-1کدامیک از موارد زیر ریسک فاکتور اصلی بیماری پریودنتال است؟
الف .استرس
ب .دیابت
ج .استئوپروزیس
دBOP.
 -2تاثیر جنس بر روی بیماری پریودنتال بعلت کدامیک از موارد زیر می باشد ؟
الف .فاکتورهای ژنتیکی
ب .تفاوت در سطح استرس
ج .انجام اعمال پیشگیری کننده
د .تفاوتهای هورمونی
 -3استعمال دخانیات چگونه موجب افزایش ریسک ابتال به بیماریهای پریودنتال میشود؟
الف .ارتباط بین مصرف دخانیات و بیماریهای پریودنتال تحت تاثیر بهداشت دهانی افراد می باشد
ب .ارتباط کامال مستقیم بین مصرف دخانیات و شیوع بیماری پریودنتال وجود دارد
ج .سن شروع استعمال دخانیات فاکتوری مهم در افزایش ریسک بیماری پریودنتال می باشد
د .ارتباط بین مصرف دخانیات و بیماریهای پریودنتال تحت تاثیر سن افراد می باشد
 -4در رابطه با تاثیر سن بر شدت و شیوع بیماری پریودنتال کدام گزینه صحیح است؟
الف .سن ریسک فاکتور بیماری پریودنتال می باشد
ب .سن به تنهایی موجب افزایش استعداد بیماری پریودنتال نمی شود
ج .بیماری پریودنتال نتیجه اجتناب ناپذیر از روند افزایش سن می باشد
د .شدت بیماری های پریودنتال با افزایش سن ،کاهش می یابد

 -5شرایط اقتصادی اجتماعی چگونه بر روی بیماریهای پریودنتال موثر است؟
الف .موقعیت اقتصادی اجتماعی ریسک فاکتور بیماری پریودنتال میباشد
ب .شرایط اقتصادی اجتماعی به هیچ عنوان نمی تواند تاثیری در شیوع بیماری پریودنتال داشته باشد
ج .شرایط اقتصادی اجتماعی پایین به تنهایی می تواند منجر به افزایش احتمال ابتال به پریودنتیت شود
د .شرایط اقتصادی اجتماعی پایین بعد از تنظیم دیگر عوامل خطرساز ،به تنهایی نمی تواند منجر به افزایش
احتمال ابتال به پریودنتیت شود

 -6کدامیک از آزمایش های زیر کنترل قند سه ماه اخیر بیمار را نشان می دهد.
الفFBS.
بHBA1C.
Random Blood Suger .c
د2hppt.
-7در مورد استئوپروزیس کدام گزینه صحیح است.
الف .استئوپروزیس سیستمیک موجب تحلیل عمودی در استخوان آلوئوالر می شود
ب .استئوپروزیس موجب کاهش مقاومت پریودنشیوم در برابر شرایط التهابی می شود
ج .استئوپروزیس ریسک فاکتور بیماری پریودنتال می باشد
د .استئوپروزیس کنترااندیکاسیون قطعی درمان ایمپلنت می باشد
-8پالک باکتریال چگونه موجب افزایش استعداد ابتال به بیماری پریودنتال میشود؟
الف .کمیت پالک مهمترین فاکتور در ایجاد پریودنتیت می باشد
ب .کیفیت بیوفیلم پالک تعیین کننده شدت و نوع پریودنتیت می باشد
ج .در ایجاد التهاب لثه کیفیت پالک مهمتر از کمیت آن می باشد
د .اورهنگ ترمیم با افزایش گیر پالک به عنوان ریسک فاکتور پریودنتیت مشخص شده است
-9کدامیک از موارد زیر از اندیکاسیون های استفاده از  carisolvمی باشد؟
الف)پوسیدگی های پیت و فیشور با عمق کم
ب)در جلسه درمانی که نیاز به زمان کوتاه می باشد
ج)پوسیدگی های عمیق نزدیک پالپ
د)افراد دارای آلرژی
-10کدامیک از موارد زیر از کنترااندیکاسیون های استفاده از  air abrasionمی باشد؟
الف) برداشت پوسیدگی های سطحی مینا
ب) آماده سطح abfraction
ج)برداشت  stainسطحی پیت و فیشورها
د)برداشت پوسیدگی ساب ژنژیوال

-11کدامیک از روش های اماده سازی حفره فقط بر عاج پوسیده تاثیر می گذارد؟
الف) carisolv
ب) air abrasion
ج)لیزر
د) اکسکویتور
-12از کدامیک از لیزرهای زیر می توان برای اماده سازی حفره استفاده کرد؟
الف) diode
ب) co2
ج) Er:YAG
د) ND:YAG
 -13کدامیک از روش های زیر عالوه بر اماده سازی حفره در پیشگیری از پوسیدگی هم موثر است؟
الف) carisolve
ب) لیزر
ج) air abrasion
د) ozona

-14بر اساس تقسیم بندی رادیوگرافیک در کدامیک از موارد زیر از resin infiltrationاستفاده می شود؟
الف)ضایعات D2
ب) ضایعات D3
ج)ضایعات  D1در فرد high risk
د)ضایعات E2در فرد high risk
-15کدامیک از موارد زیر از ویژگی های ضایعات اکتیو در مینا می شود؟
الف)با بررسی توسط پروب سطح ضایعه  roughمی باشد
ب)ضایعه براق بوده و در بررسی با پروب سخت می باشد
ج)سطح ضایعه قهوه ای رنگ یا سیاه می باشد
د)در بررسی توسط پروب ضایعه نرم و چرمی می باشد

-16کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با  ARTصحیح می باشد؟
الف)تفاوتی در بقا رستوریشن  ARTچند سطحی با  GIبا ویسکوزیتی باال و رستوریشن آمالگام در دندان های
خلفی شیری وجود ندارد
ب)  ARTسیلنت ها اثرات پیشگیری از پوسیدگی ضعیفی دارند
ج) در تکنیک  ARTمعموال نیاز به استفاده از بی حسی موضعی می باشد
د) رستوریشن  ARTیک سطحی با  GIبا ویسکوزیتی باال در دندان های شیری و دائمی میزان بقا باالیی دارد
-17هدف از  CRAکدام است؟
أ) درمان زودهنگام پوسیدگی ها
ب) پیشگیری از پوسیدگی
ج) برنامه ریزی آینده
د) آموزش بیماران
 High-Risk strategy-18به چه معنی است؟
أ)

تمرکز پیشگیری روی افراد در معرض خطر بیماری

ب) پیشگیری از یک بیماری در کل جامعه
ج) حفظ سالمت همه مردم
د) درمان زودهنگام بیماری
-19کدام گروه سنی بیش از همه در معرض خطر پوسیدگی است؟
أ) گروه سنی  5-7سال
ب) گروه سنی  11-14سال
ج) گروه سنی  1-2سال
د) گروه سنی  20-25سال
-20کدامیک از عوامل زیر عامل خطر مهمتری برای شروع پوسیدگی است؟
أ) کاربرد دستگاه های ارتودنسی
ب) مصرف دارو
ج) نامرتب بودن دندان ها
د) کاهش ترشح بزاق

 Carries Risk Profile -21کودک  7ساله ای 10است این کودک در کدام گروه خطر پوسیدگی قرار می گیرد؟
أ) کم خطر
ب) پرخطر
ج) خطر متوسط
د) بسیار پرخطر
-22تست های آزمایشگاهی ارزیابی خطر پوسیدگی کدامند؟
أ) میزان ترشح بزاق
ب) میزان قندخون
ج) شمارش الکتوباسیل بزاق
د) شمارش میکروارگانیسم های گرم منفی بزاق
-23نخستین بار CRAدر چه سالی مطرح شد؟
أ) 1977
ب) 1984
ج) 1992
د) 1994
-24در مطالعه دکتر پورهاشمی در زمینه خطر بروز پوسیدگی در کودکان تهرانی چند درصد کودکان  7ساله High
 Riskبودند؟
أ)  29/2درصد
ب)  55/5درصد
ج)  28/9درصد
د)  15/6درصد

