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 Response of trumatized dental tissueفصل سوم

to various treatment procedures

1( گزینه نادرست را انتخاب کنید؟
الف( ریپوزیشن با دقت کم تر دردندان های نابالغ حیوانات ازمایشگاهی منجر به توقف تکامل ریشه می شود.

ب(چرخش 180 درجه دندان ریپلنت شده می تواند منجر به دوهفته تاخیر در ریواسکوالریزاسیون شود.
ج( از جمله عوارض ریپوزیشن غلط می تواند bone and PDL invasion باشد.

د( در موارد شکستگی آلوئول، در صورت ریپوزیشن اپتیمال نکروز پالپ با احتمال کمتری اتفاق می افتد.

2( ریپوزیشن مطلوب در بافت های مختلف منجر به تمامی گزینه ها می شود به جز؟
الف( در شکستگی ریشه منجر به التیام پالپ و بافت سخت می شود.

ب( در شکستگی مندیبل منجر به کاهش نکروز پالپ و bone loss می شود.
ج( در شکستگی الوئول منجر به کاهش bone loss می شود.

د( در شکستگی آلوئول منجر به کاهش نکروز پالپ می شود.

3( گزینه صحیح را مشخص کنید؟
الف( بررسی ازمایشگاهی روی دندان های اکسترود شده میمون تفاوتی را از نظر خواص هیستولوژیک بین دندان های 

اسپلینت شده و نشده یافت نکرد.
ب( شرایط نگه داری خشک برای دندان اوالز شده منجر به انکیلوز ناقص می شود.

ج( نوع اسپلینت تاثیر مهمی روی ایجاد انکیلوز دارد.
د( آسیب های وسیع می توانند منجربه ایجاد انکیلوز دائمی با طول مدت حداقل 6 هفته شوند.

4(گزینه صحیح در مورد اسپلینت ها را مشخص کنید؟
الف( وسعت انکیلوز در اسپلینت ریجید بیشتر از غیر ریجید است.

ب( وسعت انکیلوز در اسپلینت های بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.
ج( اسپلینت اساسا باید به منظور راحتی بیمار به کار رود.

د( بر اساس مطالعات میزان نکروز پالپ در اسپلینت ریجید باالتر بود.

دکتر آرزو قلیچ خانی
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5( گزینه نادرست  در مورد مسیر نفوذ باکتری ها را مشخص کنید؟
الف( در مسیر تهاجم سرویکالی اغلب فلور باکتریال بی هوازی دیده می شود.

ب( در مطالعات انسانی نقش تمیز کردن سطح ریشه با آب قبل از ریپلنتیشن به منظور کاهش آلودگی و تحلیل ریشه 
اثبات شده است.

ج( باکتری های blood born روزانه زمان زیادی بعد از جویدن و مسواک زدن در جریان خون افراد سالم دیده می شود.
د( عفونت باکتریال در آسیب های اینتروژن اوالژن و شکستگی ریشه بیش تر دیده می شود.

6( تجویز آنتی بیوتیک در کدام نوع آسیب ها منجر به کاهش معنادار نکروز پالپ و تحلیل ریشه می شود؟
ب( شکستگی ریشه  الف( شکستگی تاج-ریشه   

د( آسیب های لوکسیشن ج( شکستگی پیچیده تاج   

7( در مطالعه ی Lim استفاده از کدام آنتی بیوتیک منجر به کاهش وسعت تحلیل التهابی شد؟
د( استرپتوسیلین ج( تتراسایکلین   ب( کلیندامایسین   الف( پنی سیلین  

8( در کدام آسیب رابطه معنی داری بین رویکرد درمانی acute و التیام پالپ و پریودنتال وجود دارد؟
 root fracture )ب    complicated crown fracture )الف

  alveolar bone fracture )د      avulsion )ج

9( در مطالعات حیوانی چرخش 180 درجه دندان ریپلنت شده منجر به چه میزان تاخیر در ری واسکوالریزاسیون 
می شود؟

د( 2 ماه ج( 2 هفته    ب( 1 ماه    الف( 1 هفته  

10( در مسیر نفوذ باکتری ها از طریق تهاجم سرویکالی اغلب کدام دسته از باکتری ها در پاکت لثه یافت می شود؟
ب( بی هوازی الف( هوازی     

د( هوازی  گرم منفی ج( هوازی – بی هوازی   
   



1-  کدامیک از بافتهای دندانی زیر پتانسیل رژنراسیون بیشتری دارد؟  
د( پالپ ج( سمان    ب( عاج    الف( مینا   

2-  تمام گزینه های زیر در رابطه با ویژگی سلولهای بنیادی صحیح است، به جز:
الف(دارای قابلیت self-renewal هستند                                    

ب( می توانند به شکل ناقرینه تقسیم شوند
ج(قابل تبدیل به سلولهای Progenitor با قابلیت تکثیر فراوان هستند

د(تمام سلولهای بنیادی قابلیت تبدیل به انواع سلولهای بدن را دارند 

3-  کدام سلول های بنیادی زیر ظرفیت تمایز به سلول های میوژنیک در آزمایشگاه را دارند؟
GMSC )د   PDLSC )ج   SCAP )ب   DPSC )الف

زیر صحیح  از گزینه های  )MSCs( کدام یک  مزانشیمی  بنیادی  "niche"های سلولهای  با  ارتباط  4-در 
است؟ 

الف(یک فضای آناتومیک با microenvironment سیستمیک ویژه ای که مربوط به سلولهای بنیادی جنینی است.
ب(سلولهای حمایت کننده استرومال مستقیما با سلولهای بنیادی در تعامل هستند ولی جزو آشیانه محسوب نمی شوند.

ج(آشیانه های سلولهای بنیادی برای تمام بافت های حاوی سلولهای بنیادی مزانشیمی )MSCs( یکسان است.
د(سیگنال های سیستمیک برای فراخوانی سلولهای در گردش در ماتریکس خارج سلولی آشیانه ها اجازه انتشار می یابند. 

5-  سلول های پری وسکوالر کشت داده شده، پتانسیل تمایز به کدام یک را ندارند؟
د( استئوژنیک ج( میوژنیک   ب( کندروژنیک   الف( ادیپوژنیک  

6-  کدام سلول های بنیادی می توانند به تمامی سلول های سه الیه زایا تمایز یابند اما قادر به ایجاد ارگانیزم 
کامل یا سلولهایی که بافت های خارج رویانی را می سازند نیستند؟

Unipotent )د   Multipotent )ج   Pluripotent )ب   Totipotenet )الف

دکتر فاطمه سردار

 Response of trumatized dental tissueفصل پنجم

to various treatment procedures
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7-  عبارت غلط را در مورد سلول بنیادی بالغین)postnatal( مشخص کنید.
الف( جزو سلول های multipotent است.

ب( در هر مرحله از زندگی فرد قابل دستیابی است.
ج( نسبت به سلول های بنیادی رویانی اختصاصی تر است.

د( در بافت های دندانی حضور ندارند.

8-  کدامیک از اجزای آشیانه سلول های بنیادی "مستقیما با سلول های بنیادی از طریق فاکتورهای ترشح 
شده تعامل می کنند" و کدام جزء"اجازه انتشار سیگنال های شیمیایی و مکانیکی" را میدهد؟

 Stromal supporting cells - Extra Cellular matrix )الف
  Extra Cellular matrix-  Stromal supporting cells  )ب

 Cell surface molecules - Extra Cellular matrix )ج
Extra Cellular matrix - Cell surface molecules )د

 9-  تمایز به بافت شبه استخوان از قابلیت های کدامیک از انواع سلولهای بنیادی  دندانی می باشد؟
  GMSC )د   SCAP )ج   PDLSC )ب   DFSC )الف

10-  کدام دو مارکرهای زیر به طور مشترک در تمام انواع سلولهای بنیادی دندانی بیان نمی شوند؟ 
CD34 / CD45)ب    CD14 / CD 31)الف

 CD45 / HLA-DR)د     CD34 / CD31)ج 

11-  گزینه نادرست در ارتباط با DPSC را مشخص نمایید.
الف( این سلول ها پتانسیل خود بازسازی دارند.
ب( این سلول ها lineage specific هستند.

ج( در آزمایشگاه قادرند به رده های سلولی میوژنیک تمایز یابند.
د( ویژگی های این سلول ها مشابه BMMSC  ها می باشد.

12-  تمام گزینه های زیر از شباهت های بین سلولهای بنیادی پالپ دندانی نرمال )DPSC-NP( و ملتهب 
)P142( :است به جز )DPSC-IP(

                   STRO-1 ب(سطوح بیان الف(توانایی های ادنتوژنیک   
د(موفولوژی ج(سرعت تکثیر    
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فصل پنجم

13-   در مورد مقایسه DPSCS- IP و DPSCS- NP کدام جمله صحیح است؟
الف( DPSCS- IP ها قادر به تمایز به سلول های شبه ادنتوبالست نیستند

ب( DPSCS- IP ها توانایی ادنتوژنیک و استئوژنیک مشابه با DPSCS- NP در محیط کشت دارند
ج( سطوح بیان Stro- 1 و مورفولوژی DPSCS- IP در کشت مشابه DPSCS- NP است

د( قابلیت دو برابر شدن جمعیت DPSCS- IP مشابه DPSCS- NP است

14-  کدامیک از گزینه های زیر جزو خصوصیات بافت شبه عاج رژنره شده توسط  DPSCSاست؟
الف( بسیار سازمان یافته است

ب( توبوالر است
ج( آسلوالر است

د( تشکیل آن بطور همزمان و هماهنگ صورت نمی گیرد

15-  به چه علت  درعاج رژنره شده بعید است اعمال هیدرودینامیک مشاهده شود؟
الف( DPSCها پتانسیل تمایز عصبی ندارند.

ب( انتهاهای اعصاب حسی نمی توانند عاج جدید را عصب دهی کنند.
ج( توبول های عاجی سازمان یافته در عاج جدید وجود ندارد.

 DPSC د( عدم تولید فاکتورهای نوروتروفیک توسط

16-  جمله صحیح در ارتباط با آپیکال پاپیال؟
الف( بافت همبندی است که به صورت محکم به ریشه در حال تکامل چسبیده است

ب( دارای اجزای سلولی و عروق خونی بیشتری نسبت به بافت پالپ می باشد
ج( اپیکال پاپیال توسط A cell free zone از بافت پالپ جدا می شود

د( SCAP منشأ اطراف عروقی دارد

SCAP -17 در تمایز کدام رده های سلولی زیر ضعیف است؟
د( استیوژنیک ج( ادنتوژنیک   ب( نوروژنیک   الف( کندرو ژنیک  

18-  کدام فاکتور مدفون درعاج در روند ری وایتالیزاسیون / رژنراسیون بر پایه غیر سلول می توانند تمایز 
ادنتوبالست و تولید عاج جدید را هدایت کنند؟

DMP1 )د   TGF a )ج   SDF1 )ب   BMP7 )الف
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19-  طبق مطالعه Chen و همکاران در مورد محل PDLSCS کدام جمله صحیح است؟
الف( آنها محل PDLSCS را با استفاده از مارکرهای CD 146 , STRO- 1 و CD44 تعیین کردند

ب( تمامی این سه مارکر در PDL و تمامی نمونه های دندانی بیان می شود
ج( این مارکرها در اطراف عروق خونی و همچنین دور از عروق خونی و در امتداد یا نزدیک سطح سمان در PDL سالم 

بیان می شوند
د( این مارکرها در دندان های بیمار تنها در نواحی اطراف عروقی و خارج عروقی یافت می شوند

20-  بیان کدام مارکر توسط PDLSCS ها نشان دهنده منشاء اطراف عروقی آنهاست؟
  )Scleraxis (فاکتور رونویسی )الف

STRO- 1 مثل MSC ب( مارکرهای مرتبط با
CD146/ MUC18 و CD106/ VCAM- 1 )ج

 SSEA- 1 و  SSEA- 4 و NANOG )د

21-  در مورد مقایسه سلول های بنیادی)PDLSCS( جدا شده از بخش آلوئلی PDL با سلول های بنیادی 
)PDLSCS( جدا شده از سطح ریشه کدام جمله صحیح نیست؟

الف( سلول های بنیادی بیشتر در بخش آلوئلی
ب( پتانسیل تکثیر طوالنی مدت روی سمت استخوانی آلوئل

ج( بیان سطح باالتری از مارکرهای MSC در PDL سطح ریشه
د( پتانسیل تمایز باالتر در بخش آلوئلی

22-  کدام جمله در مورد ایمونوژنسیتی PDLSCS صحیح نیست؟
پیوندهای  به عنوان  ایمنی هنگام کاربرد  به تحریک پاسخ  تمایلی  پایین داشته و  ایمونوژنیسیتی  PDLSCS ها  الف( 

آلوژنیک ندارند
ب( PDLSCS دارای قابلیت چشمگیر سرکوب ایمنی سلول های T از طریق مهار PGE2 هستند

ج( پیوندهای ورقه سلولی PDLSCS آلوژنیک در خوک پس زدن ایمونولوژیک را القا نمی کند
د( PDLSCS سرکوب سلول های T و ایمونوژنیسیتی پایین خود را بعد از تمایز استئوژنیک حفظ می کنند

23-  کدام سلول های بنیادی دندانی ظرفیت ایجاد بافت چربی و عضله در بدن دارند؟
PDLSCS )د   GMSCS )ج   SCAP )ب   DPSC )الف

24-  به ترتیب کدام نوع از سلول ها ی بنیادی قابلیت ترشح PGE2 و COX2 را دارند؟
 GMSC – PDLSC )ب    GMSC – GMSC )الف

PDLSC -DPSS )د    GMSC -SCAP )ج
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25- کدامیک از انواع سلولهای بنیادی زیر در افتراق کندوژنیک قویتر عمل می کند؟
PAFSCs )د   DPSCs )ج   PDLSCs )ب   GMSCs )الف

26-  کدام یک به عنوان منبع سلولي آسان براي بهبود رژنراسیون استخوان استفاده مي شود؟
 CAP)د    DFSC)ج    GMSC )ب    PDLSC )الف

27-  در مقایسه بین GMSC و BMMSC در بدن انسان کدام یک صحیح است؟
GMSC  الف( پتانسیل استئوژنیک برابر- سرعت تکثیر بیشتر

ب( پتانسیل کندروژنیک برابر- سرعت تکثیر برابر
ج( پتانسیل استئوژنیک برابر- سرعت تکثیر برابر

د( پتانسیل استئوژنیک بیشتر BMMSC – سرعت تکثیر برابر

28-  طبق مطالعات انجام شده کدام دو نوع از سلولهای بنیادی دندانی دارای پتانسیل رژنراسیون استخوان 
در مدل های نقایص کاسه سر موش های صحرایی هستند؟

 PDLSC / GMSCs)ب    DFSMs / GMSCs)الف
 SCAP / DPSCs)د    PDLSCs / DFSCs)ج



1- با توجه به نظریه " bio-root " اسکافولد از چه جنسی است؟
ب( ماتریکس شبه عاج     PDL )الف

د( سلول های بنیادی ج( استخوان آلوئول    

2- همه موارد زیر در ارتباط با شاخص های ارزیابی موفقیت نظریه " bio-root " صحیح است به جز:
الف( اسکافولد شبه ریشه به همراه استخوان آلوئول bio-root فانکشنال را تشکیل می دهد.

ب( به منظور بررسی ساختار شبه ریشه از CBCT استفاده می شود.
ج( اجزا و ویژگی های بیومکانیکال bio-root مشابه دندان های طبیعی است.
د( هیستولوژی آن مشابه با PDL و یک ساختار ماتریکس شبه عاج می باشد.

3- همه موارد زیر در بازسازی bio-root  به واسطه سلول های بنیادی پالپ دندانی )DPSCs ( مشاهده 
می شود به جز:

ب( فایبر های عمود بر الیه ی ادنتوبالست الف( ماتریکس کالژنی مشابه ساختار عاج اولیه 
د( زوائد عمود بر ساختارهای توبولی عاج تازه تشکیل شده     DSPP  ج( بیان

4- همه موارد زیر در بازسازی bio-root  به واسطه سلول های بنیادی پالپ دندانی )DPSCs ( مشاهده 
می شود به جز:

الف( زوائد هم جهت و در امتداد ساختارهای توبولی عاج تازه تشکیل شده
ب( فایبر های عمود بر الیه ی ادنتوبالست

ج( سلول های منظم شبه ادنتوبالست
د( STRO-1 مثبت

5- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های bio-root  بازسازی شده به واسطه سلول های بنیادی پالپ دندانی 
)DPSCs ( می باشد؟

ب( STRO-1 مثبت الف( رژنراسیون ساختار عاجی تیپیک  
د( فایبر های در امتداد با الیه ی ادنتوبالست ج( سلول های منظم شبه ادنتوبالست  

Development of a Bio-Root :فصل ششم
دکتر رومینا رودگریان
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اپیکال  بنیادی پاپیالی  بازسازی شده به واسطه سلول های    bio-root از ویژگی های  6- همه موارد زیر 
)SCAP( صحیح است به جز:

الف( برای مولکول STRO-1 مثبت هستند.
ب( SCAP از ناحیه ی داخلی فورامن ریشه جدا می شوند.

ج( آنالوگ BMMSCs هستند.
د( رژنراسیون به صورت ساختار عاجی تیپیک می باشد.  

 )PDLSCs( PDLبازسازی شده به واسطه سلول های بنیادی  bio-root 7- همه موارد زیر از ویژگی های
صحیح است به جز:

الف( توانایی تولید ساختار شبه PDL / سمان را دارد.        
ب( تشکیل یک الیه نازک شبه سمان را می دهد.

ج( سرعت تکثیر باالتری نسبت به PAFSCs در شرایط in vitro نشان می دهد. 
د( مشابه اتصال فیزیولوژیک فایبر های شارپی می باشد. 

8- همه موارد زیر توانایی بیان ژن های ادنتوژنیک را دارا هستند به جز:
ب( سلول های بنیادی عصبی الف( سلول های بنیادی رویانی   

د( اپیتلیوم دهانی ج( سلول های مشتق از مغز استخوان بالغین 

9- کدامیک از اجزا مهندسی بافت، تعیین کننده شکل بافت مهندسی شده می باشد؟
ب( اسکافولد الف( سلول های بنیادی   

د( مولکول های سیگنال دهنده ج( فاکتورهای زیستی    

10- کدامیک از موارد زیر از مزایای اسکافولدهای )PGA-PLLA( کروی می باشد؟
ب( ثبات 3 ماهه    الف( انجام عملکرد جویدن   

د( خاصیت نگه داشتن سلول ج( اسکافولد مناسب برای رژنراسیون دندان  

11- کدامیک از موارد زیر از مزایای اسکافولدهای )PGA-PLLA( کروی می باشد؟
ب( ثبات 3 ماهه    الف( انجام عملکرد جویدن   

د( زیست سازگاری عالی ج( اسکافولد مناسب برای رژنراسیون دندان  

12- در ساخت کدام یک از انواع اسکافولدهای زیر کلروفوم و قالب پلی وینیل سایلوکسان استفاده می شود؟
 HA )د   PGA-PLLA )ج  TDM )ب   TCP )الف
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13- تمام عبارات زیر در ارتباط با انواع اسکافولدها صحیح است به جز:
الف( TDM یک اسکافولد بیولوژیک مناسب برای رژنراسیون ریشه دندان است.

ب( مدت زمان حفظ و ثبات TDM ازHA/TCP بیشتر است.
ج( در یک اسکافولد مناسب از جنس TDM، قطر فوقانی با طول آن برابر است.

د( از مزایای اسکافولدهای )PGA-PLLA( کروی، می توان خاصیت نگه داشتن سلول را ذکر کرد.

14- همه موارد زیر بر رژنراسیون بافت های پریودنتال و بهبود تشکیل استخوان موثرند، به جز:
PGE1 )د    PGE2 )ج ب( آسکوربیک اسید فسفات  الف( دگزامتازون  

15- کدام یک از موارد زیر نقش تعیین کننده ای در تنظیم سیستم ایمنی دارد؟
PGE1 )د    PGE2 )ج ب( آسکوربیک اسید فسفات  الف( دگزامتازون  

16- کدام یک از موارد زیر در بهبود تشکیل استخوان به کار گرفته می شود؟
     PGE1 -  ب( دگزامتازون   PGE2  - الف( آسکوربیک اسید فسفات

د( آسکوربیک اسید فسفات - دگزامتازون ج( PGE2 – دگزامتازون   

17- همه عبارات زیر در ارتباط با رژنراسیون دندان فانکشنال به واسطه )SCAP(   صحیح است به جز:
الف( DPSC نسبت به SCAP توانایی بیشتری برای رژنراسیون عاج را داراست.

ب( اسکافولد های HA/TCP  به عنوان حامل انتخاب می شوند.
ج( پس از گذشت 3 ماه از پیوند، کراون پرسلنی پیش ساخته تعبیه می شود.

د( ارزیابی مجدد CT، 1 ماه پس از تحت فانکشن قرار گرفتن دندان انجام می شود.

18- کدام یک از عبارات زیر مقایسه صحیحی از استحکام فشاری حامل، bio-root  تازه شکل گرفته به 
واسطه )SCAP( و عاج ریشه ای دندان طبیعی می باشد؟

الف( bio-root  تازه شکل گرفته نسبت به HA/TCP بهبود قابل مالحظه ای در استحکام فشاری ندارد.
ب( bio-root  تازه شکل گرفته استحکام فشاری مشابه عاج ریشه ای دندان طبیعی دارد.

ج( استحکام فشاری HA/TCP  مشابه عاج ریشه ای دندان طبیعی است.
د( bio-root  تازه شکل گرفته استحکام فشاری کمتری نسبت به عاج ریشه ای دندان طبیعی دارد.

19- در کدام یک از روش های رژنراسیون bio-root ازVit C  استفاده شد؟ 
SCAP/DPLSC )الف

ب( DPSC/PDLSC با استفاده از ساختار پریودنتال به عنوان ساپورت کراون
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ج( DPSC/PDLSC و ترمیم بر پایه ایمپلنت
د( DPSC  SCAP/ و ترمیم بر پایه ایمپلنت

از  استفاده  با  آلوژنیک   DPSC/PDLSC واسطه  با   bio-root بالینی  ویژگی های  از  زیر  موارد  20- همه 
ساختار پریودنتال می باشد، به جز:

  BOP )ب الف( عمق پروب    
 Attaachment Loss )د ج( تحلیل لثه    

21- در کدام یک از روش های رژنراسیون bio-root استحکام فشاری، ضریب االستیسیته و نیروی پیچشی 
بسیار مشابه دندان طبیعی است؟

SCAP/DPLSC )الف
ب( DPSC/PDLSC با استفاده از ساختار پریودنتال به عنوان ساپورت کراون

ج( DPSC/PDLSC و ترمیم بر پایه ایمپلنت
د( DPSC  SCAP/ با استفاده از ساختار پریودنتال به عنوان ساپورت کراون

22- همه عبارات زیر از عملکرد های صفحات PDLSC انسانی القا شده توسط Vit C می باشد، به جز:
الف( فعال کردن تلومراز

ب( تنظیم سیستم ایمنی به واسطه PDLSC های آلوژنیک
ج( حفظ اتصاالت سلولی

د( مقدار بیشتر از ماتریکس خارج سلولی

23-کدام یک از موارد زیر نقش PGE2 در رژنراسیون بافت های پریودنتال را بیان می کند؟
الف( فعال کردن تلومراز

ب( تنظیم سیستم ایمنی به واسطه PDLSC های آلوژنیک
ج( حفظ اتصاالت سلولی

د( مقدار بیشتر از ماتریکس خارج سلولی

 root- حاصل ترکیب bio root complex ،به واسطه سلول بنیادی bio-root 24- در پروسه رژنراسیون
shaped scaffold و سلول های بنیادی کدام یک از اجزای زیر است ؟
PDLSC/SCAP )ب    SCAP/DPSC )الف
PAFSC/DPSC )د     PDLSC/DPSC )ج
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25- همه عبارات زیر در ارتباط با مقایسه استحکام فشاری صحیح است به جز:
الف( استحکام فشاری اسکافولد HA/TCP از ایمپلنت کمتر است.

ب( استحکام فشاری bio-root رژنره شده از دندان طبیعی کمتر است.
ج( استحکام فشاری اسکافولد HA/TCP و دندان طبیعی مشابه است.

د( استحکام فشاری bio-root  رژنره شده از ایمپلنت کمتر است.

26- استحکام فشاری ایمپلنت دندانی چند برابر باالتر از دندان طبیعی است؟
د( بیش از 15 ج( بیش از 20   ب( بیش از 10   الف( بیش از 5  

27- در مقایسه bio-root رژنره شده و دندان طبیعی، کدام یک از موارد زیر مشابه است؟
ب( ضریب االستیسیته – محتوا الف( استحکام فشاری – محتوا   

د( ضریب االستیسیته – استحکام فشاری                      ج( نیروی پیچشی - استحکام فشاری  

28- در مقایسه bio-root رژنره شده و دندان طبیعی، به ترتیب کدام یک از موارد زیر مشابه، نزدیک به و 
کمتر از دندان طبیعی است؟

الف( ضریب االستیسیته – محتوا – استحکام فشاری 
ب( محتوا - ضریب االستیسیته – استحکام فشاری

ج( ضریب االستیسیته – نیروی پیچشی - استحکام فشاری
د( ضریب االستیسیته – محتوا – نیروی پیچشی

29- در مقایسه bio-root رژنره شده و ایمپلنت، همه موارد زیر مشابه است به جز:
د( محتوا ج( ویژگی های بالینی   ب( نیروی پیچشی   الف( استحکام فشاری  

30- ضریب االستیسیته ایمپلنت دندانی چند برابر باالتر از دندان طبیعی است؟
د( بیش از 15 ج( بیش از 5   ب( بیش از 10   الف( بیش از 20  

31- کدام یک از موارد زیر از طریق فعال کردن تلومراز، اتصاالت بین سلولی را حفظ می کند؟
PGE1 )د    PGE2 )ج    Vc  )ب الف( دگزامتازون  


