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مقدمه 

اشبا نامش و به یاري

هاي ارتقـاء و بـورد   چنین جزء منابع آزمونکتاب اینگل جزو کتب معتبر مرجع علم اندودانتیکس است و هم
. باشدي تخصصی اندودانتیکس میرشته

کند لذا این کتاب بانک سؤاالت جـامع و  بدون شک پرسش و پاسخ به درك بیشتر مطالب کمک شایانی می
دهد تا در کنار مطالعه کتاب اصلی بـه خودآزمـایی و آمـادگی بیشـتر بـراي      کاملی در اختیار مخاطبین قرار می

. ها بپردازندآزمون
. امید است حاصل زحماتمان براي دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران اندودانتیکس مفید و کاربردي باشد

در neginfirouzi@gmail.comپیشاپیش از اینکه نظرات و پیشنهادات خـود را از طریـق آدرس الکترونـی    
.ذاریمدهید سپاسگاختیار ما قرار می

گروه مؤلفین
1400پاییز





1سؤاالت فصل 
و مورفولوژي دندان و سیستم کانال ریشهآناتومی 

ها در آزمایشگاه است؟ ـ کدام روش استاندارد طالیی در بررسی مورفولوژي دندان1
CBCT) دGrinding) جClearing) بSectioning) الف

�ب گزینه
. به همراه تزریق رنگ درون کانال استسازي استاندارد طالیی در ارزیابی مورفولوژي کانال در مطالعات البراتواري شفاف

: جزبهرود بکار میClearingـ همه موارد در 2
Stained resin) دOilbase dye) جHematoxylin dye) بChinese ink) الف

�گزینه د
بـه کـار   Plasticدر روش کست Stainedِ ذکر شده است، رزینClearingانواع مواد به کار رفته در روش 1ـ1در جدول 

. رودمی

رود؟ به کار میClearingدر کدام متد Hyper Baricـ اکسیژن 3
Water proof Black) دOil- base) جIndia ink) بChinese ink) الف

�گزینه الف
. توضیحات کامل ذکر شده است1ـ1در جدول 

هاي مجزا در یک ریشه توسط کدام دانشمند و در کدام دندان ارائه شد؟ بندي کانالـ اولین تقسیم4
ـ پره مولر دوم ماگزیال Weine) بـ پره مولر دوم ماگزیال Pined) الف

ـ مولر اول ماگزیال Weine) دـ مولر اول ماگزیال Vertucci) ج

�گزینه د
ارائه کردنـد و از  را هاي بیشتر از یک کانال در یک ریشه بندي براي سیستمو همکاران اولین طبقهweine، 1969در سال 

. مولر اول ماگزیال به عنوان نمونه استفاده کردندMBریشه 

�نگین فیروزيدکتر 
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:به جزي عبارات زیر صحیح است ـ همه5
. ها جدا هستنددورتر از هم باشند با احتمال بیشتر، کانالهاهر چه اوریفیس) الف
.رسندها با احتمال بیشتر به هم میمتر کمتر باشد، کانالمیلی3ها از هر چه فاصله اوریفیس) ب
متـر  میلـی 1هـا  که فاصله اوریفیسايریشهمتر است، نسبت به میلی2ها ي اوریفیسکه فاصلهاي ریشهدر ) ج

. پیوندندتر به هم میي کرونالیها در ناحیهلاست، کانا
. ورتوچی هستندtype4متر باشد با احتمال بیشتر میلی5ها اگر فاصله اوریفیس) د

�گزینه ج
.پیوندندها به هم نزدیکتر باشند با احتمال بیشتر در ناحیه کرونالتر به هم میهر چه اوریفیس

: رد صحیح است به جزي مواهاي فرعی همهـ درخصوص کانال6
. درصد گزارش شده است%6/30شیوع ) الف
. اپیکال ریشه است3/1هاي فرعی در اغلب کانال) ب
. شودها به سمت پریودنشیوم منشعب میبا در نظر گرفتن جریان خون این کانال) ج
پـري اپیکـال مربـوط بـه     سیستم کانال ریشه منجر به ترمیم بیمـاري  Sealتکرار پاکسازي و Zoltyبه گفته ) د

. شودهاي فرعی میکانال

�گزینه ج
. شوندها به درون کانال اصلی منشعب میبا در نظر گرفتن جریان خون، این کانال

باشد؟ می"فورامن مجزا در اپکسVertucci"2بندي ـ کدام طبقه7
XIXنوع ) دVنوع ) جVIIIنوع ) بIIنوع ) الف

�گزینه ج
. قرار دارندVدر نوع 1-2کانال به شکل 

یک فورامن در اپکس XIXو IIنوع 
. سه فورامن در اپکس داردVIIIنوع 

: جزبههاي فرعی صحیح است ـ در سانترال ماگزیال همه موارد در خصوص کانال8
. شوندنامیده می» portal to exit«در دندان پالپ سالم به عنوان ) الف
. یول و ونول هستندحاوي آرتر) ب
. متري اپیکال قرار دارندمیلی5/2اغلب در ) ج
. نقش دارندCollateralدر جریان خون ) د

�گزینه الف
. شوندنامیده می”Portal of exit“هاي فرعی کانالبیماردر پالپ Schilderي به گفته



9آناتومی و مورفولوژي دندان و سیستم کانال ریشه   : 1فصل سؤاالت

:جزبهـ در مورد سانترال ماگزیال همه عبارات صحیح هستند 9
. تمایل اپکس و فورامن اپیکال به سمت دیستولبیال است) الف
. متر استمیلی5/0اندازه فورامن اصلی ) ب
. همراه استLabial buttressشکل داراي ریج لینگوال و Shovelتاج ) ج
. بیشترین احتمال فیوژن و ژمینیشن در دندانهاي دائمی در سانترال ماگزیال است) د

�گزینه ب
.متر استمیلی4/0فورامن اصلی در این دندان اندازه 

ترین آنومالی در سانترال ماگزیال کدام است؟ ـ شایع10
Shovel shape) دفیوژن ) جدنس اینواژیناتوس ) بTalon cusp) الف

�گزینه الف
. تالون کاسپ یا دنس اواژیناتوس شایعترین آنومالی در سانترال باال است1ـ4طبق جدول 

همراه با پاکت عمیق عمودي در صورت درمان اندودنتیک و پریودنتـال  Radicular grooveـ پروگنوز 11
کدام است؟ 

Hopeless) دQuestionable) جPoor) بFair) الف

�گزینه ب
. شودسانترال ماگزیال دیده می% 9/0لترال ماگزیال و % 3شیار رادیکوالر در 

. استPoorو باریک عمودي حتی با درمان اندو و پریو و پروگنوز آن در صورت پاکت عمیق

: ي عبارات زیر صحیح است به جزـ در مورد لترال ماگزیال همه12
.اندطرفه2هاي مربوط به ریشه اغلب آنومالی) الف
IIبیشتر است از نوع IIIدنس اینواژناتوس نوع هاي کیس ریپورتشیوع ) ب
. بین شیار رادیکوالر و پالپ ارتباط مستقیم است) ج
. در نژاد آسیایی بیشتر استShovelشیوع تاج ) د

�گزینه الف
. اندهاي ریشه لترال باال یک طرفهاغلب آنومالی

IIبیشتر است از نوع IIIشیوع دنس اینواژیناتوس نوع 1ـ7در جدول 

: ح است به جزي موارد زیر صحیـ در کانین ماگزیال همه13
. میانی بارزتر است3/1نماي دابل المینادورا در ) الف
. مشابه لترال ماگزیال تمایل فورامن و اپکس به سمت دیستولبیال است) ب
. متر استمیلی5/0قطر فورامن اصلی ) ج
. تر استreliableدر کانین، کاربرد اپکس لوکیتور در تخمین محل تنگه اپیکال نسبت به رادیوگرافی ) د



)اکسیر آبی) (2019اینگل (مجموعه سؤاالت تألیفی اندودانتیکس 10

�گزینه ب
. تمایل فورامن اپیکال و اپکس در لترال ماگزیال به سمت دیستولینگوال است در کانین ماگزیال به سمت دیستولبیال است

ین آنومالی کانین ماگزیال است؟ ترشایعـ کدام 14
کانال 2) بIIIنوع Dens invaginatus) الف

اي ریشه2) دتالون کاسپ ) ج

�الفگزینه 
. شوداز تاج درگیر میترشایعبه عالوه در صورت بروز آنومالی در کانین ماگزیال، ریشه 

: ي موارد زیر صحیح است به جزـ در مورد پره مولر اول ماگزیال همه15
. ها وجود داردتنوعات نژادي در تعداد ریشه) الف
. سرویکال تاج امتداد دارد3/1تر است و تا تقعر ریشه در سمت مزیال ریشه عمیق) ب
. تر استاپیکال ریشه است، شیار فورکیشن در ریشه باکال عمیق3/1در زمانی که فورکا) ج
. اي غالب استدر نژاد آسیایی فرم تک ریشه) د

�گزینه ج
. شوداپیکال است این شیار دیده نمی3/1در مواردي که فورکا در 

اول ماگزیال کدام است؟ مولرپرهمالی ین آنوترشایعـ 16
دنس اینواژیناتوس ) ددنس اواژیناتوس ) جتارودنتیسم ) باي سه ریشه) الف

�گزینه الف
. طرفه بودن آن بیشتر است2و هر چه آنومالی نادرتر باشد احتمال 

است؟ ترشایعـ کدام مورد زیر در مولر اول ماگزیال 17
Cynodont) دهایپر تارودنتیسم ) جهیپوتارودنتیسم ) بمزو تارودنتیسم ) الف

�گزینه د
. نامگذاري شده استCynodontمولر مدرن 

: ي موارد زیر صحیح است به جزـ در مولر اول ماگزیال همه18
. ي دیستوباکال استفیوژن اغلب مربوط به ریشه) الف
. شودکمتر میMB2با افزایش سن شیوع کانال ) ب
. اي بودن پاالتال استریشه2ین آنومالی در این دندان ترشایع) ج
. یک فورامن داردMBریشه % 60) د
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�گزینه ج
. کاناله بودن در ریشه پاالتال است2ین آنومالی در مولر اول ماگزیال ترشایع

. ین استترشایعاي در مولر دوم ماگزیال ریشه2و پاالتال 

ـ در مطالعات بالینی کدام روش استاندارد طالیی است؟ 19
CBCT) بClearing) الف

اپیکالپريرادیوگرافی ) دSpiral CT) ج

�گزینه ب
CBCTشودبه تدریج استاندارد طالیی مطالعات بالینی و آزمایشگاهی می .

: جزبهـ همه موارد زیر از اثرات افزایش در دندان مولر دوم ماگزیال است 20
ها در ریشه مزیوباکال کاهش تعداد کانال) بMBرسوب عاج ثانویه در ایسموس ریشه ) الف

کانال مجزا 2تبدیل شدن ایسموس به ) دباریک شدن ایسموس ) ج

�گزینه ب
. شودیبا افزایش سن در اثر رسوب عاج ثانویه در ایسموس، مولر ماگزیال، احتمال وجود کانال دوم مزیوباکال بیشتر م

ـ بیشترین شیوع تارودنتیسم در کدام دندان دائمی است؟ 21
مولر دوم ماگزیال ) بمولر اول ماگزیال ) الف

مولر دوم مندیبل ) داول مندیبل مولرپره) ج

�گزینه ب
مغلـوب دیـده   هاي ارثی فامیلیـال  هاي ژنتیکی و بیمارياین خصوصیت دیگر به انسان نئاندرتال مرتبط نیست و در سندرم

. شودمی

ي موازي و کوتاه است؟ ریشه2بندي در ریشه پاالتال مربوط به ـ کدام طبقه22
IVنوع ) دIIIنوع ) جIIنوع ) بIنوع ) الف

�گزینه ب
ي واگرا و بلند ریشهI =2نوع 
ي کوتاه و موازي دو ریشه= IIنوع 
کانال 2ها و وجود فیوژن ریشه= IVو IIIنوع 

ـ کدام مورد جزو کاربردهاي حفره دسترسی انسیزال در سانترال مندیبل است؟ 23
طرح درمان روکش ) بسایش لبه انسیزال ) الف

ي موارد همه) دبراي دسترسی مستقیم الخط به فورامن اپیکال ) ج
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�گزینه د
ط به فورامن اپیکال، زمـانی کـه   حفره دسترسی انسیزال جهت دسترسی مستقیم الخClementو Gilboeي طبق مطالعه

. شودلبه انسیزال سایش دارد و طرح درمان روکش مدنظر است توصیه می

ین آنومالی در سانترال و لترال مندیبل است؟ ترشایعـ کدام یک 24
IIIدنس اینواژیناتوس ) بتالون کاسپ ) الف

IIدنس اینواژیناتوس ) دفیوژن ) ج

�گزینه الف
. ترین آنومالی گزارش شده در سانترال و لترال مندیبل استتالون کاسب شایع1ـ30و 1ـ27جدول طبق 

هاي قدامی مربوط به کدام دندان است؟ اي بودن در دندانریشه2ـ بیشترین احتمال 25
کانین مندیبل ) دکانین ماگزیال ) جلترال مندیبل ) بلترال ماگزیال ) الف

�گزینه د
. هاي قدامی دارداي بودن را در میان دندانریشه2بیشترین احتمال کانین مندیبل 

اي کدام مورد صحیح است؟ ـ در مورد کانین مندیبل دو ریشه26
. شودریشه دوم بزرگتر است و در قسمت میانی جدا می) الف
. شودي دوم بزرگتر است و در قسمت کرونال جدا میریشه) ب
. شوددر قسمت میانی جدا میي دوم کوچکتر است وریشه) ج
. شودي دوم کوچکتر است و در قسمتی اپیکال جدا میریشه) د

�گزینه د
. استترشایعها شود و در اروپاییاپیکال جدا می3/1ي دوم اغلب کوچکتر است و در ریشه

ر است؟ تر باشد احتمال کدام آنومالی بیشتاول مندیبل هر چه تقعر ریشه عمیقمولرپرهـ در 27
سه کانال) دC-Shapeکانال ) جي اضافه ریشه) بکاناله بودن 2) الف

�گزینه ج
. شکل متناسب استCشدت تقعر ریشه با پیچیدگی بیشتر کانال و حضور کانال 

مربوط به کدام دندان است؟ Tome’sـ ریشه 28
لترال ماگزیال ) بکانین مندیبل ) الف

دوم مندیبل مولرپره) داول مندیبل مولرپره) ج

�گزینه ج
. شوددیده میSubsaharaهاي ي اضافه در استرالیا و آفریقاییاین ریشه
Slowey :“استاول مندیبل عنوان کردهمولرپرهترین دندان براي درمان ریشه را سخت" .
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تر است؟ کمتر کدام گزینه محتملXـ در زنان با یک کروموزوم 29
کانال 2مندیبل مولرپره) بشکل Cمندیبل مولرپره) الف

دنس اینواژیناتوس ) ددنس اواژیناتوس ) ج

�گزینه ب
. داردregulatoryدر تکامل ریشه نقش احتماالً Xکروموزوم 

دوم مندیبل است؟ مولرپرهین آنومالی در ترشایعـ کدام مورد 30
evaginatusدنس ) باي بودن ریشه3) الف

هیپوتارودنتیسم ) دکانال بودن 3) ج

�گزینه ج
مولر دوم مندیبل سه کانال بـودن و در رتبـه دوم، دو ریشـه و دو    ترین آنومالی گزارش شده در پرهشایع،1ـ39جدول طبق 

. کانال است

است؟ ترشایعین آنومالی مولر اول مندیبل کدام است و در چه نژادي ترشایعـ 31
ها ـ آسیاییRadix) بها شکل ـ آسیاییCکانال )الف

ها اي ـ قفقازيتک ریشه) دها ها قفقازيفیوژن ریشه) ج

�گزینه ب

ي سوم کدام است؟ اي، ریشهـ در مولر دوم مندیبل سه ریشه32
DL) دMB) جDB) بML) الف

�گزینه د

: به جزي موارد زیر صحیح است ـ در مورد مولر دوم مندیبل همه33
. موارد است3/2در صورت وقوع تارودنتیسم احتمال هیپوتارودنتیسم ) الف
. شکل بودن سیستم کانال ریشه استCین آنومالی ترشایع) ب
. شودهاي مزیال و دیستال در باکال یا لینگوال ایجاد میشکل در اثر اتصال ریشهCکانال ) ج
. وقوع فیوژن در مولر دوم مندیبل بیشتر از مولر اول مندیبل و کمتر از مولر سوم مندیبل است) د

�گزینه الف
. باشدموارد مزو تارودنتیسم می3/2دومین آنومالی شایع مولر دوم مندیبل تارودنتیسم است که 

ت؟ اسMeltonبندي کدام نوع در طبقه» شکلCیک کانال جدا و یک کانال «ـ 34
IVنوع ) دIIIنوع) جIIنوع) بIنوع ) الف
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�گزینه ب
. شکل داردCیک کانال جدا از کانال Semicolonیا 

شکل وجود ندارد؟ Cـ در کدام دندان احتمال وقوع کانال 35
مولرهاي ماگزیال ) بلترال ماگزیال ) الف

دوم مندیبل مولرپره) داول مندیبل مولرپره) ج

�دگزینه 



2سؤاالت فصل 
و عملکرد مجموعه عاج ـ پالپساختار 

شیري در کدام گزینه صحیح است؟ هاي زمان تکامل و کلسیفیکاسیون دندان-1
هفته پنجم و چهاردهم حاملگی )بهفته ششم و چهاردهم حاملگی) الف

هفته پنجم و پانزدهم حاملگی)دهفته ششم و پانزدهم حاملگی) ج

�گزینه ب
.استهفته پنجم و چهاردهم حاملگیبه ترتیب شیريهاي زمان تکامل و کلسیفیکاسیون دندان

:است به جزصحیحEnamel Knotموارد زیر در موردهمهـ 2
.گرددمیظاهرBud Stageدر مرحله )الف
.فاقد توانایی پرولیفراسیون است)ب
.دندانی نقش داردهاي در شکل گیري کاسپ) ج
.مرکز سیگنال دهی دایمی براي تکامل دندان استیک ) د

�گزینه د
budي در مرحلـه 2-1که طبق زیرنویس شکل براي تکامل دندان استموقتییک مرکز سیگنال دهی گره مینایی اولیه 

. شودظاهر میearly bellي هاي آینده در مرحلهگره مینایی ثانویه در حل نوك کاسپ. شودظاهر می

3-Secondary Enamel Knotگیرد؟میدر چه مرحله اي شکل
Late Bell Stage) بEarly Bell Stage) الف

Bud Stage) دCap Stage) ج

�گزینه الف

Secondary Enamel Knot درEarly Bell Stageمراجعه نمایید2به پاسخ سؤال . گیردمیشکل .

�دکتر شهریار میرزازاد
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رسد؟میدنتال پاپیال به حداکثردر تکامل دندان چه زمانی تعداد عروق خونی در -4
Late Bell Stage) بEarly Bell Stage) الف

Bud Stage) دCap Stage) ج

�گزینه ب
Late Bellکـه در مرحلـه   رسـند مـی عروق خونی در زمان ترشح ماتریکس دندانی به حداکثر خود،2-1شکل زیرنویس 

Stageافتدمیاتفاق .

فیبرهاي عصبی در کدام ناحیه قرار دارند؟ Early Bell Stageمرحلهدر-5
همه موارد) دانامل ارگان)جدنتال فولیکول) بدنتال پاپیال) الف

�گزینه ب
.قرار دارنددنتال فولیکولفیبرهاي عصبی درEarly Bell Stageمرحلهدر

افتد؟میدر کدام مرحله تکامل دندانی اتفاقها و آملوبالستها تمایز انتوبالست-6
Late Bell Stage) بEarly Bell Stage) الف

Cap Stage) دBud Stage) ج

�گزینه ب
.افتدمیاتفاقLate Bell Stageو آملوبالستها تمایز انتوبالست،2-1شکل زیرنویس 

:بجززیر وجود دارد هاي در همه سلولClockهاي ژن-7
سمنتو بالست)داستئوبالست ) جادنتوبالست)بآملوبالست)الف

�گزینه د 
.شودمیدیدهاستئوبالستادنتوبالستآملوبالستهاي در همه سلولClockهاي ژن

شود؟میزیر در عاج دیدههاي یک از انواع کالژنکدام-8
نه) دهفت ) جپنج) بسه ) الف

�گزینه ب
.پنج استحجم اصلی کالژن عاج نوع یک و مقدار اندك آن نوع 

:بجزرسانی پالپ نقش دارند همه عروق زیر در خون-9
ASAعروق ) بPSAعروق ) الف

Inferior – alveolarعروق ) دInfra – orbitalعروق) ج

�گزینه ب
.نقشی در خونرسانی پالپ نداردASAعروق 
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:صحیح است به جزArteriovenous Anastomosisمورد درزیرمواردهمه–10
.میکرون است10قطر این عروق حدود )الف
.گرددمیدر پالپ تاجی بیشتر از پالپ ریشه اي یافت) ب
.در تنظیم جریان خون نقش دارند) ج
.یابدمیتعداد عروق بعد از تراش حفره تاجی افزایش) د

�گزینه ب
.گرددمیاز پالپ ریشه اي یافتکمتردر پالپ تاجی 

ی از پالپ چه جخروهاي ورودي به پالپ و ونولهاي فشار بین آرتریولاختالفStealingطبق تئوري–11
مقدار از اختالف فشار آرتریو ونولی است؟

یک پنجم ) دیک ششم) جیک چهارم ) ب یک دوم ) الف

�گزینه ب
یک چهارم

کدام یک در رابطه با اعصاب پالپ صحیح است؟–12
.عصاب حسی و پاراسمپاتیک استپالپ دندان داراي تعداد بسیاري از ا)الف
.ستاتعداد اعصاب سمپاتیک بیشتر از اعصاب حسی )ب
.منشا اعصاب پاراسمپاتیک گانگلیون فوقانی گردن است)ج
.رسندمیاعصاب سمپاتیک به گانگلیون تري ژمینال)د

�گزینه د
رسند و از آنجا توسط اعصـاب مـاگزیالري و   میکاروتید داخلی به گانگلیون تري ژمینالعصب از طریق اعصاب سمپاتیک

. روندها میآلوئوالر تحتانی به دندان

عصبی صحیح است؟هاي طه با فیبرکدام یک درراب-13
.فاقد میلین هستندAهاي فیبر)الف
.گاما هستندAبتا و Aفقط شامل دونوع Aفیبرهاي )ب
.گاما هستندAشامل گونه Aفیبر هاي% 90)ج
.داراي میلین اندCفیبرهاي )د

�گزینه ج
.گاما هستندAشامل گونه Aفیبر هاي% 90

صحیح است؟ Neurokinin Aکدام یک در رابطه با نوروپپتید -14
.دهدنفوذ پذیري عروق را کاهش می)ب.شوداز اعصاب سمپاتیک آزاد می)الف

.دشواز اعصاب پاراسمپاتیک آزاد می)د.استNK2رسپتور آن ) ج
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�گزینه ج
.شودآزاد میاز اعصاب حسی

صحیح است؟ها کدام یک در رابطه با فیروبالست-15
.گرد با سیتوپالسم اندك هستندهاي سلول)ب.پالپ دندان هستندهاي فراوان ترین سلول)الف

.حاوي سیتوپالسم فراوان هستند)د.کنندتولید میفعالهاي MMP)ج

�گزینه الف
.سلول هایی با سیتوپالسم کشیده هستندها فیبروبالست

:بجزباشد همه موارد زیر در رابطه با ساختار دنتین صحیح می-16
.آب است٪10ومعدنیمواد٪70ازدنتین متشکل) الف
.است1بیشترین کالژن دنتین از نوع ) ب
.باشدمیمربع مترمیلیدرلولههزار70تا40عاجی ازهاي توبولتراکم) ج
.استlدنتین حاوي کالژن % 91تقریباً )د

�جواب د
.استlقسمت عالی عاج حاوي کالژن % 91تقریبا 

: بجزدنتین تأثیر داردبه ها مولکولنفوذ همه موارد در -17
perfusionفشار ) باندازه و سایز مولکولی) الف

ضخامت عاج) دمجاورت با پالپ) ج

�گزینه ب
شـکل  به . باشدمی) microcirculation(وامل تأثیرگذار در سرعت حذف مواد توسط جریان خون جزو عperfusionفشار 

. کتاب مراجعه شود2-4

؟باشدمیکدام یک در رابطه با حساسیت دنتین صحیح -18
.باشدمیعاجدرموجوداعصابمستقیمتحریکازناشیدر اغلب موارد این حساسیت) الف
.در جهت خاص موجب تحریک اعصاب پالپ میشودها حرکت مایع درون توبول،هیدروداینامیکدر تئوري ) ب
.گرفتنظردرواقعیتیکعنوانبهتوانتئوري هیدروداینامیک را هنوز نمی)ج
هیچ کدام) د

�گزینه ج
.گرفتنظردرواقعیتیکعنوانبهتوانتئوري هیدروداینامیک را هنوز نمی
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؟باشدمیخونرسانی پالپ صحیح کدام یک در رابطه با -19
.عروق پالپ اندازه بزرگی دارند) الف
.کنندمیخونرسانی اي هعروق از پالپ تاجی به پالپ ریش) ب
.دهندمیانتهایی تشکیلمویرگیشبکهیک،odontoblasticناحیهاطرافدر،عروق)ج
.صاف نازك دارندهایشان عضله قسمتي هعروق پالپ در هم) د

�گزینه ج
مـاگزیالري شریانهاي شاخهکهتحتانیآلوئوالرواینفرااوربیتالوفوقانیخلفیآلوئوالرهايازشریانپالپهايسرخرگ

جـاي بـه وداشـت نخواهندبزرگیاندازهنیزپالپعروق،استکوچکپالپاندازهکهازآنجایی.گیرندمیمنشااندداخلی
وکـرده حرکتکرونالپالپسمتبهايریشهپالپازها آرتریول.شوندمینامیدهونولوآرتریول،وینوآرترياصطالح
سـاب الیـه درانتهـایی مـویرگی شـبه تشـکیل ادنتوبالسـتی الیـه اطـراف عـاج مجـاورت در.شوندمیمنشعبدرمسیر

.استنازكصافعضلهالیهفاقدکهدهندمیراادنتوبالستی
.دهندمیتشکیلانتهاییمویرگیشبکهیک، odontoblasticناحیهاطرافدرعروق،

؟شوندمیبی وارد دنتال پاپیال در کدام یک از مراحل تکاملی دندان الیاف عص-20
Late Bell Stage) بEarly Bell Stage) الف

Cap Stage) دRoot Formation Stage) ج

�گزینه ب
.شوندمیلیاف عصبی وارد پالپ دنداناLate Bell Stageپس از ترشح ماتریکس در مرحله 

عاجی در نزدیک پالپ چند برابـر  هاي توسط توبولي هناحیه اشغال شدBrannstromsطبق مطالعه -21
DEJ؟باشدمی

45)د35)ج25)ب15)الف

�دگزینه
.استیک درصد DEJدرصد و در نزدیکی 45ناحیه اشغال شده در نزدیکی پالپ حدود 

:بجزموارد زیر در سرعت برداشت مواد توسط میکروسیرکولیشن بافت پالپی تاثیر دارند ي ههم-22
مقاومت عروقی)دفشار اسمتیک)جضخامت دیواره عروق)بتعداد عروق)الف

�گزینه ب

.مراجعه شود17به پاسخ سؤال .ي نداردتأثیرضخامت دیواره عروق،2-4شکل

؟شودمیعروق لنفاتیک تاجی پالپ در کدام یک از نواحی زیر بیشتر یافت -23
cell rich zone)باطراف الیه ادنتوبالستیک)الف

cell free zone)دcentral part of pulp)ج
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�گزینه ج
.شودمیقسمت مرکزي پالپ دندان یافترعروق لنفاتیک تاجی پالپ د

؟بجزموارد زیر در مورد عروق لنفاتیک پالپ صحیح است ي ههم-24
.شوندمییافت اي هبیشتر در پالپ ریش)الف
.قطري بزرگتر از قطر عروق خونی دارند)ب
.تعداد آنها از تعداد عروق خونی بیشتر است)ج
.میکرون است2-5آنها ي هبین سلولی در دیوارgap)د

�گزینه ج
هـاي  دیـواره . هاي خونی هستند و تعداد کمتري دارندتر از مویرگطور کلی پهنبه) هاي لنفاويمویرگ(هاي اولیه لنفاتیک
میکرونی است که در زمان ادم 5تا 2هاي هاي اولیه از یک الیه نازك سلول اندوتلیال تشکیل شده که داراي گپلنفاتیک

. یابدهاي باز افزایش میبا گشاد شدن این عروق تعداد شکاف

نقش دارد؟pain modulationدام یک از مدیاتورهاي زیر در ک-25
VIP)دNPY)جNKA)بSP)الف

�گزینه ج
دارد و عملکــرد NPYدر تنظــیم درد و فانکشــن ایمنــی نقــش . شــود، کــه از اعصــاب ســمپاتیک آزاد مــی2-2جــدول 

. وازوکانستریکشن دارد

در پوست انسان است؟ triple responseدلیل ایجاد کدام یک از مراحل CGRPمدیاتور -26
ادم)دflare)جlocal reddening)بwheal)الف

�گزینه ج

؟بجزشوندمیایمنی زیر در پالپ سالم یافت هاي سلولي ههم-27
گرانولوسیت ها)دBلنفوسیت )جدندریتیک سل)بTلنفوسیت )الف

�گزینه ج
.اندبه وضوح دیده نشدهدر پالپ سالم Bلنفوسیت 

ایمنی صحیح است؟هاي کدام یک از جمالت زیر در مورد سلول-28
.شوندمیدر بافت پالپی سالم یافت نTهاي لنفوسیت)الف
.انددر بافت پالپی سالم شایعها گرانولوسیت)ب
.یابندمیبعد از رویش دندان کاهشها MHCایمنی بیان کننده هاي سلول)ج
.در بافت لثه بیشتر استها تعداد گرانولوسیت)د

�دگزینه 
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سیمپاتیکتومی مشاهده شده است؟ایمنی زیر بعد از هاي افزایش کدام یک از سلول-29
ماکروفاژ)دB cell)جT helper)بپالسما سل)الف

�گزینه الف

.یابدمیپالسماسل بعد از سیمپاتکتومی افزایشهاي تعداد سلول



3سؤاالت فصل 
اتیولوژي میکروبی و غیرمیکروبی بیماري اندودانتیک

اولین فردي که حضور میکروارگانیزم در کانال ریشه را گزارش کرد چه کسی بود؟ -1
کاکه هاشی) دنیر) جهوك) بمیلر)الف

�گزینه ب
.در کانال ریشه را گزارش کردها هوك سازنده میکروسکوپ هلندي اولین فردي بود که اجتماع میکرو ارگانیسم

در کرونال و اپیکال کانال متفاوت است؟ ها چه کسی اعالم کرد گوناگونی باکتري-2
کاکه هاشی) دنیر) جهوك) بمیلر)الف

�گزینه الف
.در قسمت اپیکال و کرونال و میانی متفاوت استها میلر مشاهده کرد تنوع باکتري

؟به شکل بیوفیلم را گزارش کردها چه کسی براي اولین بار حضور باکتري-3
کاکه هاشی) دنیر) جهوك) بمیلر)الف

�گزینه ج

؟شایع ترین منبع اکسپوز پالپ به باکتري چیست-4
مسیرهاي ارتباطی پالپ و پریودنشیوم)بتروما)الف

از دست رفتن سمان) دپوسیدگی)ج

�گزینه ج
.رایج ترین منبع باکتریایی اکسپوژر و تهدید سالمت پالپ هستندها پوسیدگی

�دکتر معصومه عباسی
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؟کمترین قطر باکتري به ترتیب چند میکرون استکمترین قطر توبول عاجی و-5
3/0-9/0) د2/0-7/0) ج7/0-9/0) ب2/0-9/0)الف

�گزینه الف

عفونت توبول هاي عاجی در چند درصد مواقع در دندان هاي با ضایعات پریودنتیـت اپیکـال اتفـاق   -6
؟افتدمی
40-50) د50-60) ج60-70) ب70-80) الف

�گزینه الف

؟تا عمق چند میکرون به داخل توبول نفوذ میکنندها يباکتر-7
550) د700) ج400)ب300)الف

�گزینه الف

؟رفتار اجتماع باکتریال به کدام فاکتور زیر وابسته است-8
بیوفیلمهاي نوع و تعداد گونه)بیک بیوفیلمهاي تعداد باکتري)الف

آناکورزیس) دها روابط بین گونه) ج

�گزینه ب
.بیوفیلم وابسته استهاي رفتار اجتماع باکتریال به نوع و تعداد گونه

9-EPS؟بیشتر از کدام ماده زیر تشکیل شده است
چربی) داسید نو کلئیک) جپروتین)بپلی ساکارید) الف

�گزینه الف
EPSتشکیل شده استنقش چسباندن باکتري به سطوح را دارد و از پلی ساکارید.

؟گزینه در مورد توزیع حجمی در بیوفیلم صحیح استکدام-10
درصد ماتریکس خارج سلولی85درصد کلونی باکتري و 15)الف
درصد ماتریکس خارج سلولی15درصد کلونی باکتري و 85)ب
درصد ماتریکس خارج سلولی75درصد کلونی باکتري و 25) ج
سلولیدرصد ماتریکس خارج 25درصد کلونی باکتري و 75) د

�گزینه الف
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؟شونددندانی از چند الیه سلولی تشکیل میهاي بیوفیلم-11
500) د400) ج300) ب200) الف

�گزینه ب

؟غلظت آنتی بیوتیک الزم براي از بین بردن بیوفیلم چند برابر حالت آزاد است-12
1000-10000) د100-1000) ج10-100) ب1-100) الف

�گزینه ج

؟بیوفیلم در چند درصد موارد پریودنتیت اپیکال وجود داشتsiquieraوriccuciطالعهطبق م-13
90) د80) ج70) ب60) الف

�گزینه ج

؟نیستها کدام جز موارد تفاوت بیوفیلمsiquieraوriccuciطبق مطالعه-14
مورفوتایپ)بضخامت)الف

هوازي و بی هوازيهاي نسبت گونه) دنسبت سلول به ماتریکس) ج

�گزینه د
.و نسبت سلول به ماتریکس از موارد تفاوت بیوفیلم هاهست،مورفوتایپضخامتsiquieraوriccuciطبق مطالعه

شود؟میسطح خارجی در چند درصد موارد دیده بیوفیلمsiquieraوriccuciطبق مطالعه-15
10) د8) ج6) ب4) الف

�گزینه ج

؟چیستflocsمنظور از-16
کلونی کوچک پالنکتونیک) بکلونی بزرگ پالنکتونیک) الف

بیوفیلم آزاد و وسیع) دبیوفیلم بزرگ متصل به دیواره) ج

�گزینه الف
flocsشودمیبه کلونی بزرگ پالنکتونیک اطالق.

؟در عفونت داخل ریشه اولیه در هر کانال عفونی چند گونه وجود دارد-17
60-50) د30-10) ج20-10) ب8-3)الف

�گزینه ب
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؟سایز تخریب استخوان با کدام مورد مناسب استدر عفونت داخل ریشه اولیه-18
الف و ب) دترکیب گونه ها) جها تراکم گونه)بها تعداد گونه)الف

�گزینه د
.وابسته استها و تراکم گونهها سایز تخریب استخوان با تعداد گونهدر عفونت داخل ریشه اولیه

؟کدام نام سابق راد بی هوازي گرم منفی پیگمان سیاه است-19
Prevotella melaninogenicae)بBacteroides melaninogenicus)الف

Proteobacteria) دCampylobacter rectus) ج

�زینه الفگ

؟کدامیک در اتیولوژي مختلف ضایعات پریودنتیت اپیکال نقش دارد-20
endodontalisPorphyromonas) بPorphyromonas gingivalis)الف

الف وب )دPrevotella melaninogenicae ) )ج

�گزینه د

؟از مشخصات دیالیستر استکدام-21
کوکوباسیل گرم منفی) بهوازي بیساکارولیتیک) الف

هوازي اختیاري بی)دراد هوازي اجباري)ج

�گزینه ب
باشدمیدیالیستر کوکوباسیل گرم منفی

؟مولکولی در عفونت اندودنتیک یافت شدهاي کدام پاتوژن پریودنتال پس از ابداع روش-22
Porphyromonas endodontalis) بtannerella forsythia)الف

dialister invisus)دPrevotella melaninogenicae) ج

�گزینه الف

؟کدام پاتوژن شیوع باالیی در عفونت عالمت دار دارد-23
Porphyromonas endodontalis) بtannerella forsythia)الف

dialister invisus)دpaviromonas micra) ج

�گزینه ج
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؟کانال عمدتا چیستبا گسترش عفونت منبع غذایی در یک سوم اپیکال -24
کربوهیدرات) بپروتیین ) الف

پالپ نکروز)دها محصوالت سایر باکتري) ج

�گزینه الف

؟نیستها کدام جز تعامالت مثبت باکتري-25
gene transfer )دamenalism) جquorum sensing) بcoaggregation )الف

�گزینه ج

؟کندکمک میها متابولیک باکتريکدام به ساخت کلونی و تداخالت -26
gene transfer )دamenalism) جquorum sensing) بcoaggregation )الف

�گزینه الف

کدامیک از موارد زیر پروکاریوت است؟-27
Porphyromonas endodontalis) بMethanobrevibacter oralis )الف

dialister invisus)دpaviromonas micra ) ج

�گزینه الف

؟شایع در عفونت اندودنتیک نیستهاي کدام جز ویروس-28
papilomavirus )دHCMV)جHHV7)بEBV )الف

�گزینه ب
.شایع عفونت اندودنتیک هستندهاي گزینه الف ب و د از ویروس

؟در عفونت اندودنتیک نیستمقاومهاي گونهکدام جز-29
استرپتوکوك)داکتینومایسیس)جپورفیروموناس)بالکتو باسیل)الف

�گزینه ب
.در عفونت اندودنتیک استمقاومهاي پورفیروموناس از گونه

؟گونه اصلی باکتریال در عفونت خارج ریشه اي چیست-30
استرپتوکوك)داکتینومایسیس)جپورفیروموناس)بالکتو باسیل)الف

�گزینه ج
.تینومایسیس استگونه اصلی باکتریال در عفونت خارج ریشه اي اک
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هاي ایمنیالتهاب و پاسخ

:بجزباشدمیMyeloidهاي ایمنی ذیل از رده ـ همه سلول1
بازوفیل) بپالکت ) الف

هاي دندریتیک پالسماسایتوئید سلول) دهاي دندریتیک کالسیک سلول) ج

�گزینه د
. گیرندهاي پالسما سایتوئید از رده لنفوئیدي منشأ میطبق شکل سلول

؟ بجزباشدمیGranulocyte – monocyteها از رده ـ منشأ همه سلول2
بازوفیل ) دM2ماکروفاژ ) جM1ماکروفاژ ) بنوتروفیل) الف

�گزینه د
گیرند، بازوفیـل  از رده گرانولوسیت ـ مونوسیت منشأ می ) M2و M1ماکروفاژ (هاي نوتروفیل و مونوسیت طبق شکل سلول

. گیردي بازوفیل منشا میاز رده

میکرولیتر از خون در حالت نرمال مربوط به کدام است؟ ها در یکـ کمترین تعداد سلول3
لنفوسیت ) دمونوسیت ) جائوزینوفیل) ببازوفیل) الف

�گزینه الف
. هاي بازوفیل استدر هر میکرولیتر مربوط به سلول40کمترین میزان با تعداد 1ـ4طبق جدول 

:بجزصحیح است هاي خونی سفید ـ همه موارد در رابطه با تعداد نرمال سلول4
. باشدمیدر هر میکرولیتر 1800ـ 7700ها بین بازه نرمال تعداد نوتروفیل) الف
. عدد در هر میکرولیتر است40ها میانگین تعداد ائوزینوفیل) ب
. باشدمیدر هر میکرولیتر 1000ـ 4800ها بین بازه نرمال تعداد لنفوسیت) ج
. عدد در هر میکرولیتر است300ها، میانگین تعداد مونوسیت) د

�دکتر معصومه عباسی ـ دکتر نگین فیروزي


