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مقدمه 

هـاي  سـؤال تـألیفی از یکـی از معتبرتـرین رفـرنس     700اي بـالغ بـر   کتابی که در دسـت داریـد مجموعـه   
یکـی از معضـالتی کـه    . باشـد مـی Endodontics Principles & Practice 2021انـدودانتیکس دنیـا،   

. ها به عنوان منبع آزمـون اسـت  ي جدید رفرنسشوند، معرفی نسخهداوطلبین ازمون دستیاري با آن مواجه می
هـاي  ي سـؤال و پاسـخ  ي تمام و کمـالِ رفـرنس نیسـت، امـا بـا ارائـه      ي حاضر جایگزین مطالعهاگرچه مجموعه

. کندمیتشریحی به تفهیم و تعمیق مطلب کمک شایانی
ي خود را با انتخاب نکات حائز ها ممارست، جذب و هضم تجربهي مدتاند نتیجهمؤلفان این کتاب کوشیده

. ي ظهور بگذارنداي پنهان بماند، به منصهي غیرحرفهاهمیت، نمایاندن نکاتی که محتمل است از چشم خواننده
تضی به طراحی سؤال پرداختند تـا ایـن مجموعـه در    از هماران جوانم که مسئوالنه، با جدیت و در زمان مق

همچنین از عوامل محتـرم انتشـارات   . کمترین زمان به دست خوانندگان و داوطلبین برسد، نهایت تشکر را دارد
. طب که ما را در چاپ و نشر اثر یاري کردند، سپاسگزارمآرتین

ایـم،  یت دقت و توجه خود را معطوف اثر نمـوده در پایان الزم است ذکر شود که ما در پیشبرد این پروژه، نها
دانیم ـ مبري از خطا و اشتباه نیست؛ لذا صمیمانه دسـت همکـاري بـه     دانید و میکسی ـ چنان که می اما هیچ

در مسیر اعتالي دانش و بهتر کردن اثـر ـ بـا خـود همدسـت و همداسـتان       -کنیم و شما را سوي شما دراز می
. دانیممی

ترامبا تقدیم اح
دکتر عاطفه گوهري



1فصل سؤاالت 
رادیکوالرهاي پالپ و پريبیماري

باشد؟ هاي زیر در مورد ادنتوبالست صحیح نمیـ کدامیک از گزینه1
.باشدداراي عملکرد ترشحی می) الف
. باشدمیSpecialized) ب
. باشدها را دارا میو سایتوکاینTLRsقدرت بیان ) ج
. در برهم کنش با اپی تلیوم دندانی نقش دارد) د

�.گزینه ب صحیح است
. باشندمیhighly Specializedهاي ها سلولادنتوبالست

نه تنهـا  ها این سلول. که عملکرد ترشحی دارندباشدمیاختصاصی به نام ادنتوبالستکامًالهاي پالپ دندان داراي سلول
دهند بلکه در مراحل نخستین تکامل دندان، فرایند تشکیل مینا را از طریق تعامل با اپیتلیوم دندانی آغازمیعاج را تشکیل

.کنندمی

باشد؟ هاي زیر نادرست میـ کدام یک از گزینه2
. یابندادامه میهاي عاجی توبول3/2ها تا ادنتوبالست) الف
. باشندها توانایی ترشح دفنسین را دارا میادنتوبالست) ب
. باشندمتصل میGap Junctionها به هم توسط ادنتوبالست) ج
. کندها به هم یک غشاي نفوذناپذیر را ایجاد میاتصال ادنتوبالست) د

�.گزینه د صحیح است

. کندذپذیر را ایجاد میها به هم یک غشاي نیمه نفواتصال ادنتوبالست
پـذیر  نفـوذ دهد یک غشاي نیمـه دار با یکدیگر در ارتباط هستند که به آنها اجازه میها از طریق اتصاالت شکافاین سلول
.ایجاد کنند
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. دپالپ قرار دارن........................... ها در C-fibersو .......................... دلتا در Aـ الیاف عصبی 3
محیطی ـ محیطی ) بمرکزي ـ مرکزي ) الف

محیطی ـ مرکزي ) دمرکزي ـ محیطی ) ج

�.گزینه د صحیح است
در مرکز پالپCدر محیط و الیاف ) دلتا-آ(Aδف الیا: دو نوع اصلی الیاف عصبی حسی پالپ عبارتند از

باشد؟ ـ کدامیک از موارد زیر در مورد اعصاب پالپی صحیح می4
-ها گسترش یافته و میلین خود را از دست میباشند که تا بین ادنتوبالستدلتا داراي میلین میAیاف ال) الف

. دهند
. نقش داردSharpغیر میلینه بوده که در پاسخ Cالیاف ) ب
. باشدو فایبرهاي پاراسمپاتیک میβپالپ داراي الیاف ) ج
. نقش داردdullدلتا در پاسخ Aالیاف ) د

�.الف صحیح استگزینه 
. باشدو فایبرهاي سمپاتیک میβپالپ داراي الیاف 

A دلتاf پاسخsharp الیافCf پاسخdull
گسترش یافتـه، غـالف   ها این الیاف بین ادنتوبالست. هاي دمایی هستندتیز در مقابل محركهاي مسئول پاسخAδالیاف 

بـوده و  فاقد میلینCالیاف . کنندمیعاجی نفوذهاي تر درون توبولمیکروم200تا 100دهند و میمیلین خود را از دست
پالپ همچنین ممکن اسـت داراي  . باشندمیعالمت دارناپذیر مسئول ایجاد درد گنگ در بیماران مبتال به پالپیت برگشت

.باشدها و الیاف سمپاتیک در دیواره آرتریولAβالیاف 

باشد؟ هاي مکانیکال صحیح نمیمحركـ کدامیک از موارد زیر در مورد 5
. اینتروژن نسبت به لترال لوکسیشن احتمال منجر به نکروز پالپی بیشتري دارد) الف
. هاي بالغ دارندهاي نابالغ در تروماهاي متوسط احتمال زنده ماندن پالپ بیشتري نسبت به دنداندندان) ب
. شودعاجی هم بیشتر میبا حذف دنتین و نزدیک شدن به پالپ، نفوذپذیري) ج
. باشدتواند باعث شروع تحلیل آپکس شود که معموالً با نکروز شدن پالپ همراه میحرکت ارتودنتیک می) د

�.گزینه د صحیح است
. باشدحرکت ارتودنتیک معموالً بدون تغییر در وایتالیتی پالپ می

. شوندمینکروز پالپباعثextrusionبیشتر از صدمات جانبی یا intrusionصدمات 
گردد کـه  میایجاد فشارهاي خارج از ظرفیت تحمل فیزیولوژیک لیگامان پریودنتال حین حرکت ارتودنتیک دندان موجب

تحلیل ریشه را آغاز کند که البته تواندمیحرکت ارتودنتیکهمچنین. خون رسانی و اعصاب بافت پالپ دچار اختالل شوند
.دهدنمیقرارتأثیر تحتحیات دندان را معموالً 
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شود؟ پالپ در ابتدا بیشتر و سپس کم میCirculationهاي تروماتیک ـ در کدامیک از آسیب6
اکستروژن ) باینترورژن ) الف

. شودآسیب کمتر می3در هر ) دلترال لوکسیشن ) ج

�.گزینه ج صحیح است

در perfusionجریان خون پالپ بصورت واحد . luxationنمودار میزان جریان خون پالپ دندان پس از صدمات مختلف .1-3تصویر
. شودگیري میاندازهاي ههفت36یک دوره مشاهده 

آوري روي پالپ دارد؟ ـ کدامیک از موارد زیر آسیب زیان7
آنتی بیوتیک با غلظت باال ) بکلسیم هیدروکساید با غلظت باال ) الف

آنتی بیوتیک با غلظت پایین ) دکلسیم هیدروکساید با غلظت پایین ) ج

�.گزینه ب صحیح است
پالپ دندان، محققین بیان کردنـد کـه هیدرواکسـید کلسـیم و     هاي پس از ارزیابی اثرات داروهاي ضد میکروبی بر سلول

باالتر هاي که غلظتبر بقا و پرولیفریشن سلولی دارند در حالیکننده تقویتاثربیوتیکآنتیخمیرهاي تر پایینهاي غلظت
.باشندمیداراي اثر منفیبیوتیکآنتیخمیرهاي 

باشد؟ ترین دلیل التهاب پالپی کدام یک از موارد زیر میـ مهم8
شیمیایی ) بمکانیکال ) الف

. باشندمورد مهم می3هر ) دمیکروبیال ) ج



)اکسیر آبی) (نژاددکتر ترابی(2021مجموعه سؤاالت تألیفی اندودانتیکس 8

�.صحیح استگزینه ج
.باشندترین علت وقوع التهاب میمعموالً عوامل میکروبی مهممکانیکی و شیمیایی ماهیت گذرا دارند و هاي تحریک

کند؟ هاي ایمنی ایجاد میـ پوسیدگی سطحی چه واکنشی در پالپ و سلول9
هاي التهاب حاد ایمنی اختصاصی ـ تجمع سلول) الف
هاي التهاب حاد تجمع سلول-ایمنی ذاتی ) ب
هاي التهاب مزمن ایمنی اختصاصی ـ تجمع سلول) ج
هاي التهاب مزمن ایمنی ذاتی ـ تجمع سلول) د

�.گزینه د صحیح است

. شودالتهاب عوض میماهیتو شدتدر هنگام پیشرفت پوسیدگی به پالپ 
زود هنگـام بـه پوسـیدگی موجـب تجمـع      این پاسخ. از طریق پاسخ ایمنی ذاتی استها واکنش اولیه پالپ به این محرك

.شودها میو پالسما سلها التهابی مزمن مانند ماکروفاژها، لنفوسیتهاي کانونی سلول

باشد؟ ترین فاکتوري که در تبدیل پالپ ملتهب به نکروز نقش دارد، کدام یک از موارد زیر میـ مهم10
مقاومت میزبان ) بویروالنس میکروارگانیسم ) الف

درناژ لنفاتیکی ) دمقدار گردش عروقی )ج

�.گزینه د صحیح است
این تغییـرات  . دچار نکروز شود) حتی به سرعت(در نهایت بافت پالپ ممکن است براي مدت طوالنی ملتهب باقی بماند و 

توانـایی بـه گـردش در آوردن مایعـات التهـابی بـراي       ) 2(ها ویروالنس میکروارگانیسم) 1: (به چندین عامل بستگی دارد
درنـاژ  ) 5(میزان گردش خـون  ) 4(تنوع ژنتیکی به ویژهدفاع میزبان ) 3(جلوگیري از افزایش قابل توجه فشار داخل پالپی 

).نقش مهم(لنفاوي 

باشد؟ کدام یک از موارد زیر صحیح میsundqvistو Kakehashiي آقاي ـ طبق مطالعه11
. روز مشاهده شد72پل کلسیفیه بعد از germ-freeهاي Ratدر ) الف
. مشاهده نشدgerm-freeهاي Ratهیچ التهابی در ) ب
. هاي داراي باکتري تشکیل نکروز و آبسه در روز هشتم مشاهده شدRatدر ) ج
. هاي با پاتوز پري آپیکال مثبت، کشت باکتریال منفی بوددر دندان) د

�.صحیح استگزینه ج 
هاي با پاتوز پري آپیکال مثبت، کشت در دندان. شکل گرفت و التهاب جزیی در پالپ وجود داشت14پل کلسیفیه در روز 

. باکتریال مثبت بود
Kakehashiهاي معمولی، مشاهده کردند هاي فاقد میکروب و موشو همکاران پس از ایجاد اکسپوژرهاي پالپی در موش
ها نـه تنهـا   عالوه بافت پالپی در این موشبه. ساعت التهاب خفیفی مشاهده شد72د میکروب ظرف هاي فاقکه در موش

در نقطـه  . روز سد کلسیفیه تشکیل داد و بافت نرمال زیر این سـد مشـاهده شـد   14حیات خود را حفظ نمود بلکه پس از 
نیـز  Sundqvistهـاي  مشـاهده . ده گردیـد هاي معمـولی مشـاه  روز در موش8مقابل عفونت، نکروز پالپ و آبسه پس از 



9رادیکوالر هاي پالپ و پريبیماري: 1فصل 

هاي سالمی را کـه در اثـر   دندانSundqvist. و همکاران را تایید کردMöllerو همکاران و نیز Kakehashiهاي یافته
هاي بـدون پـاتوز   کانال ریشه دندان. اپیکال بودند بررسی کردتروماي قبلی دچار نکروز پالپی شده و دارا یا فاقد پاتوز پري

.اپیکال کشت مثبت داشتندهاي داراي بیماري پريکه دندانبوده درحالی(aseptic)پیکالی فاقد میکروارگانیسم ا

باشد؟ صحیح نمیG-Proteinـ کدام یک از موارد زیر در مورد 12
.شودجزئی از سیستم ایمنی ذاتی محسوب می) ب. باشدپروتئین دوگانه بین غشایی می) الف

. شودباعث تولید مواد باکتریوسیدال می) د. را داردPGE2تصال به توانایی ا) ج

�.گزینه الف صحیح است
TLRs جزء پروتئینtransmembraneباشدمی .
platelet-activating(کننده پالکتی مانند فاکتور فعال(ها، مدیاتورهاي لیپیدي به کموکاینGهاي جفتی پروتئین گیرنده
factor(دین ، پروستاگالنE2 و لکوترینB4 (تولیـد  ها وها متصل شده و موجب خروج لکوسیتهاي باکتــريیا پروتئین

.گرددمواد باکتریسیدال می

باکتري را دارد؟ flagellumتوانایی شناسایی TLRsـ کدام یک از 13
TLR5) دTLR3) جTLR4) بTLR9) الف

�.گزینه د صحیح است
هاي گرم منفی باکتريTLR 4fـ1ـ1جدول 

هـاي  کننـده و فعـال Toll-Likeهـاي  هایی از گیرندهنمونه.1-1جدول 
مربوطه

توانایی شناسایی باکتري را دارد؟ TLRsـ کدام یک از 14
TLR 8) دTLR 7) جTLR 9) بTLR 3) الف

�.گزینه ب صحیح است
13ـ رجوع به پاسخ 1ـ1جدول 
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باشد؟ فاکتورهاي سرعت تبدیل پالپ ملتهب به نکروز نمیـ کدام یک از موارد زیر جزء 15
ویروالنس میکروارگانیسم ) بهاي ژنتیکی تفاوت) الف

گردش عروقی ) دوضعیت پالپی ) ج

�.گزینه ج صحیح است
. نکروز داردبه باشد نقش در تبدیل پالپ ملتهب هاي ژنتیکی نیز میمقاومت میزبان که شامل تفاوت

باشد؟ دلیل اکسپوژر پالپی کدام گزینه میترینـ مهم16
تروما ) بها و شکستگی ترك) الف

نواقص مادرزادي ) دپوسیدگی ) ج

�.گزینه ج صحیح است
.علت اکسپوژر پالپی استترین پوسیدگی شایع

باشد؟ هاي زیر صحیح نمیـ کدام یک از گزینه17
. باشداز کانال میهاهدف درمان کانال ریشه حذف میکروارگانیسم) الف
. شونداي میهایی که در ابتدا باعث نکروز پالپ شدند باعث عفونت اولیه داخل ریشهمیکرو ارگانیسم) ب
. شوندشوند باعث عفونت ثانویه میهایی که مجدداً به اضافه میمیکروارگانیسم) ج
. شوندمیهایی با عفونت ثانویه ایجادهاي مقاوم از میکرو ارگانیسمعفونت) د

�.گزینه د صحیح است
هاي آنتی میکروبیال مقـاوم بودنـد،   هایی که در عفونت اولیه نقش داشتند و به درمانهاي مقاوم از میکروارگانیسمعفونت

. شوندایجاد می
اولیـه  اي هگردند عفونت داخل ریشـ میکه در ابتدا به بافت پالپ نکروزه حمله کرده و در آن کلونیزههایی میکروارگانیسم

(primary)که در عفونت اولیه وجود نداشته اما در حین یا پس از درمان اولیه وارد هایی میکروارگانیسم. کنندمیرا ایجاد
ـ (persistent)پایـدار  هـاي  عفونـت .کنندمیرا ایجاد(secondary)ثانویه هاي شوند عفونتمیسیستم کانال ریشه ه ب

اند هضد میکروبی داخل کانال مقاومت کرده و باقی ماندهاي ز عفونت اولیه که در مقابل درماناهایی وسیله میکروارگانیسم
.شودمیایجاد

: ايـ عفونت خارج ریشه18
. اي نداردارتباطی با عفونت داخل ریشه) الف
. یابداي بهبود نمیدر صورت کنترل عفونت داخل ریشه) ب
. باشدهاي ملتهب پري اپیکال میل به بافتمربوط به تهاجم و تکثیر میکروبیا) ج
. باشددرمان قطعی آن فقط جراحی می) د
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�.گزینه ج صحیح است
باشد و با درمان کانال ریشه، کشیدن دندان و درنـاژ چـرك   اي میاي جزء توالی از عفونت داخل ریشهعفونت خارج ریشه

. کندفروکش می
و تکثیـر آنهـا کـه تقریبـا     اپیکـال پريملتهب هاي به بافتها جم میکروارگانیسمعبارتند از تهااي هخارج ریشهاي عفونت

وسیله درمان کانال ریشه، کشیدن دندان یا ههنگامی که عفونت داخل کانال ب. باشدمیاز عفونت داخل کانال شی همیشه نا
گرددي  حاصل میبهبودمعموالً پرداخته و اي هدرناژ کنترل شود، دفاع میزبان به مقابله با عفونت خارج ریش

: هاي موجود در کانال ریشهـ میکروارگانیسم19
. هستندirreversibly attachedبصورت بیوفیلم و ) الف
. هستندirreversible attachedبصورت پالنکتونیک و ) ب
. هستندreversible attachedبصورت پالنکتونیک و ) ج
. هستندreversibly attachedبصورت پالنکتونیک و ) د

�.گزینه الف صحیح است
) 1ـ10زیرنویس شکل (باشد ها در قسمت تحتانی بیوفیلم میبیشترین تمرکز سلول

ها در قسمت پایین بیـوفیلم و در تمـاس   به تعداد باالي سلول. هاي داخل کانال با غلبه کوکسی هابیوفیلم.1-10تصویر 
Ricucci D, Siqueira JF Jr: Biofilms andapicalبرگرفتـه از مقالـه   . ( نماییـد مسـتقیم بـا دیـواره کانـال توجـه     

periodontitis: study of prevalence and association with clinical andhistopathologic findings, J
Endod 36(8):1277–1288, 2010(.

باشد؟ به کدام قسمت باکتري مربوط میQuorum Sensingـ اصطالح 20
Exotoxin) بLipoteichoic acid) الف

Specific Proteins) دCapsule) ج

�.گزینه د صحیح است
.ها به تعداد آستانه خود رسیدندباشد بعد از اینکه باکترياین اصطالح مربوط به پروتئین هاي اختصاصی میکروبیال می

Quorum sensingباکتري به یـک حـد   هاي اص پس از رسیدن تعداد سلولمیکروبی خهاي عبارتست از بیان پروتئین
.مشخصهآستان

دهد؟ ـ اکثریت ساختار بیوفیلم را چه چیزي تشکیل می21
Specific Proteins) بها باکتري) الف

Exotoxin) دextracelluar Polymeric Substances)ج

�.گزینه ج صحیح است
. کنندرا اشغال میهاي میکروبیال نسبت کمی از بیوفیلمسلول

extracellular (EPSs)[قسمت عمده ساختار بیوفیلم از ماتریکس هتـروژن متشـکل از مـواد پلیمـري خـارج سـلولی       
polymeric substances[شوندمیداخل بیوفیلم تولیدهاي باشد که توسط سلولمی.
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بسه حاد آپیکال مرتبط هستند؟ هاي زیر بترتیب با پالپیت برگشت ناپذیر و آـ کدام یک از ویروس22
EBV - EBV) بـ پاپیلوما ویروس EBV) الف

پاپیلوما ویروس ـ پاپیلوماویروس ) دEBVپاپیلوما ویروس ـ ) ج

�.گزینه الف صحیح است
EBVfپریودنتیت آپیکال پالپیت برگشت ناپذیر و

. شونداپیکالی دیده میي حاد در اگزوداي آبسهhuman herpes virusfپاپیلوماویروس و 
همچنین پاپیلوما ویـروس و  . و پریودنتیت اپیکال مرتبط باشدناپذیر ممکن است با پالپیت برگشتEpstein-Barrویروس

.اندهحاد اپیکال مشاهده شدهاي هرپس ویروس در اگزوداي آبسه

هاي گرم منفـی کـدام   يـ اولین فاکتور ویروالنس گزارش شده مربوط با عفونت اندودنتیک در باکتر23
باشد؟ یک از موارد زیر می

exotoxin) بextracellular polymeric substances) الف

lipoteichoic acid) دendotoxin) ج

�.گزینه ج صحیح است
ه ه بکباشدمی)اندوتوکسین(اندودانتیک لیپوپلی ساکارید هاي نخستین فاکتور ویروالنس گزارش شده در ارتباط با عفونت

.شودمیگرم منفی تولیدهاي وسیله باکتري

باشد؟ ـ کدام یک از موارد زیر نادرست می24
. هاي همبندي گردش جانبی نداردپالپ دندانی بر خالف سایر بافت) الف
. التهاب مطابقت داردlevelشدت آسیب با ) ب
هاي التهـابی  مک بیشتري نسبت به سلولکTLRsها به علت بیان هاي غیر التهابی مانند ادنتوبالستسلول) ج

. کنندي التهاب میدر پروسه
هـا بـا شـرایط هیسـتولوژیک پالـپ در دنـدانی بـا        ي اخیر توافق نظر خوبی بین عالئم و نشـانه طبق مطالعه) د

. پوسیدگی وجود دارد

�.گزینه ج صحیح است
. هاي غیر التهابی دارندسلولي التهابی نسبت به هاي التهابی کمک بیشتري را در پروسهسلول

.سخت عاجی محصور استهاي جانبی بوده و داخل دیوارهرسانی همبندي پالپ دندان فاقد خونهاي بر خالف سایر بافت
تناسب پاسخ التهابی با شدت تحریـک بـه موازنـه عوامـل     . شدت آسیب با درجه التهاب ایجاد شده در پالپ متناسب است

.ش برنده التهاب مربوط استضدالتهابی و عوامل پی
، TLRsها ادنتوبالست. نیز در ایجاد پاسخ التهابی نقش دارندها و فیبروبالستها غیر التهابی مانند ادنتوبالستهاي سلول

غیرالتهابی در پاسخ التهـابی کمتـر از   هاي به هر حال نقش سلول. کنندمیرا بیانها و دیفنسینها کموکاینها، سایتوکاین
هـاي  یک مطالعه جدید همبستگی مطلوب بین عالئـم و نشـانه  . باشدمیو ماکروفاژهاها التهابی مانند نوتروفیلهاي لسلو

.بالینی و وضعیت هیستولوژیک پالپ در موارد داراي پوسیدگی نشان داد
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باشد؟ ي التهاب پالپ صحیح نمیـ کدام یک از موارد زیر در پروسه25
افزایش نفوذپذیري عروق خونی ) بCGRPتشرح ) الف

nociceptorsجوانه زدن الیاف ) دافزایش آستانه درد ) ج

�.گزینه ج صحیح است
substance P, CGRPتواند باعث افزایش نفوذپذیري عروق و کاهش آستانه درد شوندمی .

به همراه افزایش نوروپپتیدهایی (nociceptors)زنی الیاف عصبی انتقال دهنده حس درد پالپ در حین روند التهاب، جوانه
این مدیاتورها آستانه درد را پایین آورده و نفوذپذیري عروق خونی . دهدمیرخCGRPو P(substance P)از قبیل ماده 

.دهدمیالتهابی را افزایشهاي نسبت به سلول

کدام است؟ pulp stonesـ گزینه نادرست در مورد 26
. هاي قلبی ـ عروقی باشدبا بیماريتواند مرتبط می) الف
. تواند با ترمیم عمیق در ارتباط باشدمی) ب
. شودیک شرایط پاتولوژیک در نظر گرفته می) ج
. باشدمرتبط میStatinبا داروهاي ) د

�.گزینه ج صحیح است
. شودرو میهاي زیادي روبهباشد ولی در صورت بیماري پالپ درمان آن با چالششرایط پاتولوژیک نمی

عمیـق  هـاي  معدنی شده در ارتباط با پوسیدگی یا تـرمیم یا همان مناطق شدیدًا)pulp stones(پالپی هاي افزایش سنگ
مرتبط (statin)قلبی عروقی و همینطور مصرف داروهاي استاتین هاي بیماريپالپی متعدد با هاي سنگ. شودمیمشاهده

.دانسته شده است

و تحلیل داخلی در صورت عـدم وجـود   .................. ا جزء ساکنین نرمال پالپ سالم هـ ادنتوکالست27
................... پاتولوژیک در نظر گرفته،سمپتوم

شودنیستند ـ نمی) بشودنیستند ـ می) الف
شودهستند ـ نمی) دشودهستند ـ می) ج

�.گزینه الف صحیح است
یا ادنتوکالست که در حالت عادي آغازکننده تحلیل هستند از سـاکنین بافـت پالـپ سـالم     مانند استئوکالستهایی سلول

شـوند، سـاخت و تجزیـه اسـتخوان را مـدیریت کـرده و در       میمشتقها که از مونوسیتها این سلول. شوندنمیمحسوب
یبـالین نمـاي  خلی و چه خارجی در هنگامی که ضایعات تحلیلی چه دا. لیگامان پریودنتال و استخوان آلوئوالر وجود دارند

شوند حتی در صورتی کـه فاقـد عالئـم    میاندازه بزرگی پیدا کرده و پاتولوژیک محسوبمعموًال شوند، میتشخیص داده
.باشند

هاي زیر در محدود کردن تحلیل استخوان پري اپیکال نقش دارد؟ ـ کدام یک از سایتوکاین28
IL – 4) دIL – 17) جIL – 11) بIL – 6) الف

�.گزینه د صحیح است
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شود؟ ها و در کدام منطقه دیده میبیشتر توسط کدام سلولlocalizedـ پاسخ التهاب 29
ها ـ کل ناحیه پالپ PMN) بها ـ کل ناحیه پالپی لنفوسیت) الف

ـ در منطقه اکسپوژر پالپی PMN) دها ـ در منطقه اکسپوژر پالپی لنفوسیت) ج

�.صحیح استگزینه د 
. باشدمیدر محل اکسپوژر پوسیدگی پالپی(PMNs)اي هچند هستهاي شامل سلولنماي پاسخ التهابی لوکالیزه که عمدتًا

التهابی استهاي هاي پالپ کرونال خالی از سلولسایر قسمت

باشد؟ ـ تبدیل و پیشرفت پالپ برگشت پذیر به برگشت ناپذیر و بعد نکروز به چه شکلی می30
ـ در منطقه کوچکی از پالپ gradual) بـ در منطقه کوچکی از پالپ Rapid) الف

ـ در منطقه بزرگی از پالپ Gradual) دـ در منطقه بزرگی از پالپ Rapid) ج

�.گزینه ب صحیح است
Gradual and occurs in small compartments of the Pulp

کـوچکی از  هـاي  و سپس نکروز آهسته بوده و در بخشناپذیر به برگشتپذیر برگشتطور قطع، سیر پیشروي از پالپیت به
.کندتر میپالپ در هر لحظه ممکن است رخ دهد که تشخیص بالینی را سخت

شوند؟ هاي التهابی در پالپ سالم و نرمال به چه شکلی و در کجا دیده میـ سلول31
مرکز پالپ متمرکز در ) بپراکنده در مرکز پالپ ) الف

متمرکز در اطراف پالپ ) دپراکنده در اطراف پالپ ) ج

�.گزینه الف صحیح است
. شوندو در مرکز پالپ نرمال دیده میSporadicهاي التهابی به شکل سلول

پراکنده ها یا ماکروفاژها ممکن است مشاهده شوند اما این سلولها نوتروفیلها، التهابی مانند لنفوسیتهاي به ندرت، سلول
.بوده و در پالپ مرکزي قرار دارند

باشد؟ ـ کدامیک از موارد زیر در مورد پالپیت برگشت پذیر صحیح نمی32
.باشدپاسخ التهابی در نزدیکی محل آسیب می) الف
. باشددر کوتاه مدت میdullماهیت درد آن به صورت ) ب
.معموالً بیمار درد و سمپتومی ندارد) ج
. باشدقات با هایپر آلژیاي مالیم در پالپ همراه میبعضی او) د

�.گزینه ب صحیح است
. باشدمیshort in durationو بصورت sharpماهیت درد آن 

خارجی باعث آزار فیزیکی یا بیولوژیک پالپ شده و موجب پاسخ التهـابی افـزایش یافتـه در مجـاورت ناحیـه      هاي محرك
عالئمـی نـدارد یـا ممکـن اسـت تنهـا هایپرآلژزیـا        پـذیر  بیمار مبتال به پالپیت برگشتاز لحاظ بالینی، .گرددمیتحریک

(hyperalgesia) استمدتکوتاهو ) تغییرات دمابا (پالپی خفیف داشته باشد که همان درد افزایش یافته تیز.
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تواند باعث ایجاد پالپیت برگشت ناپذیر شود؟ ـ کدام یک از موارد زیر می33
کلسیفیه شدن کامل کانال ) بحساسیت عاجی) الف

scalingناشی از lossاتچمنت ) دتحلیل داخلی ) ج

�.گزینه ج صحیح است
. شودپذیر میسایر موارد باعث ایجاد پالپیت برگشت

پالپ وایتال موارد تحلیل داخلی داراي: شوندمیدر نظر گرفتهناپذیر به عنوان پالپیت برگشتمعموًال دو وضعیت دیگر نیز 
پالپ(polyp)یا همان پولیپ (hyperplastic pulpitis)و موارد داراي پالپیت هایپرپالستیک ) پاسخ دهنده(

باشد؟ ناپذیر صحیح نمیـ کدام یک از موارد زیر در مورد پالپیت برگشت34
. تواند بدون درد باشدو یا میlingeringتوان بصورت درد می) الف
.تواند دیده شدهیل در این نوع پالپیت مینکروز پارس) ب
. باشدنوعی از این نوع پالپیت میPulp Polyp) ج
. شوددر کل قسمت پالپ دیده میSevereالتهاب ) د

�.گزینه د صحیح است
. شدتواند التهاب مالیم و یا فاقد التهاب باشود و بقیه پالپ میالتهاب شدید در نواحی با مجاورت پوسیدگی دیده می

بخشی از پالپ تحت تهاجم میکروبی قرار گرفته و پاسخ التهابی شدید سعی در محدود کـردن عفونـت میکروبـی    معموالً 
.دهدمیحیاتی بالینی پاسخهاي داشته یا التهابی ندارد و در نتیجه به تستخفیفالتهاب باقیمانده پالپ عمومًا. دارد

باشد؟ انگیز میـ تشخیص کدام یک از شرایط زیر چالش بر35
ناپذیر پالپیت برگشت) بپذیر پالپیت برگشت) الف

. گیردمورد تشخیص براحتی شکل می3در هر ) دنکروز پالپ ) ج

�.گزینه ب صحیح است
. باشدناپذیر داراي ثبات نیست به همین علت چالش برانگیز میبه خاطر اینکه ارتباط درد با پالپیت برگشت

ممکن است دشوار پالپیاین وضعیت وجود ندارد تشخیص ناپذیر ارتباط همیشگی بین درد و پالپیت برگشتاز آن جایی که 
.باشد

:گذارند به جزءـ همه موارد زیر در ترکیب، موقعیت و ضخامت بیوفیلم اثر می36
فشار اکسیژن ) بPH) الف

ادامه دسترسی به حفره دهان ) دمقاومت میزبان ) ج

�.ح استگزینه ج صحی
است که ترکیب، محـل و ضـخامت آنهـا بسـته بـه فاکتورهـاي       مختلفی میکروبی هاي محیط کانال ریشه داراي بیوفیلم

.، غلظت اکسیژن و تداوم دسترسی به محیط دهان متغیر استPHاي، هتغذی
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باشد؟ هاي زیر میآپیکال پریودنتیتیس کدام یک از گزینهhall markـ 37
تحلیل استخوان ) بPDLگشادي ) الف

درد زیاد ) دلقی) ج

�.گزینه ب صحیح است
ایمنـی  هـاي  واکـنش عالمت مشخصه پریودنتیت اپیکال تحلیل استخوان است که با تشکیل ضایعه بافـت نـرم و القـاي    

.محدود شودگسترش عفونت 

دهد؟ هاي زیر نقش مخالف عملکرد هم را نشان نمیـ کدام یک از گزینه38
IL6با IL1) بOPGبا RANKL) الف

IL-6با IL-4) دIL-17با IL-10) ج

�.گزینه ب صحیح است
fIL1-6-11-17-TNFα- RANKLتحلیل استخوان 

IL-4-10OPG -محدود کردن تحلیل 
هـاي  سـایتوکاین .باشـند مـی TNF-alphaو IL-1 ،IL-6 ،IL-11 ،IL-17مهـم در تحلیـل اسـتخوان    هـاي  سایتوکاین

پروتئین کلیدي دیگر که نقش مهمـی در تحلیـل اسـتخوان دارد    . باشندمیIL-10و IL-4تحلیل استخوان کننده محدود
RANKL) اي هلیگاند فاکتور هسـتkB( باشـد مـی .RANKL    بـه رسـپتور خـود(RANK)     بانـد شـده و باعـث تمـایز

که به رسـپتور  (OPG)نام استئوپروتگرین هبdecoyممانعت از تعامل فوق بوسیله یک پروتئین. شودها میاستئوکالست
.پذیردمیشود صورتمیمتصل

باشد؟ ـ کدام یک از موارد زیر صحیح نمی39
. یابدتولید استئوپروتگرین افزایش می8و 4در ضایعات پري اپیکال در بین هفته ) الف
. ندتنظیم کننده کنترلی بر روي سایز ضایعه پري اپیکال ندارTهاي لنفوسیت) ب
. تواند وجود داشته باشددر شرایط فیزیولوژیک هم میRANKL-RANKتقابل ) ج
. تواند ضایعات پالپ را القا کندها در شرایطی که باکتري وجود ندارد هم میلیپوپلی ساکارید باکتري) د

�.گزینه ب صحیح است
. کنندتنظیم کننده سایز ضایعات پري اپیکال را کنترل میTهاي لنفوسیت

رسـند کـه همزمـان بـا     مـی هر دو ظرف دو تا سه هفته به حـداکثر خـود  OPGبه RANKLو نسبت RANKLمیزان 
OPGکهدرحالیشود میبه تدریج کمRANKLتولید 8و 4هاي بین هفته. استاپیکالپريتخریب استخوان گسترش
. شـود میتخریب شده در اثر عفونت باکتریال محدودیابد و از طریق ایجاد همین چرخه منفی میزان استخوان میافزایش

افزایش اپیکالهاي پريدر بافت. در هر دو نوع تحلیل فیزیولوژیک و پاتولوژیک وجود دارندRANKL-RANKتعامالت 
-Tهاي لنفوسیت. سالم مشاهده شده استهاي در ضایعات گرانولوماتوز در مقایسه با نمونهRANKLقابل توجه در میزان 

reg دارنداپیکالپرينقشی مهم در کنترل اندازه ضایعه.
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ها از راست به چپ اطالق موجود در پري اپیکال گرانولوما به کدام سلولGiant cellsو Foam cellsـ 40
می شود؟ 

ماکروفاژها ـ ماکروفاژ ) بماکروفاژ ـ استئوکالست ) الف
ئوکالست استئوکالست ـ است) داستئوکالست ـ ماکروفاژ ) ج

�.گزینه الف صحیح است
ممکن اسـت مشـاهده شـوند کـه بـه      ) foam cells(کف آلود هاي و سلولاي هچند هست(giant cell)ژانت هاي سلول
.استئوکالست و ماکروفاژهاي متورم باشندتوانندمیترتیب

: باشد، به جزءـ همه موارد زیر صحیح می41
. شودستقیم به لومن کیست باز میاپکس ریشه بطور مbay cystدر ) الف
. یابدنیاز به جراحی دارد و با درمان غیر جراحی بهبود نمیtrue cyst) ب
. باشداهمیت کلینیکی اپیکال رادیکوالر سیست در تشخیص افتراقی با ضایعات غیر ادنتوژنیک می) ج
. شدباحضور میکروبیال در ضایعات اپیکال آسمپتوماتیک نسبتاً شایع می) د

�.گزینه د صحیح است
. باشددار نسبتاً غیر شایع میحضور میکروبیال در ضایعات غیر عالمت

کیست حقیقی به طـور  . pocket(Bay)کیست حقیقی و کیست : وجود داردرادیکوالردو نوع کیست ها بر اساس مطالعه
کیسـت  . شـود مـی از ضـایعه جـدا  اي هوسیله منطقـ مستقیم با فورامن اپیکال دندان مورد نظر ارتباطی نداشته و از آن به 

pocketتمایز بین انواع . به داخل لومن کیست باز شودشود که اپکس ریشه یا فورامن اپیکال مستقیمًامیهنگامی اطالق
حقیقـی بـه درمـان غیـر جراحـی و نیـاز آنهـا بـه انوکلیشـن          هـاي  دهی کیستبه هدف توجیه علت عدم پاسخها کیست

(enucleation)اهمیـت بـالینی   .به هر صورت هنوز مدرك قطعی جهت اثبات این فرضیه وجود ندارد.جراحی مطرح شد
.غیرادنتوژنیک استهاي در تشخیص افتراقی از ضایعه) بزرگهاي یا گرانولوم(رادیکوالر هاي کیست

را دارد؟ غالب کلونی باکتریالهاي زیر توانایی تولیدـ کدام یک از باکتري42
Tannerella) دLactobacillus) جPrevotella) بActinomyces) فال

�.گزینه الف صحیح است
. باشدها میاین ارگانیسم در حقیقت جزء فیالمنتوس

بـاکتري  از موارد داراي ضایعات پایدار پس از درمان اندودانتیک ممکن است داراي % 50که حدود اند هنشان دادها مطالعه
.باشدمی(.Actinomyces spp)گرفته از اکتینومایسس أونی غالب باکتریال منشبه ندرت کل. باشند

باشد؟ هاي پریودنتیت آپیکال عالمت دار نمیهاي زیر از ویژگیـ کدام یک از گزینه43
. پذیر وجود داشته باشدتوان پالپیت برگشتدر این شرایط می) الف
. دندان درگیر باشدMechanical allodyniaتواند مربوط به می) ب
.باشدل رویت میبرادیولوسنسی کوچک در گرافی پري اپیکال قا) ج
. تواند وجود داشته باشدناپذیر در این شرایط میپالپیت برگشت) د
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�.گزینه ج صحیح است
. توان مشاهده کردمیCBCTرادیولوسنسی کوچک در 

یـا  باشـد گشـاد شـده   PDLفضـاي  اپیکال در رادیوگرافی پريدر موارد داراي پریودنتیت اپیکال عالمت دار ممکن است
.شودمشاهدهCBCTرادیولوسنسی کوچک در 

: دار شود به جزءدار به عالمتتواند باعث تبدیل پریودنتیت غیر عالمت ـ تمامی شرایط زیر می44
پاسخ میزبان ) دشرایط پالپی ) جمیکروبیال Load) بترکیب میکروبیال ) الف

�.نه ج صحیح استگزی
شود کـه بـه دلیـل    میگیرند اما تصورمیبدون عالمت در مسیر عالمت دار شدن قرارهاي مشخص نیست که چرا ضایعه

یا اختالل ها باال، افزایش تعداد باکتريزاییبیماريبا هاي تغییرات در ترکیب میکروبی کانال ریشه عفونی و افزایش گونه
.باشد،گرددمیی شدیدتر منتهیدر پاسخ میزبان که به عفونت

: ـ در مقایسه آبسه حاد آپیکال با نوع آبسه اپیکال مزمن45
.نوع مزمن شدت کمتري نسبت به نوع حاد دارد ـ از نظر بیولوژیکی شبیه به هم هستند) الف
. نوع مزمن شدت بیشتري نسبت به نوع حاد دارد ـ از نظر بیولوژیکی تفاوت دارند) ب
.شدت کمتري نسبت به نوع حاد دارد ـ از نظر بیولوژیکی تفاوت دارندنوع مزمن) ج
. نوع مزمن شدت بیشتري نسبت به نوع حاد دارد ـ از نظر بیولوژیکی شبیه به هم هستند) د

�.گزینه الف صحیح است
نتال و یا پوست درنـاژ  تواند از لثه چسبنده، پاکت پریودمی. درناژ آبسه مزمن از مسیري است که مقاومت کمتر داشته باشد

. شود
.هستندیکدیگر از لحاظ بیولوژیک بسیار مشابه هکشدت این وضعیت از آبسه حاد کمتر بوده در حالی

در گرافـی پـري اپیکـال،    . پایین مراجعه کرده است6ـ بیماري با درد و تورم لوکالیزه کوچک دندان46
باشد؟ یک از موارد زیر میترین تشخیص کدام محتمل. شودرادیولوسنسی دیده نمی

پریودنتیت آپیکال بدون عالمت ) بدار پریودنتیت آپیکال عالمت) الف
آبسه اپیکالی مزمن ) دآبسه اپیکالی حاد ) ج

�.گزینه ج صحیح است
. دتواند از تورم لوکالیزه کوچک تا تورم بزرگ با تهاجم به فضاهاي فاسیال متغیر باشآبسه اپیکالی حاد به شدت می

: Condensing Osteitisـ 47
. شودایجاد میhigh – gradeبیشتر توسط آسیب ) الف
. باشدناپذیر میشرایط پالپی، بصورت برگشت) ب
. همیشه باید بعنوان ضایعه پاتولوژیک مورد توجه قرار گیرد) ج
. شوداشتباه گرفته میenostosisبعضی اوقات با ) د
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�.گزینه د صحیح است
. ناپذیر، نیازي به توجه نداردتواند داشته باشد و در غیاب پالپیت برگشتشرایط پالپی را میهرگونه

شود که تحریک مالیم میتصور. توضیح داده شده باشدتر پیشهاي به صورت هر کدام از پاتولوژيتواندمیوضعیت پالپی
نیـازي بـه درمـان    ناپـذیر  در غیاب پاتوز برگشـت . شودمیاستخوان بیشتر از اینکه باعث تحلیل شود موجب اسکلروزیس

شود مییا استخوان اسکلروزه اشتباه گرفته(enostosis)استئیت کندانسه اغلب با انوستوزیس . باشدنمیاستئیت کندانسه
.داراي پالپ نرمال مشاهده شودهاي که در واقع ماهیت غیر پاتولوژیک داشته و ممکن است در ارتباط با دندان

تواند با ضایعات پري اپیکال را تقلید کند؟ ـ مراحل ابتدایی کدام یک از ضایعات زیر نمی48
همانژیوما ) بmedian maxillary cyst) الف

دیسپالزي فیبرو ) دهایپوپاراتیروئیدیسم ) ج

�.گزینه ج صحیح است
سالم بودن المینادورا و انجام تست و ایتالیتی پالـپ  . تواند نماي ضایعات پري اپیکال را تقلید کندهایپر پاراتیروئیدیسم می

. باشدراه افتراق از این دسته ضایعات می
، اپیکـال پريشامل مراحل ابتدایی دیسپالزي سمنتال اپیکالپريضایعات خوش خیم با نماي رادیوگرافیک مشابه ضایعه 

ــه فیبــروز دیســپالزي،  ــال جــانبی، ossifying fibroma ،odontogenic keratocystمراحــل اولی ، کیســت پریودنت
dentigerous cyst ،median maxillary or mandibular cyst ،traumatic bone cyst ،central giant cell

granuloma ،central hemangiomaالمینا ) اما نه همیشه(معموالً . باشدمی، هایپرپاراتیروئیدي، میگزوما و آملوبالستوما
تشخیص نهایی این ضایعات بـر مبنـاي   . سالم بوده و پاسخ به تستهاي پالپی نیز نرمال استها ریشهدوراي اطراف اپکس 

.بیوپسی از طریق جراحی و ارزیابی هیستوپاتولوژیک است

باشد؟ ـ کدام یک از موارد زیر صحیح می49
. ضایعات بدخیم مقلد ضایعات پري اپیکال اکثرًا متاستاتیک هستند) الف
. تواند نمایی مانند ضایعات پري اپیکال داشته باشدلوسمی می) ب
. بیمار دچار بدخیمی تجربه درد در محل را بیشتر نسبت به بی حسی دارد) ج
. دهدهاي وایتالیتی پاسخ نمیمعموًال دندان تحت تأثیر ضایعات بدخیمی به تست) د

�.گزینه الف صحیح است
یمار تجربه بی حسی در محل درگیر را به بیشتر نسبت به درد دارد و معموالً دندان تواند این نما را داشته باشد و بلنفوم می

. دهدها جواب میتحت تأثیر به تست
با منشا پالپی را تقلید کنند شامل لنفـوم، کارسـینوم   اپیکالپريضایعات متاستاتیک بدخیم که ممکن است نماي ضایعات 

.باشندمیو مالتیپل میلوماosteogenic sarcoma ،chondrosarcomaسلول سنگفرشی، 

شود؟ ـ علت اولیه شکست درمان اندودنتیک چیست و معموالً به چه شکلی دیده می50
اي ـ بیوفیلم عفونت داخل ریشه) باي ـ پالنکتونیک عفونت داخل ریشه) الف

اي ـ بیوفیلم عفونت خارج ریشه) داي ـ پالنکتونیک عفونت خارج ریشه) ج
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�.گزینه ب صحیح است
.شودمیبه شکل بیوفیلم هستند مربوطکه عمدتًااي هداخل ریشهاي علت اصلی شکست درمان اندودانتیک به عفونت

: باشد بجزاي صحیح میـ همه موارد زیر در مورد عفونت خارج ریشه51
. قش دارنددر ایجاد ضایعات مقاوم پري اپیکال نPropionibacteriumاکتینومایسس و ) الف
. باشدطرح درمان و مداخله براي این مورد جراحی می) ب
. باشددلیل زنده ماندن و ایجاد عفونت گریز از پاسخ میزبان می) ج
. اکتینومایسس اپیکال ارتباطی غیر وابسته با عفونت داخل ریشه دارد) د

�.گزینه د صحیح است
. اي وجود ندارداز عفونت داخل ریشهشواهد روشنی براي غیر وابسته بودن اکتینومایسس 

اپیکالهاي پريبا ضایعهPropionibacterium propionicumو .Actinomyces sppامروزه نشان داده شده است که 
در اجتناب از پاسخ میزبان، بقا در ها اندودانتیک مرتبط هستند که به علت توانایی این میکروارگانیسمهاي مقاوم به درمان

با این وجود مدرك واضحی دال برمستقل بودن اکتینومایکوزیس . و جلوگیري از بهبودي اپیکال استاپیکالاي پريهبافت
در چنین مواردي درمان جراحی که شامل قطع انتهاي ریشه و برداشت بافت .وجود ندارداي هاپیکال از عفونت داخل ریش

.نتایج مطلوبی به همراه داردباشدمیعفونی

باشد؟ شود، کدام گزینه میین سلولی که با تهاجم میکروارگانیسم رو به رو میـ اول52
PMN) دماکروفاژ ) جادنتوبالست ) بدندرتیک سل ) الف

�.گزینه ب صحیح است
واحـدهاي  آنهـا مواجـه شـده و   ءمهـاجم و اجـزا  هـاي  هستند کـه بـا میکروارگانیسـم   هایی نخستین سلولها ادنتوبالست

.کنندمیشناساییزدایی معدنیپس از را ماتریکس عاجی دهندهتشکیل

: باشد جزصحیح میhuman dental pulp stem cellsي مورد زیر در مورد ـ همه53
. باشندهاي بنیادي مزانشیمال میمشتق شده از سلول) الف
.گیرندهاي نورال کرست منشاء میاز سلول) ب
. باشندنیادي مزانشیمال میهاي بداراي خصوصیات مشابه سلول) ج
. کندها کمک میمواد پالپ کپ به تمایز و قدرت ترمیم آن) د

�.گزینه الف صحیح است
. باشندهاي بنیادي اکتودرمال میمشتق شده از سلول

هاي منشا اکتودرمال داشته و از سلول]Human dental pulp stem cells](hDPSCs)بنیادي پالپ دندانهاي سلول
.دهندمیرا نشان(MSC)بنیادي مزانشیمال هاي خصوصیات مشابه سلولها این سلول. شوندمیمشتقتیغ عصبیس
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باشد؟ و همکاران کدام یک از موارد زیر میKoivistoي آقاي ي فکی طبق مطالعهترین ضایعهـ شایع54
کیست آپیکال ) بگرانولوم آپیکال ) الف

Nasapalatin duct cyst) دOKC) ج

�.گزینه الف صحیح است

1ـ28طبق شکل 

و بـا  ) ، فولیکـول هایپرپالسـتیک  dentigerous cyst(رویش نیافته در ارتباط هسـتند  هاي که با تاج دندانهایی ضایعه.1-28تصویر 
اپیکـال پـري کیست و گرانولوم . (n=9.723)اند هشوند از این فهرست حذف شدنمیداراي منشا اندودانتیک اشتباه گرفتههاي ضایعه

دو مورد تومورهاي سنگفرشی . (%1.2)مورد آملوبالستوما گزارش شد 144. شوندمیفکی را شاملهاي ضایعه% 73بوده و ترین شایع
برگرفته. (نیز گزارش شد(0.01%)(Stafne)و یک مورد کیست استخوانی استفنه (%0.02)ادنتوژنیک و سارکوماهاي کندروژنیک 

Koivisto T, Bowles WR, Rohrer M: Frequency and distribution of radiolucent jaw lesions: aاز مقالـه 
retrospective analysis of 9,723 cases, J Endod 38[6]:729–32, 2012.(

کدام یک از موارد زیر دیده نشد؟ repairبعد پالپ کپ و پروسه Andelinي آقاي ـ طبق مطالعه55
light dentin Sialoprotein) بعاج ) الف

مورد مشاهده شد 3هر ) دamorphous mineralized scar tissue) ج
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�.گزینه الف صحیح است
د عاج اتفاق بیافتregenerationشود و اگر بعد پالپ کپ بار بیشتر در عاج نسبت به استخوان دیده میDSP ،400مقدار 

. شوددیده می
Andelin  و دسـتیاران از روشimmunostaining    بـا سـیالوپروتئین عـاجی(DSP) dentin sialoprotein][  جهـت

هـم در عـاج و هـم در    DSP. شـود اسـتفاده کردنـد   میپالپ کپ ساختههاي مشخص کردن نوع بافتی که پس از روش
بسته به ماده پوشاننده مـورد اسـتفاده، بهبـودي عـاج     .ر استخوان استبراب400در عاج آناستخوان وجود دارد اما میزان

معـدنی فاقـد شـکل    (scar)، یا ترمیم به وسیله بافت اسکار DSPباال با پذیري رنگ(ممکن است از طریق رژنریشن عاج 
.صورت پذیرد)DSPضعیف با پذیري رنگ(

یادي داشته باشد؟ هاي بنتواند روي سلولـ آسیب طوالنی مدت چه تأثیري می56
migration) دimpairment) جProliferation) بrecruitment) الف

�.گزینه ج صحیح است
. هاي بنیادي شودتواند موجب نقص و آپوپتوز سلولآسیب طوالنی مدت می

بنیـادي و  هـاي  سـلول (apoptosis)افتد موجب آپوپتـوز  میمیکروبی اتفاقهاي آزار طوالنی مدت مانند آنچه در عفونت
.شودمیو توانایی ترمیم پالپها نقص عملکرد این سلول

هاي پري اپیکال استخوان، سمان و عاج بترتیب از راست بـه چـپ بـا چـه چیـزي      ـ در ترمیم بافت57
شوند؟ جایگزین می

استخوان جدید ـ سمنتوم سلوالر ـ سمنتوم سلوالر ) الف
سمنتوم بدون سلول استخوان جدید ـ سمنتوم بدون سلول ـ) ب
سمنتوم سلوالر ـ سمنتوم بدون سلول ـ سمنتوم سلوالر ) ج
سمنتوم سلوالر ـ سمنتوم سلوالر ـ سمنتوم سلوالر ) د

�.گزینه الف صحیح است
عـاج و سـمان تحلیـل رفتـه بـا سـمان سـلوالر        کهدرحالیاستخوان تحلیل رفته دوباره با بافت استخوانی جایگزین شده 

.گردندمیجایگزین

باشد؟ شود؛ کدام یک از موارد زیر میبیند و آخرین بافتی که ترمیم میـ اولین بافتی که آسیب می58
استخوان ـ استخوان ) بـ استخوان PDL) الف

PDL - PDL) دPDLاستخوان ـ ) ج

�.گزینه د صحیح است
PDLشودمیاست که بازسازيگیرد، آخرین بافتیمیقرارتأثیر که نخستین بافتی است که تحت

باشد به جزء؟ هاي زیر در ارتباط با ضایعات پالپ و پري اپیکال میـ پلئومورفیسم در ژن59
HSPA 6) دSerpine 1) جMMP3) بβIL – I) الف
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�.گزینه ج صحیح است
HSP 27 ،Serpine 1هـاي  پلوئومورفیسم در ژن. نقش مهمی در ترمیم ضایعات پري اپیکال دارندIL- Iβ ،MMP-2 ،
MMP-3 ـHSPA 1L ـHSPA6باشددر ارتباط با ضایعات پالپ و پري اپیکال می .

ي تحلیل استخوان نقش ندارد؟ ـ کدام یک از موارد زیر در پروسه60
PMNs) دTh- 17) جT-regulatory cells) بTh-1) الف

�.گزینه ب صحیح است
T-reguatory cellsنشیال، فیبروبالست و استئوبالست در پروسه ترمیم استخوان نقش دارندهاي بنیادي مزا، سلول .

)1ـ31زیرنویس شکل (
پریودنتیت اپیکال ضـایعه  . اپیکال پس از درمان اندودانتیکهاي پرينماي شماتیک بهبودي زخم بافت.1-31تصویر 

همچنـین ایـن   . شـود صوالتشان ایجـاد مـی  هاي داخل کانال ریشه عفونی و محالتهابی است که به وسیله میکروارگانیسم
نقش (Th1/Th17)ها ، ماکروفاژها و لنفوسیتPMNsشود که در آن وضعیت یک مکانیسم دفاعی مهم میزبان تلقی می

هـا را فعـال کـرده و موجـب تحلیـل اسـتخوان       ها چندین سایتوکاین پیش برنده التهاب که استئوکالستاین سلول. دارند
هاي هاي بنیادي مزانشیمال، فیبروبالست، سلولT-regهاي پس از درمان موفق اندودانتیک سلول. کنندشوند بیان میمی

هاي ضـد التهـابی آزاد   ترمیم را آغاز کرده، فاکتورهاي رشدي و سایتوکاین/يها فرایند بهبودبافت همبندي و استئوبالست
لیپـوپلی  : LPS، 10اینترلـوکین  : Il-10. شـود کنند که در نتیجه ماتریکس ساخته شده و استخوان جدید تشـکیل مـی  می

.Drبـا اجـازه از   . ( فـاکتور رشـدي عروقـی انـدوتلیال    : VEGFفاکتور رشدي تغییر شکل دهنده بتـا،  : TGFbساکارید، 
Claudia Biguetti(


