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 1فصل 

 سامیت 6(/ فصل Pulpal consideration)  ات پالپیظمالح

 ری بر پالپ ندارد؟رجس یک از موارد زیر اثری بر تأثیر الکترو کدام -1

 RDTب(     الف( مدت زمان الکتروسرجری

 د( تماس با ترمیم     ج( وجود بیس

 شوند؟ پاسخ التهابی در پالپ مییک باعث ایجاد حداقل  کدام -2

 high speedب( وسایل روتاری       الف( لیزر 

 low speedد( وسایل روتاری      air abrasionج( 

 کدام جمله نادرست است؟ -3

 تواند منجر به تحریک پالپ شود. الف( تمامی مراحل ترمیم می

 باشد.  پایین می PHب( پالپ به آسانی قادر به تحمل اثر 

 هیچ اثری بر پالپ ندارد. انامل تماس پروب الکتروسرجری باج( 

 تری نسبت به فرز کارباید دارد. د( فرز الماسی افزایش دمای بیش

طور مؤثر آمالگام را ساپورت کند  تواند به کند چگونه یک بیس یا الینر می خصوصیت کلیدی که مشخص می -4

 کدام است؟

 س/ الینربی MOEب(     الف( ضخامت بیس/ الینر 

 بیس / الینر flextural strengthد(    بیس / الینر  Fracture toughnessج( 

 یک از اهداف استفاده از بیس نیست؟ کدام -5

 پ حجم ماده ترمیمیاب( بیلد   الف( جایگزینی عاج از دست رفته

 ها  فیزیکی در برابر باکتری د( سد               ها ج( بالک اوت آندرکات

 ها صحیح است؟ گزینه در مورد وارنیش کدام -6

 افزاید طور معناداری پوشش سطح را می الیه وارنیش به 3الف( استفاده از 

 کند. هفته کم می 4-6کاهد و میکرولیکیج را در  % تراوایی را می69ب( وارنیش کوپال 

 رود. پلی کربوکسیالت بکار می طور معمول زیر آمالگام و قبل از سمان ترمیم غیرمستقیم با زینک ها به ج( وارنیش

 د( هنگام سمان کردن ترمیم غیرمستقیم استفاده از وارنیش در گیر ترمیم اثر منفی ندارد.
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 یک از معایب سیلرها زیر آمالگام نیست؟ کدام -7

 ها برتر بودن نسبت به وارنیش  تر و زمان الف( گران

 رزین و آرتیفکت رادیوگرافی poolingب( 

 گیرد. قابل حل شدن درنتیجه بیمار در معرض ریسک نشست مارژینال قرار می ج( الیه ادهزیو

 د( مشکالت پریودنتال در سیلرهای سلف کیور

 کدام گزینه سبب تضعیف آمالگام نخواهد شد؟ -8

 ب( افزایش ضخامت بیس  الف( وارد شدن سیلر به آمالگام حین کندانس کردن

 ها زیر آمالگام نیشد( استفاده از وار    پایین بیس  MOEج( 

 سیلر عمل کند؟و عنوان بیس الینر  تواند به کدام گزینه می -9

    ZOEب(       GIالف( 

 MTAد(     ج( کلسیم هیدروکساید

 نیست؟ GIکدام گزینه جزء علل اثرات ضدباکتریالی  -10

 ب( آزادسازی کاتیون فلزی     اولیه پایین PHالف( 

 Fد( آزادسازی     ها ج( حذف شیمیایی باکتری

 ها معمولی نادرست است؟ GIکدام گزینه در مورد  -11

 ب( ضریب کشسانی باالتر   تر نسبت به انواع نوری ای کم الف( درز لبه

 تر د( مقاومت در برابر اسید بیش     تر ج( سمیت کم

 کدام است؟ GIعلت افزایش سیل اینترفیس هنگام استفاده از الینر  -12

 ب( استرین زیاد     شیمیایی به دندانالف( باند 

 د( همه موارد           شدن تأخیری  تفج( س

 کدام صحیح نیست؟ -13

 آل پوشش پالپی مستقیم باید فقط در پالپ سالمی که یک اکسپوژر کوچک با پوسیدگی دارد انجام شود. طور ایده الف( به

 ارجح است. DPCبه  IPCب( در یک ضایعه پوسیدگی عمیق همیشه 

 تری دارد. نوع الینر نسبت به برقراری سیل اهمیت کم IPCج( در 

 کند. ایجاد می IPCد( استفاده از هیدروکسی آپاتیت نسبت به کلسیم هیدروکساید واکنش بهتری در 
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 تری دارد؟ ر کمیاثتآمالگام روی کدام باکتری  -14

 وزکب( ویس     الف( موتانس

 باکتریومفوزو (د     ج( الکتوباسیل

 تری تأثیر را دارد؟ کدام گزینه در کاهش تولید اسید پالک کم -15

 ب( نقره     الف( فلوراید

 د( مس      ج( روی

 شود؟ ریزی پالپی سبب افزایش درد می کدام گزینه برای کنترل خون -16

 ب( کلرهگزیدین    الف( هیپوکلریت سدیم 

 د( سالین           ج( فریک سولفات

 عنوان پوشاننده پالپ کدام است؟ به ZOEترین خصوصیت  مهم -17

 یج حداقلکیلب(      الف( تسکین درد

 ولند( آزادسازی اوژ     باکتریایی ج( اثر ضد

 کدام است؟ MTAروی  GIعلت قراردادن  -18

 شدن طوالنی setب(     الف( به دست آوردن سیل

 همه موارد (د         MTAج( حاللیت باالی 

 در مورد تئوری هیدرودینامیک کدام صحیح نیست؟ -19

 ها مؤثرتر از قراردهی عایق با ضخامت مشخص است )برای کاهش حساسیت به دما( الف( سیل توبول

 دهد. ب( درد پالپی در نبود التهاب را توضیح می

 ر است.ت های باز بیش ج( اثرات هیدرودینامیک ناشی از سرما در عاج مجاور پالپ به علت توبول

 د( قراردادن یک بیس زیر ترمیم آمالگام برای جلوگیری از حساسیت حرارتی مفید است.

 تر مؤثر است؟ کم DPCیک در موفقیت  کدام -20

 ریزی ب( کنترل خون   الف( سیل باکتریال در محل اکسپوژ

 پد( نوع ماده مصرفی برای پوشش پال  عالمت های بی ج( محدود کردن پوشش پالپ در دندان
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 1پاسخنامه فصل 

 15درسنامه سامیت صفحه  – "ج"گزینه  -1

 دارد را به دنبال یسالم در تماس است، حداقل واکنش پالپ ینایبا م یکه نوک پروب دستگاه الکتروسرجر یتا زمان -

 .گردد ینم جادیاصال واکنش ا  ای

 واکنش نیخواهدشد. ا جادیا severe & adverse یکند، غالبا واکنش پالپ دایتماس پ یفلز میاگر پروب با ترم -

 .دهدیم یدر حفره رو سیب کیعدم حضور  ایصرفنظر از حضور  ،یمنف

 .افتیخواهد  شیافزا و پالپ میترم نیو کاهش ضخامت عاج ب هیثان 4/0از  شتریزمان تماس ب شیواکنش با افزا شدت

 آخر صفحه 14درسنامه سامیت صفحه  – "الف"گزینه  -2

 :مهم نکته سه

 .ندارد پالپ روی بیشتری مضر اثر روتاری وسایل به نسبت ابریژن ایر -1

 .دارند پالپی واکنش حداقل روتاری وسایل به نسبت لیزرها -2

 استفاده روتاری وسایل همانند حفره، تراش در لیزر از استفاده حین در پالپی حرارتی آسیب رساندن حداقل به کلید -3

 .است آب کننده خنک از

 وسایل با دلیل تراش همین به. دمادارد افزایش بر بیشتری تأثیر سرعت به نسبت روتاری وسایل با کار حین شده اعمال فشار

 .دارد پالپ بر بیشتری مخرب اثرات باال سرعت با تراش به نسبت سرعت کم چرخنده

 11درسنامه سامیت صفحه  – "ب"گزینه  -3

 .میشوند پالپ تحریک باعث هم ترمیمی اعمال تمامی

کاهش ( عمق تراش افزایش با عالوه به. دارند پالپ در بیشتری حرارت افزایش ایجاد به تمایل باید کار به نسبت الماسی فرز

 .مییابد افزایش پالپی واکنش) باقیمانده عاج ضخامت

 صحیح است. «به شرط نبود تهاجم باکتریال»گزینه ب 

اصال ً  یا دنبال دارد به را پالپی واکنش حداقل است، تماس در سالم مینای با الکتروسرجری دستگاه پروب نوک که زمانی تا

 .نمیگردد ایجاد واکنش

 14خط  16درسنامه سامیت صفحه  – "ب"گزینه  -4

MOE است الینر یا بیس یک توسط آمالگام ساپورت بودن مؤثر تعیین کلید بیس، ستیکالا ضریب یا. 
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 22درسنامه سامیت صفحه  – "د"گزینه   -5

 .میشوند استفاده غیرمستقیم ترمیمهای در تراش اندرکات نواحی حذف یا دندان بیلداپ برای

 کرده فراهم را ترمیمی مواد از کمتری حجم کاربرد امکان بیس ها،

 18درسنامه سامیت صفحه  – "د"گزینه  -6

 .نمیکند تأمین را حرارتی سازی عایق هیچگونه و دارد ضخامت μm 5-2 حدود در و نازک بسیار وارنیش الیه

 سطح داری پوشش معنی طور به سوم الیه زدن ولی است مؤثرتر آنها الیه یک قراردادن از مواد این از الیه دو معموالاستقرار

 .نمیدهد افزایش را حفره های دیواره

 .میدهد توجهی کاهش قابل مقدار به ماه 6 تا 4 برای را میکرولیکیج و میدهد کاهش% 69 حدود تا را عاج تراوایی کوپال وارنیش

 .ندارد ترمیم( Retention)  گیر بر مخربی اثر فسفات زینک سمان با روکش کردن سمان از قبل کوپال وارنیش استقرار

 .میشوند فسفات استفاده زینک سمان با مستقیم غیر ترمیمهای کردن سمان از قبل و آمالگام ترمیمهای زیر رایج شکل به وارنیشها

 19درسنامه سامیت صفحه  – "ج"گزینه  -7

 :آمالگام های ترمیم زیر ادهزیو رزین از استفاده با مرتبط نگرانیهای

 خواهند سیل را دندان ترمیم و بین مرز نهایت در که آمالگام کروژن محصوالت مقابل در سد نوعی عنوان به ادهزیو محلول غیر الیه

 .میگیرد قرار مدت دراز در لیکیج ومارجینال پوسیدگی عود از بزرگتری ریسک معرض در بیمار بنابراین. میکند عمل کرد،

 .وقتگیرترند و گرانتر باندینگ سیستم های

 .دارند پریودنتال تحریکات افزایش و مجاور دندان سطح روی شدن پخش به تمایل کیور سلف ادهزیو سیلرهای

 رادیوگرافی آرتیفکت

 ماده استحکام مالحظه قابل کاهش و کندانس حین آمالگام به سیلر اتصال

  16درسنامه سامیت صفحه  – "د"گزینه  -8

 کاهش با.است ماده یک پذیری انعطاف یا Flexibility نشانگر آن بودن پایین سفتی و یا stiffness بیانگر MOE بودن باال

MOE مییابد کاهش فوقانی آمالگام شکست برابر در مقاومت بیس، ماده. 

 کاهش باعث بیس، ضخامت افزایش

resistance Fractureمیشود فوقانی آمالگام. 

 ماده می شود. استحکام مالحضه قابل باعث کاهش کندانس حین آمالگام به سیلر اتصال

 تر تر مقاومت به شکست آمالگام کم بیس کم MOEجمله مهم: هر چه * 

 1پارگراف  23درسنامه سامیت صفحه  – "الف"گزینه  -9

GI الینر هم است بیس هم. 
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 21درسنامه سامیت صفحه  – "ج"گزینه  -10

 میتواندکاهش آن علت که است مطلوب پالپ مستقیم تماس عدم صورت ،در GI معمولی و نوری نوع دو هر در واکنش پالپی

 :باشد زیر عوامل اثر در است ممکن آن دقیق مکانیسم. باشد دندان و ترمیم بین سطح از باکتریها نفوذ

 فلوراید 

 pH اولیه پایین 

 باکتریها فیزیکی )حذف دندان به شیمیایی باند( 

 فلزی کاتیون آزادسازی 

 21درسنامه سامیت صفحه  – "د"گزینه  -11

GI معمولی: 

 کمتر اینترفاسیال Gap تشکیل .1

2. MOE  آمالگام از بهتر حمایت ← باالتر 

 اچ اسید با سریع سطحی تخریب مستعد ← اسیدی محیط در محلول .3

 22درسنامه سامیت صفحه  – "د"گزینه  -12

 اینترفیس ترمیم سیل در تنها، شونده باند رزینهای از بهتر معناداری طور به موارد بیشتر در و خوبی به حداقل GI الینرهای*

 .میکنند عمل دندان ـ

 :علت

 دندان ساختار به شیمیایی باند (1

 تمایل استرس ( کهcapacity Strain پذیری ) کرنش ظرفیت افزایش و(setting delayed) تأخیری شدن ست (2

 .میدهد کاهش حفره دیواره های از کامپوزیت رزین کردن دور در را پلیمریزاسیون انقباضی

 24درسنامه سامیت صفحه  – "الف"گزینه  -13

ی دگیکه عامل باز شدن پوس یباشد نسبت به وقت یکیمکان یپالپ یکه عامل بازشدگ یدر صورتمستقیم  یدرمان پوشش پالپ

 دارد. تیاحتمال موفق شتریب است،

 .دارد ارجحیت آن مستقیم پوشش به پالپ غیرمستقیم پوشش

 !دارد کمتری اهمیت موفقیت در خوب سیل با ترمیم یک قرارگیری به نسبت الینر نوع

 :میمستق یمواد پوشش پالپ ندهیآ

 :تیآپات یدروکسیه

 دیدروکسایه میبهتر از کلس یپاسخ پالپ 

 جهت ساخت عاج یبستر 
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 آخر صفحه 33درسنامه سامیت صفحه  – "د"گزینه  -14

 .میکند مؤثرعمل کتوباسیلال و ویسکوز اکتینومایسس موتانس، استرپتوکوک جمله از پوسیدگیزا باکتریهای برابر در آمالگام

 آخر صفحه 33درسنامه سامیت صفحه  – "الف"گزینه  -15

 .پالک اند در اسید تولید کاهش به قادر روی و نقره مس، فلزی محلولهای

 24 درسنامه سامیت صفحه – "ج"گزینه  -16

 اثر خونریزی کنترل هایمحلول

 (benign) خطرترینبی سالین و آب-1

 درصد 25/5 تا 12/0 هیپوکلریت -2
 کنترل در مؤثر بسیار/  خونریزی کنترل برای ماده ترینرایج/  پالپ برای سوزاننده

 کردن ضدعفونی و خونریزی

 باکتریالآنتی نظر از مؤثر/  خونریزی کنترل در اثر بی کلرهگزیدین-3

 درمان از پس یافته افزایش درد آهن سولفات-4

 

 آخر صفحه 25 درسنامه سامیت صفحه – "ج"گزینه  -17

 .است خوشایند پالپ دهنده پوشش ماده یک عنوان به آن آنتی باکتریال خصوصیات

 29 درسنامه سامیت صفحه – "ب"گزینه  -18

 GI هیدروکسیدکلسیم الینر مورد در. است نیاز آن روی الینر عنوان به RMGI یا GI به ولی است بهتر MTA سیل اگرچه

 .است طوالنی ستینگ زمان علت به MTA مورد در ولی است سیل کردن فراهم برای RMGI و

  15 درسنامه سامیت صفحه – "د"گزینه  -19

 است. کینامیدرودیه یشده است، تئور رفتهیرا همه پذ شتریالتهاب، ب ابیدر غ یدرد پالپ یکه برا یحیتوض

از  یمشخص ضخامت نکهیاست. تا ا یعاج یتوبولها لیس تیبه حرارت، کفا تیمؤثر در کاهش حساس یمینکته مهم: عامل ترم

 باشد. قیماده عا

بر  یدییداده است که تأ نشان افتهی تیحساس ادیباز را در عاج ازد یتوبول یها دهانه یشتری،تعداد ب SEM مشاهدات

 .باشدیم یتئور نیا
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 30 درسنامه سامیت صفحه – "د"گزینه  -20

 :مستقیم پالپی پوشش موفقیت بر مؤثر پارامترهای

 برگشت پذیر پالپیت شامل خفیف عالمت دارای یا عالمت بدون دندان -1

 خونریزی کنترل -2

 اکسپوژر محل در باکتریال سیل -3

 .خوب سیل با ترمیم قراردادن -4

 26 درسنامه سامیت صفحه – "د"گزینه  -21

 است یکدیگر سینرژیک با اجزا این سیتوتوکسیک اثرات و اند سیتوتوکسیک پالپی سلولهای برای ادهزیو سیستمهای اجزا تمام

. دارد وجود چند جزئی سیستمهای اندازه به جزئی تک سیستمهای در و مییابد افزایش بودن، تماس در زمان افزایش با و

 .دارند بیشتری سیتوتوکسیته ، غیرپلیمریزه اجزاء خاطر به ناکافی کیورینگ با ادهزیوهای

 پالپی دارند. سلولهای روی مستقیم سیتوتوکسیک اثرات ادهزیو های سیستم

 .میدهد کاهش را پالپ ایمنی پاسخ رزینی اجزا

 .میشوند باکتری غیاب در حتی مزمن التهاب به منجر ادهزیوها

 29 درسنامه سامیت صفحه – "ب"گزینه  -22

 : MTA موفقیت علت

MTA دارد اکسپوژر روی بهتری سیل عالوه به و میکند عمل هیدروکسیدکلسیم برای مخزن یک عنوان به. 

 33 درسنامه سامیت صفحه – "ج"گزینه  -23

 :هیدروکسی آپاتیت

 پاسخ پالپی بهتر از کلسیم هیدروکساید 

 بستری جهت ساخت عاج 

 24 درسنامه سامیت صفحه – "د"گزینه  -24

 اثر خونریزی کنترل هایمحلول

 (benign) خطرترینبی سالین و آب-1

 25/5 تا 12/0 هیپوکلریت -2

 درصد

 کنترل در مؤثر بسیار/  خونریزی کنترل برای ماده ترینرایج/  پالپ برای سوزاننده

 کردن ضدعفونی و خونریزی

 باکتریالآنتی نظر از مؤثر/  خونریزی کنترل در اثر بی کلرهگزیدین-3

 درمان از پس یافته افزایش درد آهن سولفات-4


