرمولرهاي مندیبل ـ مولرهاي مندیبل ) دقدام مندیبل ـ قدام ماگزیال ) ج

) 85بورد (و ) 94ارتقا (در تکنیک پانورامیک چیست؟ median Sigmoid depressionـ علت رؤیت 3?
برجستگی سر کندیل و کرونوئید ) ببرجستگی کرونوئید و گردن مندیبل ) الف

برجستگی کرونوئید و کرست تمپورال ) دگردن کندیل و کرست تمپورال برجستگی ) ج

بـورد  (شـود؟  ـ حدود فورامن انسیزیو در رادیوگرافی پري اپیکال و اکلوزال به ترتیب چگونه دیده می4
94 (
واضح ـ واضح ) دناواضح ـ واضح ) جواضح ـ ناواضح ) بناواضح ـ ناواضح ) الف

بورد (شود؟ ین، کاهش سایز کدام لندمارك آناتومیک با افزایش سن مشاهده میـ در رادیوگرافی از فک5
96 (
PDL Space) بLingual foramen) الف

mental fossa) دMaxillary Sinus) ج

) 98ارتقا (شود؟ ـ کانال نازولکریمال در نماي اکلوزال با کدام ساختار اشتباه می6
Greater palatine foramina) بLesser palatine foramina) الف

Anterior Palatine foramina) دSuperior foramina of incisive Canal) ج

) 98بورد (یابد؟ ـ در رادیوگرافی از فکین، با افزایش سن، کدام لندمارك آناتومیک کاهش می7?
PDL Space) بLingual foramen) الف

Antrum) دLingula) ج

بـورد  (مشاهده شده در قدام کندیل، نقش کمتري دارد؟ Marked Cuppingد در ایجاد ـ کدام مور8?
98 (
پتریگوئید فووآ) دسوپریور ریج ) جلترال ریج ) بمدیال ریج ) الف
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15تالیفی فصل سؤاالتپاسخنامه 

) 238صفحه (جي گزینهـ 1

هـاي در  کریپـت دنـدان  : باشند ماننـد هاي نرمال مشخص وابسته به سن میولوسنسیوجود یا فقدان برخی رادی
) عدم مشاهده در افراد با سن بیشتر(سال 16حال تکامل در افراد کمتر از 

کاهش اندازه با افزایش سن، عـدم وجـود در   (هاي ریشه، فضاهاي لیگامان پریودونتال اندازه پالپ چمبرها، کانال
)افراد بی دندان

فورامن لینگوال با وجود تنوع قابل توجه که در میزان وقوع و تظاهر رادیوگرافیک دارد، این تنوع وابسـته بـه   : اما
. باشدسن نمی

) 239صفحه (الفي گزینهـ 2

-هـم . سطح مدیال رامـوس اسـت  (midpoint)تر نسبت به نقطه میانی موقعیت فورامن مندیبوالر، باالتر و خلف
. ترین بعد قدامی خلفی راموس قرار داردیوگرافی پانورامیک، در باریکچنین در راد

) 239صفحه (بي گزینهـ 3

هـاي پانورامیـک و لتـرال ابلیـک و بنـدرت در رادیـوگرافی پـري اپیکـال         فورامن مندیبوالر اغلب در رادیوگرافی
. شودمشاهده می

) 239صفحه (بي گزینهـ 4

. ي متغیر در بوردر قدامی فورامن مندیبوالر قرار داردیتی مثلثی، با دانسیتهلینگوال به صورت رادیواپاس

) 239صفحه (دي گزینهـ 5

کانال مندیبوالر، کانالی نسبتاً رادیولوسنت است که توسط بوردرهـاي رادیواپـک نـازك از اسـتخوان کورتیکـال      
. احاطه شده است
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) 239صفحه (بيـ گزینه6

در تنه مندیبل متنوع بوده، گـاهی اوقـات مجـاور بـوردر تحتـانی      ) کانال آلوئوالر تحتانی(والر مکان کانال مندیب
. باشدمندیبل است در حالیکه در بقیه موارد دقیقاً زیر اپکس مولرها می

) 239صفحه (ي جـ گزینه7

فوقانی به طـرف فـورامن   امتداد کانال مندیبوالر از فورامن مندیبوالر بصورت قدامی تحتانی است که با چرخش 
کنـد  ، گاهی نیز از فورامن منتال در مسیر قدامی و تحتانی گسترش پیدا می)کانال منتال(یابد منتال امتداد می

). کانال انسیزیو(

) 240صفحه (2ي گزینهـ 8

ین نسـبی  کنـد و بـه همـین دلیـل تعیـ     اي عمود، با کورتکس باکال، برخورد نمـی فورامن منتال معموًال با زاویه
(relative definition)آن ممکن است متغیر باشد .

. باشند اما دلیل متغیر بودن تعیین نسبی فورامن منتال نیستندها در مورد فورامن منتال صحیح میسایر گزینه

) 240صفحه (ي دـ گزینه9

. باشدمتر میمیلی1ـ2قطر فورامن لینگوال، به ندرت بیشتر از 

)240صفحه (ي دـ گزینه10

باشد کـه اغلـب کنتراسـت آن توسـط     میpoorly definedفوساي ساب مندیبوالر، نسبتاً رادیولوسنت، با حدود 
شود و منجـر بـه   اپک که در باالي این فرورفتگی قرار دارد، تشدید میرادیو) ریج مایل داخلی(ریج مایلوهیوئید 

. گرددتر شدن این رادیولوسنسی میمشخص

)243صفحۀ 15ـ8و زیرنویس شکل 242صفحه (ي الفـ گزینه11

فوساي منتال، یک ناحیه نسبتًا رادیولوسنت ژنرالیزه است که در سـطح لبیـال میـدالین منـدیبل دقیقـاً بـاالي       
هاي انسـیزور قـرار گرفتـه کـه ممکـن اسـت       اغلب این رادیولوسنسی نسبی روي ریشه. منتال توبرکل قرار دارد

. ل را تقلید کندپاتولوژي پري اپیکا

)242صفحه (ي جـ گزینه12

ي رادیولوسنسی است که در زیـر و دقیقـًا   ، ناحیه(Median Sigmoid depression)فرورفتگی مدیال سیگموئید 
-گاهی در پانورامیک مشـاهده مـی  . ي سیگموئید ناچ در مدیال راموس مندیبل قرار داردترین ناحیهقدام عمیق

شـود و وضـوح متغیـر آن بـه     سط کرست تمپورال و کرست گردن کنـدیل مشـخص مـی   این فرورفتگی تو. شود
-ها مشاهده مـی درصد رادیوگرافی10فرورفتگی سیگموئید ناچ تقریبًا در . ضخامت این دو کرست وابسته است

. شود
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)242صفحه (ي بـ گزینه13

است و به ضخامت کرست تمپورال متغیر (Median Sigmoid depression)وضوح فرورفتگی مدیال سیگموئید 
. و کرست گردن کندیل بستگی دارد

)242صفحه (ي جـ گزینه14

(Median Sigmoid depression)فرورفتگی مدیال سیگموئید (image)تصویر 

. به ابعاد فرورفتگی، ژئومتري دستگاه و موقعیت خاص بیمار بستگی دارد

)244صفحه (ي الفـ گزینه15

در ناحیـه قـدامی   (well defined)، رادیولوسنسی با حـدود مشـخص   )سودوسیت کندیل(کندیل سیست کاذب 
و یا کامـل توسـط بـوردر    ) موارد80%حداقل (هاي پانورامیک است که به صورت پارسیل کندیل در رادیوگرافی

. اسکلروتیک ناپیوسته احاطه شده است

)244صفحه (ي دـ گزینه16

. کند، ایجاد می(marked cupping)کندیل، نماي فنجانی مشخص سودوسیت کندیل در قدام 

)244صفحه (ي بـ گزینه17

. شودهاي دنس مدیال و لترال ایجاد مینماي فنجانی مشخص سودوسیت کندیل توسط پتریگوئید فووآ و ریج

)244صفحه (ي بـ گزینه18

. تر شیوع بیشتري داردد و در افراد مسنشودرصد بیماران مشاهده می1سودوسیست کندیل تقریباً در 

)244صفحه (ي دـ گزینه19

طرفـه در ناحیـه   2این نرمال آناتومی به صـورت  . فرورفتگی باکالی قدام مندیبل در لترال منتال فوسا قرار دارد
. شودکانین مشاهده می

)244صفحه (ي الفـ گزینه20

ي منـدیبل،  در سـطح لینگـوال تنـه   (Cortical plate mandibular defects)هاي کورتیکال پلیت مندیبل نقص
. شودسطح لینگوال راموس مندیبل و خلف سطح باکال مندیبل مشاهده می

)15ـ12و زیرنویس شکل 245صفحه (ي جـ گزینه21

indistinct)سوچور اینترماگزیالري، در رادیوگرافی به صورت یک خط رادیولوسنت تاریک عمـودي نامشـخص   

vertical radiolucent line)هـاي مـاگزیال و نزدیـک کرسـت زائـده      ي سـانترال اغلب در ناحیه. شودنمایان می
. شودمعموًال توسط دو خط اپک عمودي باریک از استخوان کورتیکالی مشخص می. گرددآلوئوالر تصویر می

. شوندافی مشاهده نمیبا افزایش سن و در طول زندگی به هم متصل شده و دیگر بر روي رادیوگر


