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مقدمه 

به نام خدا

با تغییراتی که نسبت به چاپ قبلی داشته است، 2020اوکسیون »درمان اختالالت تمپورومندیبولر و اکلوژن«کتاب 

در این راستا . دهدي اکلوژن و مفصل تمپورومندیبولر در اختیار دندانپزشکان قرار مینکات بسیار مهم و کاربردي در زمینه

موارد مطرح شده در این کتاب، و همچنین آمادگی جهت سؤاالت در جهت افزایش آگاهی و تسلط همکاران عزیز به

. باشد آماده گردیده استهاي قبل میآزمون، کتاب حاضر که حاوي سؤاالت تألیفی به همراه سؤاالت بورد و ارتقاي سال

. باشدمی2020الزم به ذکر است که صفحات اشاره شده مربوط به کتاب رفرنس اصلی ویرایش سال 

. امیدواریم این کتاب بتواند گامی در جهت ارتقاء کیفیت مطالعه کتاب اصلی بردارد

ویژه سرکار خانم مهندس معصومه الري و سرکار خانم معصومه زیرك که در تهیه و طب بهاز مؤسسه انتشارات آرتین

. نماییمچاپ این کتاب با ما نهایت همکاري را نمودند، سپاسگزاري می

الدین شایقاعدکتر سید شج
دانشیار گروه پروتزهاي دندانی دانشکده دندانپزشکی شاهد



8سؤاالت فصل 

ها و عالئم اختالالت تمپورومندیبوالرنشانه

تألیفیسؤاالت 

باشد؟ مینادرستکدام گزینه ـ 1
، اخــتالالت TMDتــرین شــکایت بیمــاران شــایع) الــف

. باشدفانکشنال عضالت جونده می
ترین شکایت در بیماران با اختالالت عضـالنی،  شایع) ب

. باشددیسفانکشن می
ــت  ) ج ــا فعالی ــتقیماً ب ــالنی، مس ــدت درد عض ــاي ش ه

. فانکشنال مرتبط است
دیسفانکشن مرتبط با اختالالت عضالت جونده، غالبًا) د

. باشدصورت کاهش دامنه حرکات مندیبل میبه

�)133و 132صفحه (–بگزینه : پاسخ
درد ترین شـکایت در بیمـاران بـا اخـتالالت عضـالنی،      شایع

. باشدمیعضالنی

در صورت کوتاه شدن فانکشنال خفیف لتـرال  ـ 2
هاي خلفی و کلوژن دندانتریگوئید تحتانی، دیسپ

در ترتیـب بـه قدامی،هاي رس دندانیشپتماس 
دهـد؟  ي درگیر رخ میکدام سمت نسبت به عضله

) پاز راست به چ(
ipsilateral - contralateral) الف
contralateral - ipsilateral) ب

ipsilateral - ipsilateral) ج
contralateral - contralateral) د

�)133صفحه (–بگزینه : پاسخ

ایت معمول بیمـاران  تواند شککدام گزینه میـ 3
شدگی فانکشنال عضـالت باالبرنـده   س از کوتاهپ

باشد؟ 
هاي خلفی کلوژن دنداندیس) الف
هاي قدامی یشرس دندانپتماس ) ب
ها عدم توانایی در اکلود کردن نرمال دندان) ج
محدودیت در باز کردن دهان ) د

�)133صفحه (–جگزینه : پاسخ
اکلوژن باشد، بلکه باید درمان هرگز نباید در جهت اصالح مال

. در جهت حذف اختالل عضالنی باشد

Protectiveکدام گزینه به اخـتالل عضـالنی   ـ 4

Co-Contraction کند؟ نمیاشاره
در بسیاري از موارد، بـه سـرعت بـه حالـت نرمـال      ) الف

. گرددبرمی
. وجود دارددر این حالت یک ضعف عضالنی واقعی) ب
. گرددایجاد میeventبالفاصله به دنبال یک ) ج
. شودنیز شناخته میmuscle splintingتحت عنوان ) د
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�)135صفحه (–بگزینه : پاسخ
Localبــــرخالف Protective-Co-Contractionدر 

Myalgiaتفـاوت دیگـر   . ، ضعف عضالنی واقعی وجود ندارد
این دو اختالل عضالنی در سختی بیشتر در باز کردن دهـان  

. باشدمیLocal Myalgiaدر موارد 

ــار  -5 ــه بیمـ ــرایطی کـ -Protective-Coدر شـ

Contraction  ــده ــتم جون ــالت (را در سیس عض
کند، کدام گزینه صحیح است؟ تجربه می) جونده

عالیت عضالت باالبرنده حین بستن دهان افزایش ف) الف
آورنده حین باز کردن ایینپافزایش فعالیت عضالت ) ب

دهان 
افزایش فعالیت عضالت باال برنـده حـین بـاز کـردن     ) ج

دهان 
محدودیت حین باز کردن آهسته دهان ) د

�)134صفحه (–جگزینه : پاسخ
ت حسی تغییر یافته یا درد، گـروه عضـال  inputدر حضور ·

آنتاگونیست حین حرکـت در تـالش بـراي حفاظـت قسـمت      
عنـوان مثـال در بیمـاري کـه     به. شونددیده تحریک میآسیب

Protective Co-COntraction را در سیســـتم جونـــده
کند افزایش فعالیـت عضـالت باالبرنـده حـین بـاز      تجربه می

.دهدکردن دهان را نشان می
بیمــــار معمــــوالً protective Co-Contractionدر ·

دهد ولی وقتی از او محدودیت در باز کردن دهان را نشان می
شود آهسته باز کند، باز کردن کامل قابل دستیابی خواسته می

. است

حسی بالك عصـب آلوئـوالر   س از تزریق بیپـ 6
تحتانی، در جلسـات بعـد بیمـار از درد عضـالنی     

شود کـه  س از معاینه مشخص میپ. شکایت دارد
طـور کامـل   ب بافتی اولیه ناشی از تزریق بـه آسی

تواند ایـن  کدام گزینه بهتر می. ترمیم شده است
وضعیت کلینیکی را بهتر توصیف نماید؟ 

Protective Co-Contraction) الف
Noninflammatory Myalgia) ب

Delayed Onset Local Myalgia) ج
Cyclic Muscle Pain) د

�)135صفحه (–دگزینه : پاسخ
شـده  Local myalgiaدر این شرایط، تروماي تزریق باعث 

ــاد    ــه ایج ــر ب ــی از آن منج ــه درد ناش -Protective-Coک
Contractionتواند مجددًا منجر بـه  گشته است که خود می

Local myalgiaرغم برطرف شدن آسیب بافتی شود و علی
، یـک  )برطـرف شـدن علـت اصـلی    (اولیه و ترمیم کامل آن 

تواند وجود داشـته  عضالنی سیکلیک همچنان میشرایط درد 
. باشد

در کـدام یـک از   CNSدرد عضالنی بـا منشـأ   ـ 7
تواند ایجاد گردد؟ شرایط زیر می

یشرفت پدر حال deep pain inputحضور ) الف
یافته استرس عاطفی سطوح افزایش) ب
descending inhibitory systemتغییر در ) ج
همه موارد ) د

�)135صفحه (–دگزینه : پاسخ
تواننـد  مـی CNSاین عوامل با تأثیر بر روي فعالیـت داخـل   

بر روي درد عضـالنی گشـته یـا شـرایطی     CNSباعث تأثیر 
. منشأ درد عضالنی باشدCNSایجاد شود که 

Myospasmکدام یک از عبارات زیر در مـورد  ـ 8

باشد؟ صحیح می
a ( با مطالعات مرتبطMyospasmزایش قابل توجـه  ، اف

ــان  EMG outputدر  ــاك را نشـ عضـــالت دردنـ
. دهندمی

b ( معموالً عمر کوتاهی دارند که فقط چند دقیقه در هر
. کشدبار طول می

c (اکلوژن حاد ایجـاد  تواند مالي فکی میاسم عضلهپاس
. نماید

d (اي اورومندیبولر، موقعیـت دقیـق فـک    هدر دیستونیا
. شودمیتوسط عضالت درگیر تعیین

b,a) بd,c,b) الف
d,c,b,a) دc,b) ج
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�)135صفحه (–الفگزینه : پاسخ
ها تکرار شـوند ممکـن اسـت بـا عنـوان      اسمپزمانی که میواس

dystoniaدیستونیاهاي اورمنـدیبولر، غالبـاً   . بندي شوندطبقه
. کنندجونده را متأثر میعضالت 

"CNS induced"کدام اخـتالل درد عضـالنی،   ـ 9

باشد؟ می
a (Myospasm
b (Myofacial Pain
c (Fibro myalgia
d (Local Myalgia
e (Protective Co-Contraction

e,c,b) بd,a) الف
c,b,a) دe,d,b) ج

�)135صفحه (–دگزینه : پاسخ
، نام دیگري است که ایـن ترجمـه   (d)در مورد درد عضالنی 

. داده استLocal muscle sorenessبه 

صـحیح  Myofacial Painکدام گزینه در مورد ـ 10
باشد؟ می
هـاي حرکتـی یـک    ، تمام واحدtriggerي در نقطه) الف

. گردندعضله منقبض می
هاي ویروسی تواند با تروما و عفونتاتیولوژي آن می) ب

. در ارتباط باشد
شدن طول عضله و تغییر موقعیـت فـک شـایع    کوتاه) ج

. باشدمی
شکایت بیماران درگیر، حساسیت عضالنی ترینشایع) د

. باشدموضعی می

�)137و 136صفحه (–بگزینه : پاسخ
"Trigger point" ایدار اسـت کـه باعـث    پمنبع درد عمیق

. گرددمیCNSبرانگیختگی 
ي بسیار لوکالیزه اسـت کـه   یک منطقهtriggerي یک نقطه

شـوند و  هاي حرکتی نسبتاً کمی منقبض مـی در آن فقط واحد
. گرددلذا کوتاهی عضله مشاهده نمی

ترین شکایت بیماران درگیـر معمـوالً مـرتبط بـا اثـرات      شایع
برخـی  . باشـد مـی triggerبرانگیختگی مرکزي توسط نقـاط  

Myofacial oainفاکتورهاي اتیولوژیک مطرح شـده بـراي   
شرایط فیزیکی ضعیف، ) 3وویتامینوز، پهی) 2تروما، ) 1: شامل

) 7استرس عـاطفی،  ) 6هاي ویروسی، عفونت) 5خستگی، ) 4
ایدار پهاي عمیق درد

توانـد جـزء اثـرات    کدام یک از موارد زیر میـ 11
ــط     ــده توس ــاد ش ــزي ایج ــی مرک برانگیختگ

"trigger point" باشد؟
ی درد ارجاع) الف
رآلژزي ثانویه پهای) ب
هاي اتونومیک اسخپ) ج
Protective Co-Contraction) د

�)137صفحه (–دگزینه : پاسخ

هـاي مـنظم در   بیمار بـا شـکایت از سـردرد   ـ 12
راســـترس و پس از روزهــاي  پـــبعــدازظهرها  

ي کـاري و همچنـین قرمـز شـدن     کننـده خسته
تشـخیص احتمـالی   . ها مراجعه نموده استچشم

باشد؟ شما کدام گزینه می
Myofacial pain) الف
Local Myalgia) ب
Myospasm) ج
Centrally mediated myalgia) د

�)137صفحه (–الفگزینه : پاسخ

الیـت  تواند باعث افـزایش فع کدام گزینه میـ 13
نقاط تریگر شود؟ 

استرس عاطفی ) الف
افزایش استفاده از عضله ) ب
کشش بر روي عضله ) ج
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی ) د

همه موارد ) هـ

�)137صفحه (–هـگزینه : پاسخ
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ي ، در صورتی کـه نقطـه  Myofacial painدر ـ 14
triggerــله SCM)Sterno Cleidoي در عضــ

Mastoideus (  باشد، درد ارجاعی در کدام ناحیـه
غالباً مشاهده خواهد شد؟ 

ناحیه گیجگاهی ) بشت چشم پ) الف
ایین پزاویه فک ) دشت گوش پ) ج

�)8-4، شکل 138صفحه (–بگزینه : پاسخ
. شودیک مشاهده میپورال تیپدر این شرایط، سردرد تم

ي ، لمس نقطهMyofacial painدر بیمار درگیر ـ 15
توانـد باعـث   زیـوس، مـی  پي تراگر در عضلهتری

افزایش درد در کدام ناحیه گردد؟ 
ناحیه گیجگاهی ) بشت گوش پ) الف

همه موارد ) دایین پزاویه فک ) ج

�)137صفحه (–دگزینه : پاسخ

ي تریگـر در  شکایت اصـلی بیمـار بـا نقطـه    ـ 16
باشد؟ زیوس، درد در کدام ناحیه میپي تراعضله

ورال پتم) بشت چشم پ) الف
ایین پزاویه فک ) دشت گوش پ) ج

�)137صفحه (–بگزینه : پاسخ

ي یتال عضـله پنقطه تریگـر در بطـن اکسـی   ـ 17
توفرونتالیس، باعـث سـردرد ارجـاعی در    یپاکسی

تواند گردد؟ کدام ناحیه می
شت گوش پ) بورال پتم) الف

ایین پزاویه فک ) دشت چشم پ) ج

�)136صفحه (–جگزینه : پاسخ

Centrally Mediatedکدام گزینـه در مـورد   ـ 18

Myalgiaباشد؟ صحیح می
a (اي و متناوب درد عضالنی باعث بروز یزودهاي دورهپا

. گردندآن می

b (  درد میوژنوس در این حالت، به صورت متناوب بـروز
. نمایدمی

c (درد در حین استراحت وجود دارد .
d (tendernessدر عضالت وجود دارد .
e (یابددرد با فانکشن افزایش نمی .

c,b,a) بc,d) الف
d,b) دe,d,c) ج

�)139صفحه (–الفگزینه : پاسخ
: Persistent Orofacial muscle painدر 
ها تومپمدت زمان طوالنی سم: ـ تظاهر کلینیکی شایع1
ایدار پآور درد میوژنوس رنج: ـ ویژگی  کلینیکی2
. یابدـ در طول استراحت وجود دارد و با فانکشن افزایش می3
عضالت tendernessـ 4
درد durationتـري نسـبت بـه    درد ارتباط قـوي تداومـ با 5

. دارد

تواند دیسک را به سمت تنها ساختاري که میـ 19
عقب بکشد کدام است؟ 

المیناي رترودیسکال تحتانی ) الف
وقانی المیناي رترودیسکال ف) ب
لیگامان دیسکی کولترال ) ج
عضله لترال تریگوئید فوقانی ) د

�)141صفحه (–بگزینه : پاسخ
شود و کندیل به سمت این نیرو فقط هنگامی که دهان باز می

. تواند اعمال شودشود میجا میجلو جابه

کدام یک از موارد زیر در محدود کردن مقدار ـ 20
تأثیر دارند؟ حرکت چرخشی دیسک روي کندیل 

طول لیگامان دیسکی کولترال ) الف
المیناي رترودیسکال تحتانی ) ب
درجه فشار داخل مفصلی ) ج
هر سه مورد ) د

�)141صفحه (–دگزینه : پاسخ
مقدار حرکت چرخشی دیسک روي کندیل توسط مـوارد زیـر،   

طول لیگامان دیسـکی کـولترال و المینـاي    : گرددمحدود می
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در (سولی قـدامی  پو لیگامان ک) در خلف(تحتانی رترودیسکال 
، مورفولوژي دیسک، درجه فشار داخـل مفصـلی، عضـله    )جلو

. لترال تریگوئید فوقانی، المیناي رترودیسکال فوقانی

زمانی که شخص بر روي غذاي سـفت بایـت   ـ 21
کند، فشار داخل مفصلی در همان سـمت چـه   می

حفـظ کنـد و کـدام عضـله جهـت     تغییـري مـی  
stabilizationگردد؟ مفصل فعال می

کاهش ـ لترال تریگوئید تحتانی ) الف
افزایش ـ لترال تریگوئید تحتانی ) ب
لترال تریگوئید فوقانی کاهش ـ) ج
افزایش ـ لترال تریگوئید فوقانی ) د

�)141صفحه (–گزینه ج: پاسخ
ي ي لتـرال تریگوئیـد فوقـانی مجموعـه    در این حالت، عضله

کشد و با ایجاد چـرخش  دیسک را به سمت جلو میکندیل ـ  
قدامی در دیسـک، بـه بـوردر ضـخیم خلفـی دیسـک اجـازه        

. دهد تا تماس نزدیک بین دو سطح مفصلی را حفـظ کنـد  می
ي لترال تریگوئیـد فوقـانی کـه بـه گـردن      فیبرهایی از عضله

کندیل متصل هستند، کندیل را به سمت جلو کشـیده و آن را  
. دارندجستگی مفصلی محکم نگه میروي شیب خلفی بر

دیسـک بـر روي   Self-positioningویژگـی  ـ 22
کندیل در طی حرکت توسـط چـه عـاملی حفـظ     

تواند شتیبان این ویژگی کدام مورد میپشود و می
باشد؟ 

مورفولوژي دیسک ـ لیگامان دیسکی کولترال ) الف
فشار داخل مفصلی ـ المیناي رترودیسکال فوقانی ) ب
ي لتــرال تریگوئیــد فوقــانی ـ المینـــاي      عضــله ) ج

رترودیسکال فوقانی 
عضـله لتـرال تریگوئیـد فوقـانی ـ لیگامـان دیسـکی        ) د

کولترال 

�)141صفحه (–گزینه الف: پاسخ
حفظ موقعیت دیسک بر روي کندیل در طی حرکت به علـت  

شـتیبان ایـن   پ. مورفولوژي آن و فشار داخلـی مفصـلی اسـت   
هـاي دیسـکی کـولترال    ، لیگامانself-positioningویژگی 

) sliding(ي حرکات لغزشـی  مدیال و لترال هستند که اجازه
. دهنددیسک روي کندیل را نمی

Discي کننـده ترین جزء درگیر و ایجـاد مهمـ 23

Displacement کدام است؟
المیناي رترودیسکال فوقانی ) الف
ي لترال تریگوئید فوقانی عضله) ب
المیناي رترودیسکال تحتانی ) ج
عضله لترال تریگوئید تحتانی ) د

�)141صفحه (–گزینه ب: پاسخ
اتصال لترال تریگوئید فوقانی، دیسک را روي کندیل به قـدام  

اگر کشش ایـن عضـله طـوالنی شـود، بـا      . کشدو مدیال می
تـر شـود و   توانـد نـازك  گذشت زمان بوردر خلفی دیسک مـی 

در ایـن حالـت   . اخلی دیسک بیشتر شودجایی قدامی ـ د جابه
discگیرد و شرایط کندیل روي بوردر خلفی دیسک قرار می

displacementنمایدرا ایجاد می .

ي دوم تخریب در کدام گزینه در مورد مرحلهـ 24
disc displacement ،باشد؟ مینادرست

نازك شدن بوردر خلفی دیسک ) الف
هاي دیسکی طویل شدن لیگامان) ب
طویل شدن المیناي رترودیسکال تحتانی ) ج
عدم گزارش هر گونه درد توسط بیمار ) د

�)143و141صفحه (–گزینه د: پاسخ
صــورت را در ابتــدا بــهdisc displacementاکثــر مــردم، 

بـدون  احساس تغییر یافته زودگذر حین حرکت ولـی معمـوالً  
رد ممکن است بعضی اوقات حین گـاز  د. کننددرد گزارش می

با فعـال شـدن لتـرال    (ایجاد گردد ) power stroke(گرفتن 
کشـد، دیسـک   همچنان که این عضله مـی ). تریگوئید فوقانی

شود و سفتی در لیگامان دیسکی که از قبـل  جا میبیشتر جابه
. تواند درد مفصل ایجاد کندطویل شده می
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ــه در مـــورد -25 ــدام گزینـ و Single Clickکـ
Reciprocal Clickاست؟ناصحیح

تواند هر زمانی حـین حرکـت   میOpening click) الف
. اتفاق افتد

همیشـه خیلـی نزدیـک بـه     تقریبًاClosing Click) ب
. افتدموقعیت بسته اتفاق می

حین بسـتن دهـان، المینـاي رترودیسـکال فوقـانی      ) ج
. غیرفعال است

ي لترال تریگوئیـد  ي مفصل، عضلهدر موقعیت بسته) د
. فوقانی فعال است

�)144صفحه (–گزینه ج: پاسخ
تواند هر زمـانی حـین حرکـت، بسـته بـه      کلیک باز شدن می

مورفولـوژي دیسـک ـ کنـدیل، کشـش عضـالنی و کشـش        
وقتـی کـه دیسـک    . المیناي رترودیسکال فوقانی اتفاق افتـد 

شـود المینـاي رترودیسـکال    جـا توسط عضالت به جلو جابه
ي وقتـی کـه موقعیـت بسـته    . شـود فوقانی اندکی طویل مـی 

شود کشش خلفـی المینـاي رترودیسـکال    مفصل حاصل می
. یابدفوقانی کاهش می

بــه کــدام شــرایط اطــالق "Closed Lock"ـــ 26
شود؟ می
Subluxation) الف
Luxation) ب
Disc dispalcement with intermittent locking) ج
Disc displacement without reduction) د

�)147صفحه (–دگزینه : پاسخ
کند کـه نزدیکـی موقعیـت بسـته     بیمار حس می) د(در گزینه 

، نام دیگري است کـه  )ج(در مورد گزینه . شوددهان قفل می
disc dislocation withجدیــد کتــاب بــه پایــن چــا

reductionدهدمی .
ــه ــاي واژه   :نکت ــه ج ــراً ب ــد، اکث ــاپ جدی discي در چ

displacement) ــدیم ــاپ قــ discي ، از واژه)در چــ
displacement with reductionنمایداستفاده می .

Disc displacement«کدام گزینه در مـورد  ـ 27

without reduction «است؟ نادرست
صداي مفصلی دو بار در حین یک بار بـاز و بسـته   ) الف

. شوددهان شنیده میکردن
در باز کردن وسیع دهان، میدالین مندیبل به سمت ) ب

. شودمیdeflectدرگیر، 
بیمار قادر است یک حرکت لترالی نرمال بـه سـمت   ) ج

. درگیر انجام دهد
بیمار قادر است یک حرکت لترالی نرمـال بـه سـمت    ) د

. غیردرگیر انجام دهد
الف و د ) هـ

�)147فحه ص(–هـگزینه : پاسخ
بیمار قادر است یک حرکت لترالـی نرمـال بـه سـمت درگیـر      

ولی وقتی که ) چرخدکندیل سمت درگیر فقط می(انجام دهد 
شود، چون کندیل سـمت  حرکت به سمت غیردرگیر انجام می

تواند حرکت انتقالی انجام بدهـد، یـک محـدودیت    درگیر نمی
. شودایجاد می

ماکروتروما و اخـتالالت  کدام گزینه در مورد ـ 28
باشد؟ مینادرستلکس کندیل ـ دیسک پکم
ت مسر در تروماي دهان باز، طویل شدن لیگامان د) الف

. دهدمخالف ضربه رخ می
کننـده  در تروماي دهان باز، مفصل سـمت دریافـت  ) ب

ــه ســمت مقابــل   ضــربه آســیب بیشــتري نســبت ب
. بیندمی

adhesionه تروماي دهان بسته ممکن است منجر ب) ج
. گردد

ع طـوالنی مـدت دهـان ماننـد     یهر بـاز شـدگی وسـ   ) د
هاي ریسـکی  تانسیل طویل شدن لیگامانپخمیازه، 
. را داردdisc derangementو ایجاد 

�)147صفحه (–بگزینه : پاسخ
ي در تروماي دهان باز، مفصـل مقابـل محـل ترومـا، صـدمه     

توانند به ها میدر این سمت، لیگامان. کندبیشتري دریافت می
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ــل شـــوند و منجـــر بـــه   discصـــورت ناگهـــانی طویـ
displacement درTMJاین سمت گردند .

طـور شـایع بـا    اکلوژن معمـوالً بـه  کدام مالـ 29
توانـد  مـی ) disc derangement(تخریب دیسک 

بنـدي ترومـا قـرار    همراه باشد؟ و در کدام دسته
گیرد؟ می
macro traumaـ Cl III) الف
macrotraumaـ ) deep bite(Cl II , div 1) ب
micro traumaـ ) deep bite(Cl II, div 2) ج
Micro trauma – Cross- bite) د

�)151صفحه (–جگزینه : پاسخ
توانـد بـا   طور شایع مـی بهCl II deep biteشرایط اکلوژنی 

ممکـن  Cl IIو div 2تخریب دیسک همـراه باشـد کـه در    
اکلـوژن  البته تمـامی بیمـاران بـا مـال    . است شرایط بدتر شود

Cl IIدهنداختالالت تخریب دیسک را نشان نمی .

توانـد بـه واسـطه ایجـاد     کدام گزینـه مـی  ـ 30
جایی بهمیکروتروما منجر به ایجاد چسبندگی و جا

دیسک گردد؟ 
مدت و غیرمتناوب فعالیت بر اکسیزم طوالنی) الف
هـا بـا   ی دنـدان پعـدم هـارمونی وضـعیت اینترکاسـ    ) ب

ها موقعیت عضالنی ـ اسکلتی کندیل
Hypoxia/Reperfusion) ج
ب و ج ) د

�)151و150صفحه (–دگزینه : پاسخ
مـرتبط بـا   تواند ناشی از اعمال نیرو به مفصل میکروتروما می

. باشـد ) مانند براکسیزم یـا کلنچینـگ  (راکتیویتی عضالت پهی
ویژه زمانی درست است که فعالیت بـر اکسـیزم   این مطلب به

ها هیچ فرصـتی بـراي   بوده و بافت) intermittent(متناوب 
د براکسـیزم  ومحتمل است که در شرایط وج. دنسازگاري ندار

ارده تطابق یابنـد  هاي مفصل با نیروهاي ومدت، بافتطوالنی
در واقع در اکثر بیماران، وارد . و تغییراتی مشاهده نخواهند شد

شدن تدریجی نیرو به سطوح مفصلی منجر به بافـت مفصـلی   
. شودتر با قابلیت تحمل بیشتر میضخیم

ــین   -31 ــلی بــ ــی اصــ ــاوت کلینیکــ تفــ
adhesion/adherence وdisc displacement هــا

کدام است؟ 
عالئم با تغییر در سرعت و قدرت بـاز شـدن   تغییر ) الف

دهان 
حضور و محل عالئم ) ب
مهار حرکت انتقالی نرمال ) ج
الف و ب ) د

�)153صفحه (–دگزینه : پاسخ
در ناسازگاري ساختاري سـطوح مفصـلی، عالئـم همیشـه در     

اي از باز شدن مندیبل که فانکشن نرمال در آن مختـل  درجه
هـاي  کلیـک disc displacementاما در . دهندشده رخ می

باز شدن و بستن معموالً در فواصل اینترانسـیزال مختلـف رخ   
توانـد  همچنین تغییر سرعت و قدرت باز شـدن مـی  . دهندمی

. اغلب عالئم مرتبط را تغییر دهد

ناصـحیح subluxationکدام گزینه در مورد ـ 32
است؟ 

. باشدهمراه با ایجاد کلیک می) الف
داراي برجستگی مفصلی TMJمال بیشتر در با احت) ب

. دهدبا شیب خلفی تند و کوتاه رخ می
داراي برجستگی مفصـلی  TMJبا احتمال بیشتر در ) ج

. دهدتر رخ میتر و بلندبا شیب قدامی مسطح
هـا  شـدن لیگامـان  تواند منجر به طویـل تکرار آن می) د

. شود

�)155و154صفحه (–الفگزینه : پاسخ
هـاي ب و ج در یـک   ر موبیلیتی گزینـه پجاد این هایجهت ای

articular eminenceدر کنار هم وجود دارند .

شود؟ اطالق می"Open Lock"به کدام حالت، ـ 33
Sub luxation) الف
Disc displacement without reduction) ب
Luxation) ج
Disc displacement with intermittent locking) د
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�)155صفحه (–جگزینه : پاسخ
Subluxation رش قطب لترال وقتی بیمـار  پبه صورت یک
قفـل  Luxationباشد امـا  کند میع باز مییدهان خود را وس

. س از باز کردن وسیع استپشدن دهان 

صـحیح  Retrodiscitisکدام گزینه در مـورد  ـ 34
است؟ 

هاي رترودیسـکال،  ي تخریب در بافتاولین منطقه) الف
. المیناي رترودیسکال تحتانی است

هـاي خلفـی همـان    تواند باعث جدا شدن دندانمی) ب
. سمت گردد

هاي سمت مقابل تواند باعث تماس سنگین کانینمی) ج
. گردد

هر سه مورد ) د

�)158صفحه (–دگزینه : پاسخ

tنکته تکمیلی :
functional discجدیـد کتـاب بـه جـاي     پدر چـا 

dislocationي ، از واژهtotal displacement of the

discي نماید و آن را بـه دو دسـته  استفاده میdisc

displacement with intermittent locking)  همـان
functional dislocation with reduction ( وdisc

displacement without reduction)closed lock (
functional disc dislocation withoutهمــان (

reduction (بندي نموده استتقسیم.

بورد و ارتقاسؤاالت 

ــا  -1 ــتر ب ــوژنی بیش ــعیت اکل ــدام وض Discک
derangement 98بورد (در ارتباط است؟(

CL II div I) الف
Cl II div II) ب
Anterior open bite) ج
Posterior open bite) د

تــرین نمــاي کلینیکــی کــدام یــک از شــایع-2
Trigger points,اختالالت عضالت جونـده زیـر  

)98بورد (است؟ 
Fibromyalgia) الف
Centrally mediated myalgia) ب
Myofacial pain) ج
Myospasm) د

یک پاسخ طبیعی سیستم عصـبی  "کدامیک -3
)97ارتقا (است؟ "مرکزي

Myospasm) الف
Myofacial pain) ب
Local Muscle Soreness(Local myalgia)) ج
Protective Co-contraction) د

4-stiff neck     از عالئـم کلینیکـی کـدام یـک از
)96بورد (ی است؟ ناختالالت فانکشنال عضال

muscle splinting) الف
myospasm) ب
local muscle soreness(local myalgia)) ج
myofacial pain) د

5-open lock ًبـه کـدام عـدم سـازگاري     معموال
)96بورد (شود؟ سطوح مفصلی اطالق می

deviation in form) الف
adherence) ب
subluxation) ج
spontaneous dislocation(luxation))د

6-spontaneous dislocation(luxation) چیست؟
)96ارتقا (

یسک به طور ناگهانیجابجایی د) الف
جابجایی دیسک در اثر ضربه) ب
قفل شدن مندیبل در قدام ماگزیال) ج
قفل شدن مندیبل هنگام باز کردن بیش از حد) د


