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پیشگفتار

با نام او و یاد او
کتاب پیش رو مجموعه ای ست شامل سواالت ارتقا دستیاری و دانشنامه تخصصی دندانپزشکی در 
سال های 96 تا 99� تالش شده است تا پاسخ های تشریحی این سواالت در عین مختصر بودن، گویا و مفید 

نیز باشند و خواننده را از ارجاع به کتاب اصلی در رابطه با نکته ذکر شده در هر سوال، بی نیاز کنند�
در پایان از زحمات کلیه اساتید و عزیزانی که طی دوره های عمومی و تخصصی مفتخر به شاگردیشان 
بوده ایم، به ویژه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر سراج که در طی این مسیر ما را از حمایت ها و رهنمودهای 
ارزشمندشان بهره مند ساختند و همچنین از عوامل انتشارات رویان پژوه که مسئولیت نشر و توزیع کتاب 

را عهده دار بودند کمال تشکر را به عمل می آوریم�
دکتر فیروزه علی پور
دکتر مینا یزدی زاده



بخش 1

سواالت مک دونالد



سواالت مک دونالد )ارتقا 96( 

1- ضدعفونی کردن سیستم یونیت های دندانپزشكی متصل به آب بیمارستان چند وقت یكبار )بر حسب 
ماه( و با چه غلظتی )بر حسب ppm( از آب کلرایددار باید انجام شود؟ )از راست به چپ( 

د( 1000-4 ج( 500-4  ب( 1000-2  الف( 500-2 

2- مناسب ترین روش تصویربرداری برای بررسی اولیه غدد بزاقی، کدام است؟
CBCT )د  CT )ج ب( اولتراسوند     MRI )الف

3- در هنگام تولد، کلسیفیكاسیون کدام یک از مولرهای شیری کامل تر است؟
د( دوم پایین ج( اول پایین   ب( دوم باال   الف( اول باال  

4- این اختالل عاجی سیستم دندان های شیری و دائمی را درگیر می کند. در رادیوگرافی ریشه ها کوتاه 
و پالپ چمبر و کانال ریشه غایب هستند. تاج دندان ها معموال طبیعی یا کمی opalescent می باشند. 

این اختالل کدام است؟
Coronal dentin dysplasia )ب  Radicular dentin dysplasia )الف

Type II Dentinogenesis imperfecta )د  Type I Dentinogenesis imperfecta )ج

5- کدام جمله در مورد صفات وابسته به جنس غالب صحیح است؟
الف( خانم های هموزیگوت، صفت را به 50 درصد فرزندان منتقل می کنند�
ب( خانم های هتروزیگوت، صفت را به 50 درصد فرزندان منتقل می کنند�

ج( شیوع این صفات در آقایان معموال 2 برابر است�
د( همه خانم های بیمار، هموزیگوت در نظر گرفته می شوند، مگر خالفش ثابت شود�

6- کدام ماده کنترل پالک، از طریق تداخل در چسبندگی پالک عمل می کند؟
Chlorhexidine )ب  Cetylpyridinium chloride )الف

Sodium polyvinylphosphonic acid )د  Kanamycin sulfate )ج

7- کودکی که صرفا از رژیم غذایی گیاهی استفاده می کند، با خطر کمبود کدام یک از عناصر مواجه بوده 
و عالمت دهانی آن کدام است؟



13سوارا مد دونا د  ارتقا 6سو 

ب( ویتامین B12- انگوالر چیالتیس الف( روی- خشکی دهان  
د( روی- تغییر حس چشایی ج( ویتامین B12- گلوسیت آتروفیک 

8- کدام گزینه زیر در مورد تراش برای ترمیم المینیت در نوجوانان صحیح است؟
الف( تراش مینا درمارژین سرویکال حدود 1 میلی متر است�

ب( مارژین تراش به صورت feather edge در حد کرست لثه است�
ج( مارژین تراش به صورت چمفر و 0/5 میلی متر زیر لثه است�
د( سطح لبیال دندان بعد از اسیداچ با silane پوشیده می شود�

9- کدام یک از گزینه های زیر در مورد باند به عاج صحیح است؟
الف( انرژی سطحی آن باالتر از مینا است�

ب( باندینگ های عاجی اکثرا باند شیمیایی ایجاد می کنند�
ج( متالوپروتئیناز و کالژناز عاج باعث استحکام باند می شوند�

د( استحکام باند کششی ارتباط بالینی بیشتر نسبت به برشی دارد�

10- در صورت مشاهده کدام یک از آنومالی های دندانی زیر کودک باید به نفرولوژیست ارجاع داده شود؟
ب( آملوژنزیز ایمپرفکتا ماچور الف( دنتینوژنزیز ایمپرفکتا 

د( دیسپالزی عاج ج( آملوژنزیز ایمپرفکتا هیپوپالستیک 

11- طریقه وراثت دندان های Swiss- cheese و دندان های Snow cap به ترتیب و از راست به چپ چگونه 
است؟

ب( اتوزومال غالب- وابسته به x مغلوب الف( وابسته به x مغلوب- اتوزومال مغلوب 
د( اتوزومال مغلوب- وابسته به x مغلوب ج( اتووزمال غالب- وابسته به x غالب 

12- در مطالعه Hori و همكاران در مورد تست های پالپی در دندان های شیری، کدام یک ازتست های زیر 
باالترین دقت را داشته است؟ )از راست به چپ( 

ب( الکتریکی < سرما < گرما الف( الکتریکی < گرما < سرما 
د( سرما < الکتریکی < گرما ج( گرما < الکتریکی < سرما 

13- کدام گزینه در رابطه با پوسیدگی Rampant صحیح می باشد؟
الف( ظهور ناگهانی وگسترده داشته و منجر به درگیری پالپ به خصوص در دندان های مستعد پوسیدگی می شود�

ب( مکانیسم آن با انواع دیگر پوسیدگی متفاوت است�
ج( این فرم پوسیدگی فقط در سنین نوجوانی دیده می شود�

د( به علت شروع ناگهانی و عدم تعادل در محیط دهان، این پوسیدگی غیرقابل کنترل می باشد�

14- کدام گزینه بیشترین تاثیر را در بهبود پیش آگهی هر نوع درمان پالپ دارد؟
ب( عدم وجود آلودگی پالپ الف( تروما وارده به پالپ حین درمان 
د( نوع ماده پوشاننده پالپ ج( وسعت اکسپوژر ناشی از پوسیدگی پالپ 



1-گزینه »ج« صحیح است.
ÁÁ27ÁصفحهÁ،1ÁفصلÁ،اولÁجلد

ضدعفونی یونیت های دندانپزشکی متصل به آب اصلی بیمارستان هر 4 ماه با آب کلردار، با غلظت ppm 500 باید 
انجام شود�

2- گزینه »ب« صحیح است.
ÁÁ42ÁصفحهÁ،2ÁفصلÁ،اولÁجلد

تکنیک اولتراسونیک یک روش عالی برای بررسی بافت های نرم مانند کف دهان، غدد بزاقی و غدد لنفاوی ناحیه سر 
و گردن است�

شایع ترین اندیکاسیون دندانی برای MRI: تصویربرداری از بافت نرم مفصل گیجگاهی فکی
CBCT: برای تصویربرداری از بافت سخت ایده آل است� CT: معموال برای شناسایی بدخیمی ها، تومورها و سایر 

عالیم پاتولوژیک با یا بدون استفاده از ماده حاجب به کار می رود�

3- گزینه »الف« صحیح است.
ÁÁ94ÁوÁ93ÁصفحهÁ،4ÁفصلÁ،اولÁجلد

میزان کلسیفیكاسیون مولرهای شیری در هنگام تولد:

D سه چهارم ارتفاع اکلوزو جینجیوالی تاج کلسیفیه شده است� مولر اول شیری ماگزیال

E یک چهارم ارتفاع اکلوزو جینجیوالی تاج کلسیفیه شده است�مولر دوم شیری ماگزیال

D کل سطح اکلوزال با بافت کلسیفیه پوشیده شده است�مولر اول شیری مندیبل

E پنج مرکز کلسیفیه به هم پیوسته و تنها ناحیه کوچکی از بافت غیر کلسیفیه در وسط سطح مولر دوم شیری مندیبل
اکلوزال باقی می ماند�

 4- گزینه »الف« صحیح است.

پاسخنامه سواالت مک دونالد )ارتقا 96(



بخش 1: مجموعه سواالت بورد و ارتقاء دندانپزشکی کودکان )مک دونالد(18

ÁÁ71ÁصفحهÁ،3ÁفصلÁ،اولÁجلد
در دیسپالزی عاجی نوع Radicular( I(: هر دو سیستم دندانی شیری و دائمی درگیر می شوند� در رادیوگرافی ریشه ها 
 )chevron shape( شکل در تاج V کوتاه هستند و ممکن است نوک تیز تر از حالت طبیعی باشند به جز بقایای
معموال کانال های ریشه واتاقک های پالپی وجود ندارند� رنگ و مورفولوژی کلی تاج این دندان ها معموال طبیعی است، 

اگرچه ممکن است کمی شیری رنگ )opalescent( و آبی یا قهوه ای باشند�
در دیسپالزی عاجی نوع coronal( II(: دندان های شیری ظاهری شیری رنگ )opalescent( دارند و در رادیوگرافی 
انسداد اتاقک های پالپی را نشان می دهند� دندان های دائمی رنگ طبیعی دارند و پالپ دندان حالت thistle tube دارد 

وسنگ های پالپی را نشان می دهند�

5- گزینه »ب« صحیح است.
ÁÁ108ÁصفحهÁ،5ÁفصلÁ،اولÁجلد

معیارهای ذیل صفات XLD در خانواده ها را تمیز می دهد:
زنان هتروزیگوت به طور متوسط صفت را به 50% فرزندانشان از هر دو جنس انتقال می دهند،در حالی که همه ی 
فرزندان زنان مبتالی هموزیگوت، مبتال خواهند بود� وضعیت دوم برای یک صفت غالب بسیار نادر بوده و عمال هرگز 
مشاهده نمی شود� بنابراین تمام زنان بیمار با صفت وابسته به X غالب، هتروزیگوت در نظر گرفته می شوند مگر این 
که خالف آن ثابت شود� از آنجایی که تعداد کروموزوم های X در زنان دو برابر مردان است، صفات XLD در زنان دو 

برابر مردان دیده می شود�

6- گزینه »د« صحیح است.
ÁÁ7-1ÁكادرÁ،146ÁصفحهÁ،7ÁفصلÁ،اولÁجلد

7- گزینه »ج« صحیح است.
ÁÁ163ÁصفحهÁ،8ÁفصلÁ،جلداول

روی: در هر دو منابع گیاهی و حیوانی یافت می شود� البته مانند آهن روی موجود در منابع گیاهی به اندازه منابع 
حیوانی جذب نمی شود� 

تظاهرات دهانی کمبود روی؛ اختالل در ترمیم زخم، تغییر اپی تلیوم دهانی، خشکی دهان، تغییر یا کاهش حس 
چشایی و بویایی، افزایش ریسک عفونت های دهانی نظیر بیماری پریودنتال و کاندیدیازیس 

B12: تصور بر این است که این ویتامین تنها در منابع حیوانی یافت می شود و در نتیجه گیاهخواران مطلق و افرادی 

که از بی اشتهایی عصبی و بولیمیا رنج می برند در خطر کمبود این ویتامین قرار دارند� 
تظاهرات دهانی کمبود B12؛ به صورت درد بافت های نرم و گلوسیت آتروفیک دیده می شود�

8- گزینه »ج« صحیح است.
ÁÁ223ÁصفحهÁ،11ÁفصلÁ،اولÁجلد

تراش داخل مینایی )intra enamel( شامل برداشتن 0/5 تا 1 میلی متر از سطح فاسیال مینا می باشد که در مارژین 
سرویکال به حدود 0/25 تا 0/5 میلی متر می رسد� مارژین به صورت چمفر کامال مشخص در حد ستیغ مارژین لثه 

ونه بیش از 0/5 میلی متر زیر لثه، خاتمه می یابد�
سطح داخلی لیمنیت پرسلنی با اسید هیدروفلوریک اچ شده و سپس با silane پوشیده می شود، که باعث باند با ماده 

رزینی مشابه آن چه در سطح مینای اچ شده حاصل می شود، می گردد�



س1پاسرنامه سوارا مد دونا د  ارتقا 6سو

9- گزینه »د« صحیح است.
ÁÁ234ÁصفحهÁ،12ÁفصلÁ،اولÁجلد

به علت جزء آلی عاج و نفوذپذیری ناشی ازتوبول های عاجی، سطح آن انرژی سطحی پایینی داشته و همیشه مرطوب 
است� مدارک قانع کننده ی اندکی در رابطه با باند شیمیایی باندینگ های عاجی که امروزه به فروش می رسند، وجود 
دارد� اغلب اثبات عملکردها با اندازه گیری قدرت باند به عاج صورت می گیرد� استحکام باند کششی ارتباط بالینی 
بیشتری نسبت به استحکام باند برشی دارد� به نظر می رسد حضور ماتریکس متالوپروتیینازها و کالژنازها در عاج اچ 

شده، در تخریب باند موثر باشد�

10- گزینه »ج« صحیح است.
ÁÁ73ÁوÁ72ÁصفحهÁ،3ÁفصلÁ،اولÁجلد

آملوژنز ایمپرفکتا با سندرم نفروکلسینوزیس )سندرم enamel renal یا سندرم lubinsky( مرتبط است� از آن جا 
که نفروکلسینوزیس اغلب بدون عالمت است ومی تواند همراه با اختالل عملکرد کلیوی باشد، دندانپزشکانی که در 
معاینات خود با کودکان مبتال به آملوژنز ایمپرفكتای هیپوپالستیک نازک و جنرالیزه مواجه می شوند باید در 

صورت صالحدید سونوگرافی کلیه و ارجاع به نفرولوژیست را در نظر قرار دهند�

11- گزینه »ب« صحیح است.
ÁÁ108ÁوÁ106ÁصفحهÁ،5ÁفصلÁ،اولÁجلد

12- گزینه »الف« صحیح است.
ÁÁ244ÁصفحهÁ،13ÁفصلÁ،اولÁجلد

Hori و همکاران تست الکتریکی پالپ را در تشخیص وضعیت دندان شیری قابل اعتماد دانستند� با مقایسه تست 
الکتریکی پالپ با تست حرارتی، باالترین دقت را در تست الکتریکی یافتند و پس از آن به ترتیب تست گرما و تست 

سرما قرار داشت�

13- گزینه »د« صحیح است.
ÁÁ177ÁصفحهÁ،9ÁفصلÁ،اولÁجلد

Rampant Caries طبق تعریف Massler: پوسیدگی های با ظهور ناگهانی وسیع، سریعا حفره ساز که باعث درگیری 
زود هنگام پالپ دندان می شوند و بر دندان هایی که معموال در مقابل پوسیدگی عادی، ایمن در نظر گرفته می شوند 
تاثیر گذار است� هیچ شواهدی مبنی بر متفاوت بودن مکانیسم ایجاد پوسیدگی در آن وجود ندارد� در هر رده سنی 
قابل رویت است اما به نظر می رسد نوجوانان بسیار مستعد این پوسیدگی ها باشند� شروع ناگهانی آن بیان کننده به 
هم خوردن تعادل محیط دهانی است و برخی عوامل روند پوسیدگی را به حدی تسریع می کنند که غیر قابل کنترل 

شده و تحت عنوان پوسیدگی های Rampant گفته می شوند�

14- گزینه »ب« صحیح است.
ÁÁ248ÁصفحهÁ،13ÁفصلÁ،اولÁجلد

به طور کلی پروگنوز بعداز هر کدام از انواع درمان های پالپ، در غیاب آلودگی توسط میکروارگانیسم های پاتوژنیک 
بهبود می یابد� بنابراین از بین بردن هر گونه آلودگی موجود با مواد زیست سازگار و جلوگیری از آلودگی بعدی )برای 

مثال میکرولیکیج( از اهداف ارزشمند در درمان پالپ زنده است�

15- گزینه »د« صحیح است.


