
مجموعه سواالت تفکیکی دندانپزشکی

 DDQ بی حسی موضعی ماالمد 2020

گردآوری و تألیف

 دکتر امیدرضا فضلی صالحی
)دستیار بخش جراحی دهان، فک و صورت دانشگاه آزاد اسالمی تهران(

با همکاری

دکتر سیدامیر احدی، دکتر مهدی خلیلی

 دکتر حسین میرپور، دکتر مرتضی موگهی نژاد

)دستیاران بخش جراحی دهان، فک و صورت دانشگاه آزاد اسالمی تهران(



نام کتاب: مجموعه سواالت تفکیکی دندانپزشکی DDQ بی حسی موضعی ماالمد 2020
گردآوري و تأليف: دکتر امیدرضا فضلی صالحی

با همکاری: دکتر سیدامیر احدی، دکتر مهدی خلیلی، دکتر حسین میرپور، دکتر مرتضی موگهی نژاد 
ناشر: انتشارات شایان نمودار

مدیرتوليد: مهندس علی خزعلی
حروف چينی و صفحه آرایی: انتشارات شایان نمودار

طرح جلد: آتلیه طراحی شایان نمودار
نوبت چاپ: اول

شمارگان: 1000 جلد
تاریخ چاپ: تابستان 1400

شابک: 978-964-237-635-3
قيمت:000، 880 ریال

)تمام حقوق برای ناشر محفوظ است. هیچ بخشی از این کتاب، بدون اجازه مکتوب ناشر، قابل تکثیر یا تولید مجدد به هیچ شکلی، از جمله چاپ، 

فتوکپی، انتشار الکترونیکی، فیلم و صدا نیست. این اثر تحت پوشش قانون حمایت از مولفان و مصنفان ایران قرار دارد.(

دفتر مرکزی:  تهران/ ميدان فاطمي/ خيابان چهلستون/ خيابان دوم/ پالک 50/ بلوک B/ طبقه همکف/ تلفن: 88988868

 shayannemoodar.com: وب سایت 

  Shayannemoodar         :اینستاگرام

شایان نمودار

سرشناسه
 عنوان و نام پدیدآور

 مشخصات نشر
 مشخصات ظاهری

 شابک
 وضعيت فهرست نویسی

 یادداشت
 یادداشت

 موضوع
 موضوع
 موضوع
 موضوع

 شناسه افزوده
 شناسه افزوده
 شناسه افزوده

 رده بندی کنگره
 رده بندی دیویی

 شماره کتابشناسی ملی

:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

فضلی  صالحی،  امیدرضا ، 1363  -، گردآورنده 
با  فضلی صالحی،  امیدرضا  تالیف  و  گردآوری   / 2020 ماالمد  موضعی  بی حسی   DDQ دندانپزشکی  تفکیکی  سواالت    مجموعه 

همکاری سیدامیر احدی...]و دیگران[. 
تهران : شایان نمودار  ، 1400.  

  132ص . 
  978-964-237-635-3 

فیپا
با همکاری سیدامیر احدی، مهدی خلیلی، حسین میرپور، مرتضی موگهی نژاد.

سواالت   کتاب حاضر برگرفته از کتاب"    Handbook of local anesthesia,7th ed,2020 " اثر اس ت ن ل ی  م االم د است.  
بی هوشی در دندان پزشکی -- آزمون ها و تمرین ها

.Anesthesia in dentistry -- Examinations, questions, etc
بی حسی موضعی -- آزمون ها و تمرین ها

.Local anesthesia -- Examinations, questions, etc
احدی، سیدامیر،   1367 -  

م االم د، اس ت ن ل ی ، 1944 - م .
.Malamed, Stanley F

    RK510     
    617/9676     
  8458309 



به نام خدا

کتاب "Handbook of Local Anesthesia" تالیف دکتر استنلی ماالمد، سال هاست به عنوان یکی 

از مراجع اصلی در آموزش دانشجویان دندانپزشکی مطرح است. نگارش پیش رو مجموعه ای کامل 

از نمونه 401 سوال تالیفی از چاپ 2020 این کتاب است تا دانشجویان و متقاضیان شرکت در 

آزمون دستیاری دندانپزشکی را در یادگیری و طبقه بندی مطالب یاری رساند. 

از سـرکار خانـم دکتر مژده مسـعودی بابت ویراسـتاری بـا دقت و تعهد ایشـان در این نگارش 

نهایت تشکر را دارم.

در خاتمـه از انتشـارات شـایان نمـودار و جنـاب آقـای مهنـدس علـی خزعلـی، سـرکار خانم ها 

آقـازاده و درویـش بابـت همـکاری دلسـوزانه در چـاپ ایـن اثر سپاسـگزارم.

 بـا اشـتیاق و بـه دیـده منـت پذیـرای هـر گونه انتقـاد و پیشـنهاد  جهت بهبـود کیفی ایـن اثر از 

طریـق ایمیـل Omidr.Fazli@gmail.com خواهم بود.

با آرزوی کامیابی        

         دکتر امیدرضا فضلی صالحی 

           تابستان 1400



سؤاالت
پاسخنامه

فهرست مندرجات

5 ........................................ فصل اول )28 سوال( 

9 ........................................ فصل دوم )32 سوال(

فصل سوم )29 سوال(..................................... 14

فصل چهارم )37 سوال(................................... 18

26 .................................... فصل پنجم )14 سوال(

فصل ششم )16 سوال(.................................... 27

فصل هفتم )14 سوال( .................................... 30

33 ..................................... فصل هشتم )4 سوال(

34 .......................................... فصل نهم )5 سوال(

35 ...................................... فصل دهم )40 سوال(

41 ................................... فصل یازدهم )8 سوال(

43 .............................. فصل دوازدهم )15 سوال(

46 .............................. فصل سیزدهم )42 سوال(

فصل چهاردهم )32 سوال(.............................. 52

57 ............................... فصل پانزدهم )20 سوال(

60 ............................. فصل شانزدهم )13 سوال(

63 .................................. فصل هفدهم )23 سوال(

فصل هجدهم )25 سوال(................................. 67

فصل نوزدهم )13 سوال(................................ 71

73 .................................... فصل بیستم )5 سوال(

74 ............................................................ فصل اول 

فصل دوم............................................................. 78

فصل سوم........................................................... 83

فصل چهارم......................................................... 86

90 .......................................................... فصل پنجم

فصل ششم.......................................................... 93

95 .......................................................... فصل هفتم 

فصل هشتم......................................................... 97

فصل نهم.............................................................. 98

99 ............................................................ فصل دهم

فصل یازدهم....................................................... 104

106 .................................................... فصل دوازدهم

109 .................................................... فصل سیزدهم

فصل چهاردهم.................................................... 114

118 ..................................................... فصل پانزدهم

121 ................................................... فصل شانزدهم

123 ........................................................ فصل هفدهم

فصل هجدهم....................................................... 126

فصل نوزدهم...................................................... 130

فصل بیستم........................................................ 132



فصل اول: نوروفیزیولوژی

1- تعریف زیر در مورد کدام داروی بی حسی صحیح است:
"داروی بی حسی موضعی قوی از دسته کتون ها که به علت ایجاد آزردگی در بافت به صورت تزریقی تجویز نمی شود."

Dyclonine )د   Centbucridine )ج   Tetracaine )ب   Procaine )الف

2- کدام گزینه در مورد مقایسه نورون های حسی و حرکتی صحیح است؟
الف( نام دیگر نورون  حرکتی، نورون  آوران یا Afferent است.
ب( دیستال ترین قسمت نورون  حسی زایده Dendritic است.
ج( Cell body در نورون  حرکتی نقشی در انتقال پیام ندارد.

د( انتهای کروی آکسون در نورون های حسی Bouton نام دارد.

3- همه گزینه ها در مورد غشای عصبی )Axolemma( صحیح است به جز:
الف( ضخامت آن 70 تا 80 آنگستروم است.

ب( مقاومت الکتریکی آن در حال استراحت 50 برابر بیشتر از داخل و خارج است.
ج( با عبور ایمپالس، رسانایی آن 10 برابر می شود.

د( انواع C- Fibers شامل زیرمجموعه های Sc و dgamma C بدون میلین هستند.

4- کدام یک از فیبرهای عصبی در انتقال درد نقش دارند؟
C s C ،A delta )ب    C dgamma C ، C s C )الف

C dgamma C ،A delta )د    A gamma ، A delta )ج

5- کدام یک از فیبرهای عصبی در Proprioception نقش دارند؟
C dgamma C /A delta )ب    A beta /A alpha )الف

A delta /A alpha )د     B fibers )ج
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6- پتانسیل الکتریکی غشا در کدام مرحله به منفی ترین حالت می رسد؟
د( رپوالریزاسیون ج( دپوالریزاسیون سریع  ب( دپوالریزاسیون کند  الف( استراحت  

7- پتانسیل الکتریکی غشا در کدام مرحله به مثبت ترین حالت خود می رسد؟
د( رپوالریزاسیون ج( دپوالریزاسیون سریع  ب( دپوالریزاسیون کند  الف( استراحت  

8- غشای عصبی در حالت استراحت نسبت به همه مولکول های زیر کاماًل نفوذپذیر است به جز:
د( آب ج( پتاسیم    ب( کلر    الف( سدیم  

9- تعریف زیر در مورد کدام گزینه صحیح است؟
"دوره ای که در آن ایمپالس جدید به شرطی در عصب به وجود می آید که محرک با قدرت بیشتر اعمال شود."

 Resting potential )ب     Repolarization phase )الف
Relative refractory period )د    Absolute refractory period )ج

10- وضعیت کانال های سدیمی در غشا به ترتیب در ابتدا و انتهای فاز Repolarization به چه شکل است)از 
راست به چپ(؟

Open- Inactive )ب      Closed- open )الف
Inactive- closed )د     Closed- Inactive )ج

11- جهت اطمینان از توقف پیام عصبی، چه میزان از طول عصب باید با داروی بی حسی بالک شود؟
د( 8 تا 10 میلیمتر ج( 6 تا 8 میلیمتر   ب( 0/3 تا 0/5 میلیمتر  الف( 4 تا 5 میلیمتر  

12- اثر اصلی داروهای بی حسی با تأثیر روی کدام مرحله از انتقال پیام عصبی اتفاق می افتد؟
Rest الف( منفی تر کردن پتانسیل غشاء در حالت

ب( کند کردن فاز دپالریزاسیون کند
)Firing potential( تغییر پتانسیل آستانه )ج

د( طوالنی کردن مدت رپالریزاسیون

13- تئوری membrane expansion بیشتر جهت توجیه عملکرد کدام داروی بی حسی استفاده می شود؟
د( آرتیکائین ج( بوپیواکائین   ب( بنزوکائین   الف( تتراکائین   
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14- مقبول ترین تئوری در مورد مکانیسم اثر داروهای بی حسی چیست؟
Membrane expansion )ب    Specific receptor )الف

Acetylcholine )د     Surface charge )ج

15- برای اطمینان از بی حسی مؤثر، حداقل چند گره رانویر می بایست بالک شوند؟
د( هشت تا ده گره ج( چهار تا پنج گره   ب( دو تا سه گره   الف( یک گره  

16- همه داروهای بی حسی دارای ساختار آمین سه تایی )Tertiary amines( هستند به جز:
د( مپیواکائین ج( پریلوکائین   ب( آرتیکائین   الف( لیدوکائین  

17- برای بیمارانی که به هر دو دسته داروهای بی حسی آمیدی و استری حساسیت دارند کدام داروی تزریقی 
تجویز می شود؟

د( فنتوالمین مزیالت ج( میدازوالم   ب( دیکلونین   الف( دیفن هیدرامین  

18- بین داروهای بی حسی آمیدی، دیرترین Onset مربوط به کدام دارو است؟
د( اتیدوکائین ج( روپیواکائین   ب( آرتیکائین   الف( بوپیواکائین   

19- در مورد اثر داروهای بی حسی برغشای عصبی همه گزینه ها صحیح است به جز:
الف( هرچه PKa دارو باالتر باشد، Onset دیرتر خواهد بود.
ب( خاصیت Diffusibility دارو مهمتر از Binding است.

ج( هر چه PKa دارو باالتر باشد، فرم RN موجود در pH نرمال کمتر است.
د( مولکول های RN نوع هیدروفیل ملکول های دارو هستند.

20- برای کم کردن pH محلول داروهای بی حسی از کدام ترکیب استفاده می شود؟
ب( بی سولفیت سدیم 0/5% و %1  الف( بی سولفیت سدیم 0/05% و %0/1  

د( بی سولفات کلسیم 0/5 % و 1 % ج( بی سولفیت کلسیم 0/05 % و 0/1 %  

21- هر چقدر pH داروی بی حسی باالتر باشد:
ب( Shelf-life کمتر/ تأثیر سطحی کمتر الف( Shelf- life کمتر/ تأثیر سطحی بیشتر 
د( Shelf-life بیشتر/ تأثیر سطحی کمتر ج( Shelf-life بیشتر/ تأثیر سطحی بیشتر   
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22- مانع اصلی در برابر انتشار داروی بی حسی به داخل سلول کدام است؟
Epineurium )د   Prilemma )ج   Endoneurium )ب   Perineurium )الف

23- کدام داروی بی حسی متوسط االثر دارای بیشترین قدرت )Potency( است؟
د( پریلوکائین ج( آرتیکائین   ب( لیدوکائین   الف( اتیدوکائین   

24- کدام داروی بی حسی دارای باالترین میزان protein binding است؟
د( لیدوکائین ج( مپیواکائین   ب( پریلوکائین   الف( بوپیواکائین   

25- همه موارد زیر از عوامل tachyphylaxis هستند به جز:
د( خونریزی    Hyponatremia )ج ب( کاهش pH بافت     Transudation )الف

26- در فیبرهای عصبی کدام bundle ها اول بالک شده و کدام یک دیرتر از حالت بالک خارج می شوند؟
Mantle - core )د   Core - Mantle )ج  Mantle - Mantle )ب   Core - Core )الف

27ـ در داروهای بی حسی موضعی فرم ............ توانایی عبور از غشا و فرم .............. توانایی بالک کردن کانال 
سدیمی را دارد.

RN-RNH+ )د   RNH+ -RN )ج   RN-RN )ب   RNH+ -RNH + )الف

28- علت طوالنی تر بودن مدت زمان بی حسی در تزریق بالک Gow-gates کدام است؟
ب( وسکوالریتی کم ناحیه الف( مجاورت به تنه عصبی   

د( وجود شاخص آناتومیک برای دقت تزریق ج( قطر کم عصب در ناحیه تزریق  



فصل دوم: فارماکولوژی داروهای بی حسی

1- کدام داروی بی حسی خاصیت Vasoconstriction  دارد؟
د( کوکائین ج( بوپیواکائین   ب( پروکائین   الف( لیدوکائین   

2- قدرت وازودیالتوری کدام داروی بی حسی زیر بیشتر از بقیه است؟
د( کوکائین ج( بوپیواکائین   ب( پروکائین   الف( لیدوکائین  

3- کدام یک جزء داروهای بی حسی استری گروه پاراآمینوبنزوئیک اسید نیست؟
Chloroprocaine )د   Proxycaine )ج   Procaine )ب   Butacaine )الف

4- دیرترین زمان رسیدن دارو به باالترین سطح در خون مربوط به کدام روش تجویز دارو است؟
د( زیرپوستی ج( داخل عضالنی    ب( سطحی   الف( داخل وریدی   

5- در رابطه با مقایسه سرعت جذب دارو در مسیر سطحی کدام یک صحیح است؟
ب( مثانه> مری> حلق> نای الف( نای> حلق> مری> مثانه   
د( مری> حلق> مثانه> نای ج( مری> حلق> نای> مثانه   

6- در تزریق داخل عروقی داروی بی حسی، کدام عضو بیشترین مقدار دارو را دریافت می کند؟
د( عضالت اسکلتی ج( طحال    ب( کلیه    الف( کبد    

7- در صورتیکه 12 ساعت از تجویز دارویی با نیمه عمر 3  ساعت گذشته باشد، چه میزان از دارو از بدن 
حذف شده است؟

د( %100 ج( %94    ب( 87/5 %   الف( %75   
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8- بیشترین و کمترین نیمه عمر در داروهای بی حسی به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟
ب( اتیدوکائین/ کلروپروکائین الف( بوپیواکائین / پروکائین    

د( اتیدوکائین/ پروکائین ج( بوپیواکائین/ کلروپروکائین   

9- به ترتیب از راست به چپ بیشترین و کمترین سمیت را در بین داروهای بی حسی کدام یک دارند؟
Tetracaine- Butacaine )ب   Tetracaine-  Chloroprocaine )الف
Butacaine- Tetracaine )د   Chloroprocaine- Tetracaine )ج

10- واکنش آلرژیک داروهای بی حسی استری به دلیل وجود کدام ماده است؟
ب( نگهدارنده الف( پاراآمینوبنزوئیک اسید    

Diethy lamine alcohol )د ج( خود دارو    

11- کدام داروی آمیدی عالوه بر کبد در خون هم تجزیه می شود؟
د( کلروپروکائین ج( اتیدوکائین    ب( پوپیواکائین   الف( آرتیکائین  

12- کدام یک جزء عالئم "پیش از تشنج" به دنبال مسمومیت با داروی بی حسی نیست؟
ب( اختالت دیداری  Slurred speech الف( آهسته صحبت کردن

د( اختالت بویایی ج( اختالت شنیداری    

Over dose چه  بروز عالئم  برای  نیاز  hypercarbia  میزان داروی بی حسی مورد  13- درصورت وجود 
تغییری می کند؟

ب( افزایش می یابد.  الف( کاهش می یابد     
د( به نوع دارو بستگی دارد. ج( تغیری نمی کند    

14- در چه سطحی از داروی بی حسی در خون، EEG بیمار به صورت Flat در می آید؟
ب( باالتر از 7/5 میکروگرم در میلی  لیتر الف( باالتر از 7/5 میلی گرم در میلی  لیتر   

د( باالتر از 10 میکروگرم در میلی  لیتر ج( باالتر از 10 میلی گرم در میلی  لیتر   

15- تشنج Tonic- clonic با بالک کامل کدام نورون های مغزی رخ می دهد؟
د(الف و ب   Sensory )ج   Inhibitory)ب   Excitatory)الف



11
فصل دوم

16- به کدام داروی بی حسی خواص Rejuvenating یا جوان سازی نسبت داده می شده است؟
Ropivacaine )د   Tocainide )ج   Procaine )ب   Dubucaine )الف

17- کدام دارو آنالوگ شیمیایی لیدوکائین است؟
Dubicaine )د   Quinidine )ج  Procainamide )ب   Tocainide )الف

18- لیدوکائین در چه دوزی خواص درمانی ضد دیس ریتمی دارد؟
ب( 1/8- 4 میکروگرم در میلی لیتر الف( 1/8- 6 میکروگرم در میلی لیتر   
د( 0/5 – 6 میکروگرم در میلی لیتر ج( 0/5- 4 میکروگرم در میلی لیتر   

19- عالئم Overdose با لیدوکائین حداقل در چه دوزی از دارو به وجود می آید؟
ب( بیشتر از 4/5 میکروگرم در میلی لیتر خون الف( بیشتر از 1/8 میکروگرم در میلی لیتر خون 
د( بیشتر از 7/5 میکروگرم در میلی لیتر خون ج( بیشتر از 6 میکروگرم در میلی لیتر خون  

Ropivacaine -20 و Bupivacaine به ترتیب چه اثری روی عروق پوستی دارند؟
ب( گشادی عروق- گشادی عروق الف( گشادی عروق- تنگی عروق   

د( تنگی عروق- گشادی عروق ج( تنگی عروق- تنگی عروق   

21- کدام داروی زیر باعث افزایش متابولیزه شدن داروهای آمیدی می شود؟
د( میدازوالم ج( باربیتورات ها   ب( فنوتیازین    Succinylcholine )الف

22- در ارتباط با اثر اولیه مسمومیت با داروی بی حسی بر فشارخون کدام مورد صحیح می باشد؟
Hypertension )ب     Hypotension )الف

د( بسته به دارو، مورد الف یا ب ج( اثر ندارد     

Centbucridine -23 در کدام دسته از داروهای بی حسی قرار می گیرد؟
Quinoline )د    ketone )ج ب( استری    الف( آمیدی   

باشد، جهت  انجام شده   thiopental یا  اپی نفرین  تزریق  انگشت دست  نوک  در  اتفاقی  طور  به  اگر   -24
پیشگیری از نکروز بافت کدام دارو تزریق می گردد؟

Tocainide )د ج( لیدوکائین    ب( پروکائین   الف( روپیواکائین   
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25- پماد بی حسی موضعی EMLA از ترکیب همسان کدام داروها تولید شده است؟
ب( بنزوکائین – پروکائین الف( لیدوکائین- پروکائین    
د( بنزوکائین- پریلوکائین ج( لیدوکائین- پریلوکائین   

26- کدام گزینه در مورد افراد دارای آنزیم  سودوکولین استراز غیرطبیعی صحیح است؟
الف( کاربرد Succinylcholine در آنها باعث آپنه طوالنی می شود.

ب( منع تجویز نسبی داروهای بی حسی آمیدی
ج( منع تجویز مطلق داروهای بی حسی استری

د( هر سه مورد

27- عامل مستقیم ایجاد مت هموگلوبینمی پس از تزریق داروهای بی حسی آمیدی کدام است؟
Orthotoluidine )ب      Prilocaine )الف

Monoethyl-glycinexylidide )د    Glycinexylidide )ج

28- همه گزینه ها در مورد مقایسه لیدوکائین و Centbucridine صحیح است به جز:
ب( Onset دو دارو مشابه است. الف( Centbucridine 5 تا 8 برابر قوی تر است. 

د( Centbucridine اثرات سیستمیک بیشتری دارد. ج( مدت زمان اثر دو دارو مشابه است.  

29- همه موارد از اثرات مضر Tocainide است به جز:
Paresthesia )ب     Nausea & Vomiting)الف

Hepatotoxicity )د ج( Prodysrhythmic در 1 تا 8 درصد افراد 

30- در کدام یک از داروهای بی حسی آمیدی، اثرات Preconvulsive ناشی از رسیدن سطح خونی دارو به 
حدود 0/5 تا 4 میکروگرم، با بقیه متفاوت است؟

ب( آرتیکائین- پریلوکائین الف( لیدوکائین- پروکائین   
د( لیدوکائین- پریلوکائین ج( لیدوکائین- مپیواکائین   

داروی  تجویز  با  مسمومیت  شروع  احتمال  رفتن  باال  باعث  شرایط  کدام  کبدی،  نارسایی  با  بیمار  در   -31
بی حسی موضعی می شود؟

CHF )ب الف( افت فشار خون    
د( تجویز داروهای استری ج( تزریق در نواحی با وسکوالریتی باال  



پاسخنامه فصل پانزدهم

1- گزینه ب/ )CDR صفحه 159(

2- گزینه الف/  )CDR صفحه 160(
آسـیب مختصـر بافـت نرم)کـه طـی 25 روز بهبـود می یابـد( و تحلیـل انـدک اسـتخوان در ناحیه کرسـت تنها ناشـی از 

ورود سـوزن اسـت و بـه علّـت خود دارو نیسـت.

3- گزینه د/  )CDR صفحه 171(
کنتـرل درد در ایـن روش هـم بـه دلیـل اثـرات فارماکولوژیـک دارو و هـم بـه دلیل اعمال فشـار تزریق اسـت. در سـایر 

تکنیک هـا فقـط اثـرات فارماکولوژیـک دارو مؤثر اسـت.

4- گزینه ج/  )CDR صفحه 160(
شـایع ترین عارضـه پـس از تزریـق PDL، درد مالیـم و حساسـیت نسـبت به دق و حین گاز گرفتن اسـت کـه 2-3 روز 

می کشـد. طول 

5- گزینه الف/ )CDR صفحه 160(

6- گزینه د/ )CDR صفحه 161(

7-گزینه الف/ )CDR صفحه 161(

8- گزینه د/  )CDR صفحه 162 و 163(
برای هر ریشه حداقل باید ml 0/2 دارو )در حداقل 20 ثانیه( تزریق شود.

9- گزینه ج/ )CDR صفحه 162 و 168(
مقاومت ایجاد شده در سه تزریق Nasopalatine ،PDL و Intraseptal مشابه هم هستند. 

10- گزینه د/ )CDR صفحه 164(
به دلیل درد کمتر در تزریق PDL با سیستم STA، همکاری کودک بیشتر است.
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11- گزینه د/  )CDR صفحه 165(
در تزریـق PDL بـا سیسـتم STA، سـرعت تزریـق کمتر )0/005  میلی متر در ثانیه(، حجم داروی تزریق شـده بیشـتر 

)0/9 – 0/45 میلی لیتر دارو به ازای هر ریشـه( و مدت زمان و دقت بی حسـی حاصل شـده بیشـتر اسـت.

12- گزینه ب/  )CDR صفحه 166(

13- گزینه ج/ )CDR صفحه 166(

14- گزینه الف/ )CDR صفحه 168(

15- گزینه الف/ )CDR صفحه 169(
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16- گزینه ب/ )CDR صفحه 170(
فشار مداوم و پیوسته به علت ایجاد حرارت باال و ایجاد نکروز استخوانی می تواند سبب تشکیل فیستول  شود.

17- گزینه ب/ )CDR صفحه 171(

18- گزینه الف/  )CDR صفحه 171(
در صـورت وجـود پوسـیدگی های وسـیع دسـتیابی بـه بی حسـی داخـل پالپی سـخت  تـر خواهد بـود. وجود یـک منفذ 

کوچـک در پالـپ چمبـر حصـول بی حسـی را سـاده تر می کنـد.

19- گزینه ج/  )CDR صفحه 170 و 171(

20-  گزینه د/  )CDR صفحه 171(



پاسخنامه فصل شانزدهم

1- گزینه ب/  )CDR صفحه 173(
افزایـش اسـیدیته بافتـی باعـث کاهـش تعـداد مولکول های RN می شـود. تزریـق محلول بافر شـده داروهای بی حسـی 
 RN اسـت( باعـث بـاال رفتن تعـداد مولکول های pH =7/35 – 7/5 دارای pH =  3/5 حـاوی اپی نفریـن )کـه بـه جـای

تـا 6000 برابـر و کمـک به شـروع اثر سـریع تر دارو می شـود.

2- گزینه ج/ )CDR صفحه 177(
حداکثر دوز قابل تجویز )MRD( برای یک کودک 25 کیلویی:

25 × 6/6 = 165 mg
میزان مپیواکایین موجود در هر کارتریج:

3 × 1/8 × 1000 = 54 mg
تعداد کارتریج قابل تزریق

165 ÷ 54 = 3/05

3- گزینه د/ )CDR صفحه 177(
تجویز بیش از حد دارو نسبت به وزن بیمار احتمال مسمومیت را باالتر می برد، نه خود کم بودن وزن.

4- گزینه ج/ )CDR صفحه 177(

5- گزینه د/ )CDR صفحه 177(
Phentolamine Mesylate توسط FDA برای استفاده در کودکان بزرگتر از3 سال تأیید شده است.

6- گزینه ج/  )CDR صفحه 178 و 179(
به دلیل مشکل بودن تعیین میزان عمق نفوذ سوزن، موفقیت تکنیک Vazirani – Akinosi در اطفال کمتر است.

7- گزینه ج/ )CDR صفحه 178(
موقعیـت دیسـتالی تر و پایین تـر سـوراخ مندیبـل در کـودکان، باعـث افزایـش موفقیـت تزریـق IANB در آن هـا در 

مقایسـه بـا بزرگسـاالن می شـود.
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8- گزینه د/  )CDR صفحه 179(
این اثر در مورد داروهای دارای اپی نفرین مطرح است.

9- گزینه ب/  )CDR صفحه 180(
بوپیواکایین در بالک عصب ناحیه ای اثر خود را ایفا می کند. افزودن اپی نفرین تأثیری در مدت زمان اثر آن ندارد. 

10- گزینه الف / )CDR صفحه 181(
اگر درمان 30 دقیقه ای بود، بالفاصله پس از تزریق اولیه )قبل از شروع درمان( بوپیواکایین تجویز می شد.

11- گزینه ج / )CDR صفحه 174(
بـا اسـتفاده از داروهـای بافرشـده، تعداد مولکول هـای RN تـا 6000 برابر افزاش می یابنـد. در دندا ن های بـدون پالپیت 

بی حسـی تقریبـاً 3 برابـر زودتـر حاصل می شـود ولـی در دندان هـای درگیر پالپیـت موفقیت چشـم گیری ندارند.

12- گزینه د / )CDR صفحه 175(

13- گزینه ج / )CDR صفحه 178(



پاسخنامه فصل هفدهم

1- گزینه ب/  )CDR صفحه 183(
از دالیـل شکسـتن سـوزن، تـالش بـرای برقـراری تمـاس سـوزن بـا اسـتخوان با فشـار زیاد اسـت. دقـت کنید بـا اینکه 
شکسـتگی در سـوزن های بلنـد بیشـتر اسـت،  بایـد حتمـاً در بـالک IANB از سـوزن بلنـد اسـتفاده کرد تـا در صورت 

شکسـت قسـمت انتهایـی سـوزن از بافـت بیرون مانده باشـد.

2-گزینه الف/ )CDR صفحه 183(
همه موارد شکستن سوزن حین تزریق IANB یا PSA رخ می دهد 

3- گزینه د/  )CDR صفحه 185(
هنـوز اجمـاع نظـری دربـاره منـع تجویـز داروی خاصی جهـت جلوگیری از پاراسـتزی وجود نـدارد. هر چنـد آرتیکایین 
و پریلوکاییـن احتمـاالً بـه دلیـل غلظـت دارویـی بیشـتر )%4(  بـا مـوارد بیشـتری از بـروز پاراسـتزی مرتبـط بوده انـد 
)پریلوکاییـن بیشـتر از آرتیکاییـن(. اینکـه سـوزن نـازک بتوانـد عصبی را پـاره کند بعید اسـت ولی حتی تماس سـوزن 

بـا عصب نیـز ممکن اسـت باعث پاراسـتزی شـود.

4- گزینه ب/ )CDR صفحه 185(
 )VII( اگـر عصـب لینگوال درگیر شـده باشـد،  حس چشـایی )توسـط عصـب کورداتیمپانی از شـاخه های عصب فشـیال

کـه در قسـمتی بـا عصـب لینگوال هم مسـیر اسـت منتقل می شـود( ممکن اسـت دچار نقص شـود.

5- گزینه ب/ )CDR صفحه 187(
عضالتی که توسط شاخه باکال عصب فشیال عصب دهی می شوند عبارتند از:

a- Procerus

b- Zygomaticus

c- Levator labii superioris

d- Buccinator

e- Orbicularis Oris
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6- گزینه ب/  )CDR صفحه 187(
در ایـن حالـت رفلکـس محافظتـی پلـک زدن از بیـن می رود ولی رفلکس Corneal سـالم اسـت و ترشـح اشـک انجام 

می شـود. معمـوالً فلـج گذراسـت و بـا از بیـن رفتـن اثر داروی بی حسـی پـس از چند سـاعت از بیـن می رود.

7- گزینه ج/ )CDR صفحه 188(

8- گزینه الف/  )CDR صفحه 188(
درصـورت فلـج گـذرای عضـالت صـورت، آناسـتزی حسـی همزمـان وجود نـدارد مشـکل اصلـی زیبایی اسـت و پس از 

تزریـق دارو نمایـان می شـود.

9- گزینه الف/  )CDR صفحه 189 و 190(
در رفرنس های دیگر،وارد آمدن تروما به عضله مدیال تریگوئید به عنوان دلیل اصلی تریسموس ذکر شده است.

10- گزینه د/ )CDR فصل 17(

11- گزینه د/ )CDR صفحه 190 و 191(
در بیمـاران دچـار تریسـموس اگـر پـس از 48 سـاعت بهبـودی آغـاز نشـد بـه وجـود عفونـت شـک کنید و اگـر پس از 
48 تـا 72 سـاعت بـدون دریافـت آنتی بیوتیـک بهبـودی وجـود نداشـت، بیمـار را بـه جراح فـک و صورت ارجـاع کنید. 
همچنیـن بیمارانـی کـه بـا دریافـت آنتی بیوتیـک پـس از 5 تـا 7 روز همچنان تریسـموس شـدید همـراه درد دارند باید 

بـه جـراح فک و صـورت معرفی شـوند. 

12- گزینه ب/ )رجوع به پاسخ 11(

13- گزینه ج/ )CDR صفحه 193(
اگر سؤال در مورد احتمال مثبت بودن آسپیراسیون مطرح می شد گزینه الف درست بود.

14- گزینه الف/ )CDR صفحه 193(
عالیم هماتوم تزریق بالک منتال-انسیزیو هم داخل و هم خارج دهان است.

15- گزینه ب/ )CDR صفحه 193(
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16- گزینه ب/  )CDR صفحه 193(
گسترش آن پس از چند روز به سمت پایین و قدام است.

17- گزینه ج/ )CRD صفحه 194(
داروهای با دمای بدن )37 درجه( برای بیمار بسیار گرم به نظر خواهد رسید.

18- گزینه ب/ )CDR صفحه 195 و 196(
برای بزرگساالن گزینه الف و ج صحیح است. برای کودکان بین 15 تا 30 کیلوگرم )گزینه ب( صحیح است.

19- گزینه الف/  )CDR صفحه 197(
Kenalog یـک کورتیکوسـتروئید اسـت و بـه دلیـل ضـد التهاب بـودن می تواند ریسـک عفونـت باکتریایی و ویروسـی 

را افزایـش دهـد و لذا نباید اسـتفاده شـود.

20- گزینه ج/  )CDR صفحه 186(

19- گزینه الف/  )CDR صفحه 188(

20- گزینه الف/  )CDR صفحه 189(

21- گزینه د/  )CDR صفحه 188(



پاسخنامه فصل هجدهم

1- گزینه ج/ )CDR صفحه 199(

2- گزینه د/  )CDR صفحه 199 و 200(
افراد Hypo-responder با دوزهای باالی دارو نیز کمتر دچار مسمومیت دارویی می شوند.

3- گزینه ب/ )CDR صفحه 201(

4- گزینه د/ )CDR صفحه 201(

5- گزینه ب/  )CDR صفحه 200 و 201(
بنزوکاییـن در آب حـالل نیسـت و  فقـط می توانـد باعـث واکنش هـای موضعـی شـود. داروهـای موضعی آمیدی بیشـتر 

مسـمومیت ایجـاد می کننـد و داروهای اسـتری بیشـتر آلـرژی ایجـاد می کنند.

6- گزینه الف/ )CDR صفحه 202(
اگـر سـؤال در مـورد احتمـال بـروز هماتوم بود گزینـه ج صحیـح بود.همچنین بعـد از تزریق IANB بیشـترین احتمال 

آسپیراسـیون مثبـت مربـوط بـه تکنیک Vazirani-Akinosi  اسـت کـه در گزینه ها وجـود ندارد.

7- گزینه الف/ )CDR صفحه 202(

8- گزینه د/  )CDR صفحه 202(
بـه صـورت ایـده آل، هـر میلی لیتـر دارو باید در یـک دقیقه تجویز شـود. البته در شـرایط کلینیکی، تجویـز یک کارتریج 

در یـک دقیقه قابل قبول اسـت.

9- گزینه الف/  )CDR صفحه 202(
در اطفـال در هـر تزریـق نبایـد کل کارتریـج را تزریـق کـرد. در اطفـال بـرای IANB : نصـف کارتریج ، بالک انسـیزیو: 

یـک چهـارم و بـرای بـالک ASA یـک چهـارم کارتریج تزریق می شـود.



127
پاسخنامه

10- گزینه ج/ )CDR صفحه 203(

11- گزینه ب / )CDR صفحه 205(

12- گزینه ج/ رجوع به پاسخ سؤال CDR( 11 صفحه 205(
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13- گزینه د/ رجوع به پاسخ سؤال CDR( 11 صفحه 205(

14- گزینه ج/ )CDR صفحه 204(
در واکنش مسمومیت خفیف، فشارخون افزایش می یابد.

15- گزینه د/  )CDR صفحه 205(
اگـر عالئـم پـس از 15 دقیقـه تظاهـر یابنـد احتمـاالً به دلیل مشـکل کلیوی اسـت و بـه دلیل اختـالل در دفـع دارو  با 

گذشـت زمان مشـکل تشـدید می شـود. بـرای بیمار بایـد میـدازوالم با سـرعت 1mg/min تجویز شـود.

16- گزینه د/ )CDR صفحه 206(

17- گزینه ج/ )CDR صفحه 207(

18- گزینه د/ )CDR صفحه 208(

19- گزینه الف/  )CDR صفحه 209(
اکثـر افـرادی کـه بـه بـی سـولفیت حساسـیت دارنـد، بیمـاران مبتـال بـه آسـم هسـتند کـه بـرای درمـان از داروهـای 

می کننـد. اسـتفاده  اسـتروئیدی 

20- گزینه ب/ )CDR صفحه 211(
آنژیوادم معموالً بدون درد و خارش است.
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21- گزینه الف/ )CDR صفحه 211(
عالیم گوارشی و ادراری تناسلی تقریباً با عالیم پوستی همزمان هستند.

22- گزینه ج/ )CDR صفحه 212(

23- گزینه ب/ )CDR صفحه 215(
با توجه به وزن بیمار )بین 15 تا 30 کیلوگرم( دوز اپی نفرین تجویز شده باید ml 0/15 باشد.

24- گزینه ج/ )CDR صفحه 215(

25- گزینه ب / )CDR صفحه 215(
کورتیکوسـتروئید و هیسـتامین بالکرهـا در فاز حاد آنافیالکسـی کاربـرد ندارند. ضمن اینکه در درمان آنافیالکسـی هیچ 

کنترااندیکاسـیون مطلقـی بـرای تجویز اپی نفریـن وجود ندارد.



پاسخنامه فصل نوزدهم

1- گزینه د/ )CDR صفحه 219(

2- گزینه ج/ )CDR صفحه 220(
در دوزهـای کـم اثـرات Inotropic )افزایـش قـدرت ضربـان قلـب( داروی Phentolamine قالـب اسـت و افزایـش 
فشـارخون اتفـاق می افتـد. در دوزهـای زیـاد گشـاد شـدن عـروق محیطـی اتفـاق افتـاده و فشـار خـون افـت می کنـد.

Phentolamine دارای اثـرات Chronotropic )افزایـش تعـداد ضربـان قلـب( نیـز هسـت.

3- گزینه د/ )CDR صفحه 220(
عالوه بر گزینه های الف، ب و ج، سایر موارد تجویز عبارتند از: بیماران مسن و بیماران با نیازهای خاص.

4- گزینه ب/ )CDR صفحه 220(

5- گزینه الف/ )CDR صفحه 220(

6- گزینه ب/ )CDR صفحه 218(

7- گزینه ب/ )CDR صفحه 221(

8- گزینه ب/ )CDR صفحه 221(

9- گزینه الف / )CDR صفحه 217(
اگـر تزریـق PDL بـا سیسـتم های C-CLAD/STA انجـام شـود، سـرعت تزریـق پایین آمـده و حجم بیشـتری دارو 
تزریـق می شـود. لـذا بی حسـی بـه دسـت آمـده دقیق تـر و طوالنی تـر اسـت، درد کـودکان حین تزریـق و درمـان کمتر 

اسـت و آسـیبی بـه جوانه دنـدان دائمی نمی رسـد.

10- گزینه د / )CDR صفحه 218 و 219(
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11- گزینه د / )CDR صفحه 221(
نیمه عمر آرتیکایین 27 دقیقه است و Pump & Discard باید حدود 4 ساعت انجام شود.

12- گزینه الف / )CDR صفحه 221(

13- گزینه ب / )CDR صفحه 221(



پاسخنامه فصل بیستم

1- گزینه ب / )CDR صفحه 224(

2- گزینه ج / )CDR صفحه 224 و 225(
در صـورت Overdose بـا TTX درجـات متفاوتـی از سـاپرس تنفسـی رخ می دهـد که به سـادگی از طریـق مدیریت 

راه هوایـی و ارزیابـی و کنتـرل تنفـس قابل درمان اسـت.

3- گزینه الف/ )CDR صفحه 225(
سایر گزینه ها موارد عدم تجویز بوپیواکایین لیپوزومال هستند.

4ـ گزینه ج/ )CDR صفحه 226(

5ـ گزینه د/ )CDR صفحه 227(
QAQ در فـرم Trans بـه صـورت زنجیـره مسـتقیم اسـت و بـا قرار گرفتـن در معرض نـور با طول مـوج nm 380 به 

فـرم Cis تغییـر می یابد.


