
 

  1صفحه  

        98مرداد ماه                                                                                                           آموختگان داروسازی خارج از کشوردانش ارتقاءآزمون 

                                                     
 

 

 یوتیکسفارماس 

1 
 باشد.( ماده در هر ................. از آب میnumber of osmolesمیزان اسمول ) Osmolalityمنظور از عبارت 

 

 متر مکعب الف 

 کیلوگرم ب 

 لیترمیلی ج 

 لیتر د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

2 
 اجسام بینگهامی چه نوع رفتار رئولوژیک را از خود نشان خواهند داد؟

 

 سودوپالستیک الف 

 دیالتانت ب 

 پالستیک ج 

 نیوتنی د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

3 
 در اکثر مایعات، افزایش دما موجب ................. خواهد شد.

 

 کاهش کشش سطحی مایع الف 

 کاهش ضریب انتشار ذرات دارو ب 

 افزایش چگالی مایع ج 

 افزایش ویسکوزیته محیط مایع د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

4 
 شود.جهت تعیین ................. مواد استفاده می Du Nuoyاز دستگاه تانسیومتر 

 

 ضریب توزیع الف 

 ویسکوزیته ذاتی ب 

 خواص کلیگاتیو ج 

 کشش سطحی د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

5 
 باشند.ها پراکندگی ................. میبنا به تعریف، کف

 

 جامد در گاز الف 

 در مایعگاز  ب 

 مایع در مایع ج 

 گاز در جامد د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

6 
 باشند.ها دارای ................. می(، میکروامولسیونCoarseهای درشت )در مقایسه با امولسیون

 

 ظاهری شفاف الف 

 ویسکوزیته بسیار باال ب 

 ناپایداری شدید ج 

 کمتر از پنج pH د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

7 
 ؟نخواهد کردهای مختلف از یک دارو، تغییر مرفهای زیر در پلییک از ویژگیکدام

 

 پایداری الف 

 نقطه ذوب ب 

 فشار اسموتیک ج 

 محلولیت آبی د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

8 
 کند.یک ماده هیگروسکوپ ................. را به خود جذب می

 

 هوا الف 

 اکسید کربندی ب 

 اسیدها ج 

 رطوبت د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

9 
 شود.جهت ارزیابی ................. پودرها استفاده می Carr's indexاز 

 

 میزان تخریب الف 

 سرعت انحالل ب 

 ضریب انتشار ج 

 پذیریجریان د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

10 
 در فرموالسیون اشکال دارویی جامد چیست؟ Aerosilنقش 

 

 بازکننده الف 

 سردهنده ب 

 کمک حالل ج 

 دهندهطعم د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

11 
 توان به عنوان ................. با کاربرد ................. تعریف نمود.ها را میکولودیون

 

 هایی ـ چشمیسوسپانسیون الف 

 ـ پوستی هاییمحلول ب 

 هایی ـ داخل بینیامولسیون ج 

 الگزیرهایی ـ خوراکی د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

12 

هوای بودن اسوتفاده با حجم باال، که از آنها برای تمیز کردن و شستشووی حفورات و زخم های آبی استریلمحلول

 شوند.کنند، ................. نامیده میمی

 

 Irrigations الف 

 Linctuses ب 

 Gargles ج 

 Draughts د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

13 
 یک از اشکال دارویی زیر وجود دارد؟در کدام Coalescenceاحتمال مشاهده پدیده 

 

 هاگرانول الف 

 هاشربت ب 

 هاامولسیون ج 

 هاقرص د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

14 
 های جوشان کاربرد دارد؟قرصیک از اسیدهای زیر در ساخت کدام

 

 گلیکولیک اسید الف 

 نیتریک اسید ب 

 الکتیک اسید ج 

 تارتاریک اسید د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

15 
 شود؟ها، استفاده میبر روی قرص Entericیک از پلیمرهای زیر جهت تهیه روکش کدام

 

 اتیل سلولز الف 

 میکروکریستالین سلولز ب 

 وینیل استات فتاالتپلی  ج 

 آکاسیا د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

16 
 باشد.ها در بدن به ترتیب ................. و ................. می Enemaها و  Pessaryمکان استفاده 

 

 واژن و رکتوم الف 

 رکتوم و دهان ب 

 واژن و گوش ج 

 رکتوم و بینی د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

17 
 شود؟گیری مییک از پارامترهای ذیل اندازهروش پراش پرتو لیزر، کدامبا 

 

 مساحت سطحی ذرات الف 

 قطر حجمی ذرات ب 

 سرعت رسوب ذرات ج 

 جرم حجمی ذرات د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

18 
 باشد؟زا( کدام گزینه میترین نوع مواد پیروژن )تبمهم

 

 های گرم منفیباکتری بخش لیپو پلی ساکاریدی الف 

 های گرم مثبتپلی ساکاریدی باکتری بخش ب 

 هاارگوسترول قارچ ج 

 هاکپسید ویروس د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

19 
 شود؟یک از اشکال دارویی استنشاقی ذیل از پروپالنت در تهیه فرموالسیون استفاده میدر کدام

 

 Nebulizer الف 

 Dry Powder inhaler ب 

 Pressurized metered Dose inhaler ج 

 Soft mist inhaler د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

20 
 های تزریقی چیست؟نقش کلروبوتانل در فرآورده

 

 آنتی اکسیدان الف 

 کننده تونیسیتهتنظیم ب 

 عامل بافرکننده ج 

 عامل محافظ ضد میکروبی د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

21 
 شکل دارویی قابلیت تزریق داخل وریدی را دارد؟کدام 

 

 سوسپانسیون الف 

 امولسیون آب در روغن ب 

 امولسیون روغن در آب ج 

 محلول روغنی د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

22 
 گیرد؟یک از معادالت زیر در پدیده انحالل داروها مورد استفاده قرار میکدام

 

 Huggins الف 

 Mark - Houwink ب 

 Van't Hoff ج 

 Noyes - Whitney د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

23 
 شود؟ها از کدام روش استفاده میبرای استریل کردن روغن

 

 حرارت مرطوب الف 

 حرارت خشک ب 

 گاز اتیلن اکساید ج 

 فیلتراسیون د 

  منبع:
 

 یوتیکسفارماس 

24 
 گیرد؟مورد استفاده قرار میکدام روش برای تشخیص نوع امولسیون 

 

 آزمون حباب الف 

 ارزیابی اسموالریته ب 

 تعیین ویسکوزیته ج 

 آزمون هدایت الکتریکی د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

25 
 شود؟های دارویی استفاده میدر تهیه کدام نوع از فرآورده (Sublimation stageمرحله تصعید )

 

 لیوفیلیزه الف 

 درایداسپری  ب 

 پودر استنشاقی ج 

 اسپری بینی د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

26 
 شود؟های جویدنی، معموالٌ از کدام پرکننده استفاده میدر تهیه قرص

 

 کلسیم فسفات الف 

 سلولز ب 

 نشاسته ذرت ج 

 مانیتول د 

  منبع:
 

 یوتیکسفارماس 

27 
 گیرد؟پدیده عبور اول کبدی قرار مییک از اشکال دارویی ذیل تحت تاثیر کدام

 

 ایهای با روکش رودهقرص الف 

 های زیر زبانیقرص ب 

 ایهای داخل گونهقرص ج 

 های واژینالقرص د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

28 

گیرد، قرار می II(، دارویی که در دسته Biopharmaceutics Classification System) BCSبندی بر اساس طبقه

 باشد؟دارای چه خصوصیاتی می

 

 محلولیت باال ـ نفوذپذیری پایین الف 

 محلولیت پایین ـ نفوذپذیری باال ب 

 محلولیت پایین ـ نفوذپذیری پایین ج 

 محلولیت باال ـ نفوذپذیری باال د 

  منبع:
 

 یوتیکسفارماس 

29 
 شود؟به عنوان مدل جذب دارو در کدام ارگان بدن استفاده می Caco-2از تک الیه سلولی 

 

 چشم الف 

 سیستم اعصاب مرکزی ب 

 دستگاه گوارش ج 

 ریه د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

30 

( شکل دارویی مورد TAUC( حاصل تقسیم سطح زیر منحنی )Relative Bioavailabilityفراهمی زیستی نسبی )

 حاصل از کدام گزینه است؟ AUCبررسی، بر 

 

 فرآورده تزریقی داخل وریدی الف 

 فرآورده دارویی استاندارد ب 

 فرآورده تزریقی داخل عضالنی ج 

 فرآورده دارویی با رهش سریع د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

31 
 شود؟های تعویض یونی در کدام شکل دارویی استفاده میاز رزین

 

 استنشاقی الف 

 تزریقی ب 

 چشمی ج 

 واژینال د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

32 
 شود؟( میFlexibleپذیر )های انعطافاضافه کردن کدام ماده به فرموالسیون، منجر به تولید لیپوزوم

 

 اتانل الف 

 کلسترول ب 

 لسیتین ج 

 کیتوزان د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

33 
 باشد؟به چه معنی می Zدر فرآیند استریلیزاسیون، عدد 

 

 Dزمان الزم برای تغییر ده برابری در عدد  الف 

 زمان الزم برای کاهش ده درصدی شمارش میکروبی ب 

 درجه حرارت الزم برای کاهش ده درصدی شمارش میکروبی ج 

 Dدرجه حرارت الزم برای تغییر ده برابری در عدد  د 

  منبع:
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 یوتیکسفارماس 

34 
 ها قرار دارد؟( در کدام دسته از سورفکتانتCetrimideستریماید )

 

 آنیونی الف 

 کاتیونی ب 

 آمفوتریک ج 

 غیر یونی د 

  منبع:

 

 یوتیکسفارماس 

35 
 های دارورسانی قرار دارند؟نانوساختارهای دندریمری در کدام دسته از حامل

 

 لیپیدی الف 

 فلزی ب 

 پلیمری ج 

 بیولوژیک د 

  منبع:
 

 یفارماکوگنوز 

36 
 های زیر مصرف دارد؟یک از بیماریپیلوکارپین در کدام

 

 های پوستیبیماری الف 

 های چشمیبیماری ب 

 های روماتیسمیبیماری ج 

 های گوش و حلقبیماری د 

  منبع:
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 یفارماکوگنوز 

37 
 تئوفیلین جزو کدام دسته از آلکالوئیدهای زیر است؟

 

 ایمیدازول آلکالوئیدها الف 

 پورین آلکالوئیدها ب 

 ایندولیزیدین آلکالوئیدها ج 

 تروپان آلکالوئیدها د 

  منبع:

 

 یفارماکوگنوز 

38 
 شود؟( شناخته میEugenolاسانس کدام گیاه زیر به عنوان منبع اوژنول )

 

 Origanum onites الف 

 Rosmarinus officinalis ب 

 Melaleuca alternifolia ج 

 Syzygium aromaticum د 

  منبع:
 

 یفارماکوگنوز 

39 
 های گیاهی است؟یک از خانوادهآید، متعلق به کدامگیاهی که از آن هل به دست می

 

 Legominosae الف 

 Rosaceae ب 

 Liliaceae ج 

 Zingiberaceae د 

  منبع:
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 یفارماکوگنوز 

40 

در کدام گیاه گوزارش شوده و چوه  (Hydroxy isoleucine-4)هیدروکسی ایزولوسین  -4اسید آمینه غیرضروری 

 دهد؟میاثری نشان 

 

 ـ محرک انسولین FENUGREEK الف 

 ـ ضد درد و التهاب DEVIL’S CLAW ب 

 ـ ضد درد و التهاب FENUGREEK ج 

 ـ محرک انسولین DEVIL’S CLAW د 

  منبع:
 

 یفارماکوگنوز 

41 
 شود؟یک از گیاهان زیر یافت می( در کدامDiosgeninترکیب دیوسژنین )

 

 Gentian الف 

 Mustard ب 

 Fenugreek ج 

 Garlic د 

  منبع:

 

 یفارماکوگنوز 

42 

اصولی ( در مواجهه با آنزیم پروناز در اثر هیدرولیز چه ترکیبوات Wild black cherryپوست ساقه گیالس وحشی )

 کند؟آزاد می

 

 بنزآلدئید + فروکتوز + تارتاریک اسید الف 

 فرمالدئید + گلوکز + هیدروسیانیک اسید ب 

 بنزآلدئید + گلوکز + هیدروسیانیک اسید ج 

 فرمالدئید + فروکتوز + تارتاریک اسید د 

  منبع:
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43 

دلیل افزایش حضور کدام دسته از ترکیبات پس از حدود یوک سوال ( به Cascara barkافزایش اثر ملین کاسکارا )

 باشد؟می

 

 Antraquinone C - glycosides الف 

 Glucofrangulin A ب 

 Kaempferin ج 

 Coumarins د 

  منبع:
 

 ییدارو یوتکنولوژیب 

44 
 نقش دارد؟ RNAیک از موارد زیر در سنتز کدام

 

 (Primerپرایمر ) الف 

 (Ribosomeریبوزوم ) ب 

 DNA polymerase ج 

 RNA polymerase د 

  منبع:

 

 ییدارو یوتکنولوژیب 

45 
 ؟نیستکدام جمله در مورد یوکاریوتها صحیح 

 

 گیرد.( در هسته سلول انجام میReplicationپروسه همانندسازی ) الف 

 گیرد.همزمان انجام می( Translation( و ترجمه )Transcriptionپروسه رونویسی ) ب 

 شود.از هسته به سیتوپالسم منتقل می mRNAسازی توسط رمز پروتئین ج 

 گیرد.ها انجام میبه پروتئین روی ریبوزوم mRNAترجمه  د 

  منبع:
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46 

گیورد .............. قرار می( تحت تأثیر کمپلکس dsRNAای )پس از ورود به داخل سلول، ریبونوکلئیک اسید دو رشته

 شود.و به .............. تبدیل می

 

 siRNA , RNA Induced Silencing Complex (RISC) الف 

 shRNA , RNA Induced Silencing Complex (RISC) ب 

 shRNA , RNase III like enzyme Dicer ج 

 siRNA , RNase III like enzyme Dicer د 

  منبع:
 

 ییدارو یوتکنولوژیب 

47 
 باشد؟صحیح می RNA Antisenseیک در مورد عملکرد کدام

 

 (Translationو ممانعت از ترجمه ) mRNAاتصال به  الف 

 (Transcriptionو ممانعت از رونویسی ) DNAاتصال به  ب 

 (Replicationاتصال به پرایمر و ممانعت از همانندسازی ) ج 

 (Elongationسازی )و ممانعت از طویل اتصال به پروتئین د 

  منبع:

 

 ییدارو یوتکنولوژیب 

48 
 ؟شودنمیمحسوب  single chain antibody (scFv)یک از موارد زیر از مزایای کدام

 

 نفوذپذیری باال به تومورهای بزرگ الف 

 Fcهای بخش دارا بودن تمام فعالیت ب 

 ژناختصاصیت برای اتصال به آنتی ج 

 کاربردهای تشخیصی و درمانی مختلف د 

  منبع:
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49 

ها های ایمونوگلوبولین موشی و بقیه بخشاز ژن CDRهای بادی نوترکیب زیر بخشهای آنتییک از مولکولدر کدام

 اند؟های ایمونوگلوبولین انسانی گرفته شدهاز ژن

 

 Chimeric antibody الف 

 Engineered antibody ب 

 Humanized antibody ج 

 Fragment antibody د 

  منبع:
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50 
 شود؟( پروتئین ایمونوژن چگونه و در کجا سنتز میDNA vaccinesهای دزوکسی نوکلئیک اسیدی )در واکسن

 

 های حیوان هدفبه کمک سیستم سنتز پروتئین ـ در سلول الف 

 نوترکیب ـ در فرمانتورهای میکروبی DNAبه کمک تکنولوژی  ب 

 به روش سنتز شیمیایی ـ در آزمایشگاه ج 

 شدهداده های کشت نوترکیب ـ در سلول DNAبه کمک تکنولوژی  د 

  منبع:
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 یک از افراد زیر مبتال به پرفشاری خون هستند؟کدام JNC7بر اساس 

 

 SBP = 110و  DPB = 80ساله با  30خانم  الف 

 SBP = 125و  DPB = 88ساله با  55آقای  ب 

 SBP = 135و  DPB = 92ساله با  25خانم  ج 

 SBP = 137و  DPB = 89ساله با  70خانم  د 

  منبع:
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 بروز پرفشاری خون در کدام یک از شرایط زیر بیشتر است ؟احتمال 

 

 اختالالت غده پاراتیروئید الف 

 Cبیماری مزمن کبدی ناشی از هپاتیت  ب 

 نارسایی حاد کلیوی ج 

 ساله 30سی الکل در یک مرد سی 30مصرف روزانه  د 

  منبع:
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اسوت. عالیوم ساله است که با عالمت تنگی نفس و طپش قلب به اورژانس بیمارستان مراجعه کورده  45بیمار خانم 

 حیاتی بیمار در بدو ورود:

   min/batRR = 18    ,    min/batHR = 75     ,   110/156BP =     
باشد. پودر سال پیش می 5از  IIدهد و مبتال به دیابت تایپ میسال پیش  3باشد. بیمار سابقه ترک سیگار را در می 

سالگی به دنبال سکته حاد قلب فوت کرده است. این بیمار چند فاکتور خطور مواژور  75سال پیش در سن  3بیمار 

 برای بیماری قلبی دارد؟

 

 4 الف 

 1 ب 

 3 ج 

 2 د 

  منبع:
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 باشد؟می کدام عبارت زیر در مورد داروهای ضد پرفشاری خون صحیح

 

 کنند و در کاهش فشار خون مؤثرتر هستند.تری ایجاد میمدرهای لوپ در مقایسه با تیازیدها دیورز قوی الف 

 تواند باعث گرفتگی عضالنی شوند.مدرهای تیازیدی به دنبال هیپو منیزیمی می ب 

 تواند باعث افزایش کلسترول خون شود.داروی کاپتویریل می ج 

 باشد.کننده کانال کلسیم، بهترین دارو جهت کنترل پرفشاری خون دیلتیازم میداروهای بلوکاز بین  د 

  منبع:
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 ؟باشدنمییک از موارد زیر جزو عالیم آسم کدام

 

 سرفه الف 

 تنگی نفس ب 

 (Chest hightnessاحساس فشار در قفسه سینه ) ج 

 ویزینگ در حالت دم د 

  منبع:
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 ؟باشدنمیکدام عبارت زیر در مورد درمان آسم مزمن صحیح 

 

 باشد.در آسم مزمن متوسط در یک فرد بزرگسال ، شروع درمان با کورتیکواستروئید استنشاقی می الف 

 را جایگزین کرد. LABAتوان تواند کورتیکواستروئید استنشاقی را تحمل کند، میدر آسم مزمن متوسط، فردی که نمی ب 

 توان به تاکی کاردی و ترمور اشاره کرد.می Formetrolاز عوارض داروی  ج 

 ترین عارضه کورتیکواستروئیدهای استنشاقی، کاندیدیازیس دهانی ـ حلقی است .شایع د 

  منبع:
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 تواند باعث تهوع و استفراغ شوند؟یک از عوامل زیر میکدام

 

 عفونت گوش میانی الف 

 اختالل عملکرد غده تیروئید ب 

 مصرف داروی د یمن هیدرینات ج 

 هیپوکلسمی د 

  منبع:
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 باشد؟صحیح می GERDکدام عبارت زیر در مورد درمان 

 

 شوند.مالیم می GERDآنتی اسیدها باعث ترمیم فرسایش بافت مری در  الف 

 شود.هفته باعث بهبود عالیم می 12مالیم، فاموتیدین به مدت  GERDدر  ب 

 دارند.مینگاه  4معده را زیر  pHساعت، 24ساعت و امپرازول به مدت  10داروی فامو تیدین به مدت  ج 

 متوسط است. GERDداروی متوکلوپرامید در کنار امپرازول خط اول درمان  د 

  منبع:
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گرم اپیوویروفن مصورف میلی 1200ماه است که روزانه  1ساله به دلیل عمل جراحی ارتوپدی به مدت  38بیمار خانم 

کند. به دنبال شکایت از سوزش سردل، نفخ و دردهای شکمی، تحت آندوسکوپی قرار گرفتوه و بورای وی زخوم می

 تر است؟تشخیص داده شده است. کدام راهکار درمانی زیر برای این بیمار مناسب NSAIDفعال معده ناشی از 

 

 تیدین جهت درمان زخمو استفاده از رانی NSAIDقطع  الف 

 و استفاده از پنتوپرازول جهت درمان زخم NSAIDادامه مصرف  ب 

 Celecoxibقطع اپبوبروفن و استفاده از  ج 

 ازپنتوپرازول و استفاده از استامینوفن در صورت دردقطع اپبوبروفن و استفاده  د 

  منبع:
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 تواند باعث نارسایی مزمن کلیوی شود؟یک از فاکتورهای خطر زیر میکدام

 

 هاگلومرولونفریت الف 

 سابقه فامیلی بیماری پرفشاری خون ب 

 های کلیویسابقه سنگ ج 

 وزن زیاد هنگام تولد د 
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 باشد؟یک از موارد زیر جزو عوارض ثانویه نارسایی مزمن کلیوی میکدام

 

 هیپوفسفاتی و هیپوکلسمی الف 

 آنمی مگا لوبالستیک ب 

 آلکالوز متابولیک ج 

 نارسایی قلبی د 
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 مبتال به آنمی فقر آهن شده است، کدام راهکار درمانی مناسب است؟ در یک بیمار با نارسایی مزمن کلیوی که

Hgb =11 (12-14)    ,     MCV = 93 (75-95)    ,     MCHC = 27 (30-32) 
 

 این بیمار باید آمپول اریتروپوئتین در کنار قرص خوراکی آهن دریافت کند. الف 

 خوراکی دارد.این بیمار نیاز به آهن تزریقی در کنار آهن  ب 

 شود.تجویز آهن خوراکی با معده خالی، باعث افزایش جذب آهن می ج 

 ترین فرآورده آهن تزریقی است.آهن دکستران، ایمن د 

  منبع:
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 تشدیدکننده حمالت سردردهای میگرنی باشد؟ تواندنمییک از داروهای زیر کدام

 

 ناپروکسن الف 

 کاپتوپریل ب 

 سوماتریپتان ج 

 ایزوسورباید د 

  منبع:
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سال است که دچار حمالت سردردهای میگرنوی  3کند که به مدت ساله ضمن مراجعه به داروخانه، بیان می 25خانم 

از سوردرد  کنود، ولوی تهووع ناشویشده است. هنگام شروع سردرد از سوماتریپتان جهت کنترل درد استفاده می

 کننده باشد؟تواند برای این فرد کمکیک از راهکارهای زیر میشود. کدامبرطرف نمی

 

 استفاده از آمپول کلرپرومازین همراه با سوماتریپتان الف 

 استفاده از دی هیدروارگوتامین به جای سوماتریپتان ب 

 خوراکی mg10استفاده از متوکلوپرامید  ج 

 سوماتریپتان زیرجلدی به جای خوراکیاستفاده از  د 

  منبع:
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 باشد؟کدام عبارت زیر در مورد بیماری صرع صحیح می

 

 ساله است. 3داروی سدیم والپروات داروی انتخابی در صرع ابسانس در یک کودک  الف 

 شود.های مقاوم استفاده میصرعرژیم غذایی سرشار ازکربوهیدرات به عنوان یک درمان کمکی در  ب 

 تواند باعث بدتر شدن صرع ابسانس شود.داروی کاربامازپپن می ج 

 شود.، در بین داروهای ضد صرع با والپروات سدیم دیده میCognitionبیشترین میزان اختالل در  د 

  منبع:
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 دهد؟میاسکیزوفرنی را نشان یک از داروهای زیر، عالیمی همانند مصرف کدام

 

 قرص هیوسین الف 

 شربت پسودوافدرین ب 

 داروهای کاهنده وزن با مشتقات آمفتامین ج 

 تمام موارد د 

  منبع:
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ای که بوه دنبوال زایموان، بورای ساله 25یک از فاکتورهای زیر در انتخاب یک داروی ضد افسردگی برای خانم کدام

 ؟نقش ندارداولین بار دچار افسردگی شده است، 

 

 سابقه فامیلی مثبت از افسردگی الف 

 هزینه / ترجیح بیمار ب 

 پاسخ به درمان در افسردگی قبلی ج 

 پروفایل عوارض جانبی دارو د 

  منبع:
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های اضوطرابی بوه صوورت دنبال شرکت در امتحان ورودی دانشگاه، دچار حالت ای است که بهساله 33بیمار خانم 

ماهوه دارد و  4طپش قلب، دلشوره و نگرانی شده است؛ به طوری که کارایی فرد پایین آمده است. بیمار یک فرزنود 

سوت. بیموار در دوران شیردهی است. پزشک معالج برای رفع حالت اضطراب بیمار، داروی آلپرزوالم تجویز کورده ا

 کنید؟کند. کدام مورد زیر را به بیمار توصیه میضمن مراجعه به داروخانه، در مورد ایمن بودن دارو از شما سؤال می

 

 باشد.بهترین بنزودیازپین در طی دوران شیردهی، داروی لورازپام می الف 

 توان استفاده کرد.داروی آلپرازوالم داروی ایمنی است و می ب 

 توان به عنوان ضد اضطراب در شیردهی استفاده کرد.توجه به ایمن بودن پاروکستین، میبا  ج 

 در این بیمار، ونالفاکسین انتخاب مناسبی است. د 

  منبع:
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 ؟گیرندنمیقرار  IIیک از افراد زیر در غربالگری جهت شناسایی دیابت تایپ کدام

 

 BMI = 23ساله بدون سابقه فامیلی مثبت از دیابت با  46خانم  الف 

 BMI = 22)تخمدان پلی سیستیک( با  PCODساله با سابقه  20خانم  ب 

 BMI = 27با  GDMساله با سابقه  35خانم  ج 

 BMI = 28و  FBS = 110ساله با  40آقای  د 

  منبع:
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گرم سوه بوار در روز و انسوولین میلی 500فورمین که تحت درمان با مت IIساله با سابقه دیابت تیپ  45بیمار آقای 

NPH 12 باشد. بیمار ها میواحد شبNPH کند. در طوی چنود روز اخیور و بوه دنبوال را در بازوی چپ تزریق می

کند. بیمار ضمن مراجعه به داروخانه، بیوان یق میرا در ناحیه شکم تزر NPHتشکیل آبسه در عمل تزریق انسولین، 

تواند علت احتمالی این مشوکل شود. کدام مورد زیر میحالی میکند که پس از تزریق انسولین، دچار ضعف و بیمی

 بیمار باشد؟

 

 تواند باعث هیپوگلیسمی و ضعف شود.فورمین میو مت NPHمصرف همزمان  الف 

 گذارد.بیمار بر جذب انسولین از ناحیه شکم تأثیر میحضور آبسه در بازوی  ب 

 کند.تغییر محل تزریق انسولین از بازو به شکم، روی سرعت جذب انسولین اثر می ج 

 گذارد.تغییر محل تزریق انسولین از بازو به شکم، روی میزان جذب انسولین اثر می د 

  منبع:
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 ؟شودنمییک از داروهای ضد دیابت زیر باعث افزایش وزن کدام

 

 اگزناتید الف 

 انسولین ب 

 گلی بن کالمید ج 

 رپاگلینید د 

  منبع:
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باشود و در حوال گرم روزانوه میمیلی 20مازول ساله با سابقه بیماری گریوز که تحت درمان با متی 33در یک آقای 

به دلیل کهیرهای ژنرالیزه + خارش به اورژانس مراجعه کرده است، جهت درمان هیپرتیروئیودی بیموار، چوه حاضر 

 پیشنهادی دارید؟

 

 مازول و ادامه درمان با پروپیل تیواوراسیلقطع متی الف 

 هیستامین به رژیم داروییمازول و اضافه کردن آنتیادامه درمان با متی ب 

 ادامه درمان با ید رادیواکتیومازول و قطع متی ج 

 مازول با دوز کمترمازول تا رفع ضایعات و سپس شروع مجدد متیقطع موقت متی د 
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 ؟باشدنمیهای ضد بارداری حاوی پروژسترون با دوز باال یک از موارد زیر از عوارض جانبی فرآوردهکدام

 

 دیس منوره الف 

 افزایش اشتها / افزایش وزن ب 

 هیرسوتیسم ج 

 آکنه د 

  منبع:
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 ؟نداردکاربردی  PCODگذاری در یک خانم با تشخیص یک از داروهای زیر در القای تخمککدام

 

 فورمینمت الف 

 اسپیرینوالکتون ب 

 لتروزول ج 

 هاگنادوتروپین د 

  منبع:
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 باشد؟یک از عبارات زیر در مورد دارو درمانی استئوپروز صحیح میکدام

 

 باشد.بیشترین میزان کلسیم المنتال مربوط به کلسیم سیترات می الف 

 باشد.قرص کلسیتریول می Dترین منابع ویتامین غنی ب 

 کلیه شود.تواند منجر به سنگ گرم در روز کلسیم میمیلی 1500مصرف بیش از  ج 

 کلسیم گلوکونات تزریقی، داروی انتخابی در پیشگیری از استئوپرو.زیس شدید است. د 

  منبع:
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 باشد؟کدام عبارت زیر در مورد درمان بیماری روماتوئید آرتریت صحیح می

 

 شوند.صورت منوتراپی استفاده میهای بیولوژیک به DMARDبه منظور حفظ ایمنی بیمار و کارآیی بیشتر،  الف 

 ، داروی ریتوکسیمب است.Cداروی انتخابی در یک بیمار با روماتوئید آرتریت و هپاتیت  ب 

 کند.مصرف همزمان یک میلی گرم روزانه فولیک اسید با متوتروکسات اثرات درمانی متوتروکسات را آنتاگونیزه می ج 

 هماتولوژیک متوترکسات ترومبوسیتوپنی است.ترین عالمت مسمومیت شایع د 

  منبع:
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های انجام شده تشوخیص اسوتئوآرتریت گذاشوته ساله با درد متوسط زانو که برای وی طی بررسی 65در یک آقای 

 کنید؟شده است، کدام درمان دارویی زیر را برای بیمار پیشنهاد می

 

 گرم یک بار در هفتهمیلی 5/7متوتروکسات  الف 

 گرم روزانهمیلی 200هیدروکسی کلروکین  ب 

 گرم در روز 4استامینوفن حدأکثر  ج 

 تزریق کورتون داخل مفصل زانو د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 
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 ترین اخالل الکترولیتی رؤیت شده با سیس پالتین کدام مورد زیر است؟شایع

 

 هیپومنیزیمی الف 

 هیپرکالمی ب 

 هیپوکالمی ج 

 هیپوکلسمی د 

  منبع:
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 یک از موارد زیر به عنوان فاکتور خطر برای کاردیوتوکسیسیتی داروی دوکسوروبیسین مطرح است؟کدام

 

 پرتودرمانی قفسه سینه الف 

 سابقه بیماری قلبی ب 

 کودکان ج 

 تمام موارد د 

  منبع:

 

 بالینیداروسازی  

80 
 شود؟یک از داروهای زیر جهت پیشگیری از سیستیت هموراژیک داروی آیفوسفامید توصیه میکدام

 

 شستشوی مثانه با نیترات نقره الف 

 شستشو با فرمالین ب 

 مسنا )به فرم تزریقی یا خوراکی( ج 

 تمام موارد د 

  منبع:
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81 
 شود؟توصیه می 12Bهای درمانی زیر برای بیماری با آنمی مگالوبالستیک ناشی از کمبود ویتامین یک از رژیمکدام

 

 هفته، سپس ماهانه 4گرم روزانه به مدت یک هفته، سپس هر هفته برای میلی 1000تزریقی  12Bتجویز ویتامین  الف 

 گرم روزانه تا رفع عالیم بالینیمیلی 1روزانه + اسید فولیک گرم میلی 1000تزریقی  12Bتجویز ویتامین  ب 

 میکروگرم تا یک هفته، سپس هفتگی تا یک ماه و سپس ماهانه 1000تزریقی  12Bتجویز ویتامین  ج 

 خوراکی تا رفع عالیم 12Bگرم روزانه تزریقی + ویتامین میکرو 100تزریقی  12Bتجویز ویتامین  د 

  منبع:
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 ترین علت آنمی فقر آهن مطرح باشد؟تواند به عنوان شایعیک از موارد زیر میدر افراد بالغ، کدام

 

 اختالل در جذب گوارشی آهن الف 

 زخم معده افزایش ب 

 های بدن به آهننیاز سلول ج 

 دریافت کم آهن از طریق مواد غذایی د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

83 
 ؟باشدنمییک از عبارات زیر در مورد درمان آکنه صحیح کدام

 

 کنند.ها جلوگیری میرتینوئیدهای موضعی خاصیت ضد التهابی داشته و از تشکیل میکروکمدون الف 

 ها و ضد آفتاب ضروری است.کنندهدر هنگام استفاده از رتینوئیدهای موضعی، استفاده از مرطوب ب 

 شود.کلیندامایسین موضعی + بنزویل پراکسید باعث افزایش عارضه جانبی میمصرف همزمان  ج 

 باشد.خاصیت کراتولیتیک رزورسینول از بنزوئیل پراکسید کمتر می د 

  منبع:
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طوی آزموایش کنود. در ساله با سوزش و تکرر ادرار و در هنگام ادرار کردن به درمانگاه مراجعوه می 25بیمار خانم 

یک از گزارش شده است. بیمار سابقه بیمواری خاصوی نودارد. کودام ml/5Coli > 10 -Eشده، در کشت ادرار انجام

 کنید؟های دارویی زیر را برای وی پیشنهاد میرژیم

 

 روز 7-10عدد به مدت  1ساعت  12( هر DSقرص کوتریموکسازول ) الف 

 روز 3بار در روز برای گرم یک میلی 500قرص لوفلوکساسین  ب 

 روز 10بار در روز برای  1گرم میلی 100قرص نیتروفورانتوئین  ج 

 روز 3ساعت برای  8گرم هر میلی 625قرص آموکسی سیلین + کالوالنات  د 

  منبع:
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 باشد؟کدام عبارت زیر در مورد درمان پروستاتیت مزمن صحیح می

 

 بیوتیک انتخابی سیپروفلوکساسین است.باشد و آنتیدرمان شش ماه میطول دوره  الف 

 بیوتیک انتخابی کوتریموکسازول است.باشد و آنتیماه می 6طول دوره درمان  ب 

 باشد.بیوتیک انتخابی نیترو فورانتونین میباشد و آنتیهفته می 6تا  4طول دوره درمان  ج 

 بیوتیک انتخابی یک فلوروکینولون است.آنتی هفته و 6تا  4طول دوره درمان  د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

86 
 ؟باشدنمیکدام عبارت زیر در مورد عفونت قارچی ناخن صحیح 

 

 در درمان عفونت قارچی ناخن، پماد موضعی کلوتریمازول، بهترین انتخاب است. الف 

 مؤثرتر از موضعی است. در درمان عفونت قارچی ناخن، داروی ضد قارچ خوراکی ب 

 باشد.ماه می 3طول مدت درمان عفونت قارچی ناخن پا  ج 

 بهترین داروی ضد قارچ خوراکی ایتراکونازول است. د 

  منبع:
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باشد. کدام عبارت زیر جهت پروفیالکسوی از عفونوت ساله جهت انجام سزارین در بیمارستان بستری می 35خانم 

 باشد؟از جراحی در این بیمار صحیح میپس 

 

 بیوتیک ندارد.عمل سزارین جزو اعمال جراحی تمیز است و نیاز به پروفیالکسی آنتی الف 

 گرم سفازولین تزریق شود. 1ساعت قبل از سزارین،  4در این بیمار نیاز است  ب 

 ناف است. بیوتیک پروفیالکسی بعد کالمپ کردن بندبهترین زمان، دادن آنتی ج 

 ترین میکروارگانیسم ایجادکننده عفونت در سزارین استاف اورئوس است.شایع د 

  منبع:
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ای کوه ترین عارضوهتحت درمان با اینترفرون آلفا قرار گرفته اسوت. شوایع Bساله، مبتال به هپاتیت  32بیمار آقای 

 باشد؟ممکن است این بیمار با این دارو تجربه کند، کدام مورد می

 

 قراریاضطراب، بی الف 

 سندروم شبه آنفلوآنزا ب 

 های کبدیافزایش آنزیم ج 

 ترمبوسیتونی د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

89 
 باشد؟صحیح می Bکدام عبارت زیر در مورد پیشگیری از هپاتیت 

 

 باید در ناحیه گلوتال و به صورت عضالنی باشد. Bتجویز واکسن هپاتیت  الف 

 شود.دوز انجام می 4به صورت  Bدر تمام افراد، تجویز واکسن هپاتیت  ب 

 کند.به مدت طوالنی ایمنی مؤثر ایجاد می Bتجویز واکسن هپاتیت  ج 

 استفاده کرد. HBIGتوان از دهند، میپاسخ ایمنی مناسب نشان نمی Bدر افرادی که به واکسن هپاتیت  د 

  منبع:

 

 داروسازی بالینی 

90 
 های زیر بر روی میکروارگانیسم سودومونا آئژوژینوزا پوشش مناسب دارد؟بیوتیکیک از آنتیکدام

 

 سفتاریدیم الف 

 سفتریاکسون ب 

 کلیندامایسین ج 

 سیلینآمپی د 

  منبع:
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 با عنایت به ساختار، ترکیب زیر چه خاصیتی دارد؟

HN

N
HS

 

 ضد سرطانی الف 

 ضد باکتری ب 

 ضد انگلی ج 

 ضد تیروئید د 

  منبع:
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 کدام گزینه در مورد ساختمان زیر صحیح است؟

N N

O

CO2H

CH3

H3C

 
 

 سفالوسپورین است. الف 

 سیلین است.پنی ب 

 کینولین است. ج 

 کاربا پنم است. د 
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 کند؟ترکیب زیر اثر ضد باکتریال خود را از طریق چه مکانیزمی اعمال می

SO2

H2N

MH2

 
 

 از طریق رقابت با پارا آمینو بنزوئیک اسید الف 

 از طریق مهار فوالت ردوکتاز ب 

 DDRP (DNA - Depcndent RNA polymerse)از طریق مهار  ج 

 از طریق گابا د 

  منبع:
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 ها است؟داروی زیر جزو کدام دسته از ضد سرطان

N

N
N
H

N

SH

H2N 
 

 هامتابولیتآنتی الف 

 هاکنندهآلکیله ب 

 مهارکنندگان پلی مراز ج 

 مهارکنندگان توپوایزومراز د 
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 مکانیزم ضد سرطان ترکیب زیر به چه صورت است؟

O N

P

Cl

O NH

Cl

 
 

 است.فوالت آنتی الف 

 انترکالیتور است. ب 

 کننده است.آلکلیه ج 

 متابولیت است.آنتی د 
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 در خصوص ساختار زیر، کدام جمله صحیح است؟

N
H

N

 
 

 سیستم دوپامینی است. ستیآنتاگون الف 

 آنتی آدرنرژیک است. ب 

 شود.استفاده میبه عنوان ضد احتقان  ج 

 خاصیت آنتی کولینرژیک دارد. د 

  منبع:
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 کدام آنزیم نقش دارد؟  L-Tyrosineاز    L-Dopaدر تشکیل 

NH2

OHO

HO

TYROSINE

COOH

NH2HO

HO

DOPA
 

 

 دوپا دکربوکسیالز الف 

 دوپامین بتا هیدروکسیالز ب 

 آروماتیک آمینو اسید دکربوکسیالز ج 

 تیروزین هیدروکسیالز د 
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 ها است؟ترکیب زیر جزو کدام دسته از مخدر

O
CH3

N

CH3

CH3

CH3 
 

 هاپپریدینفنیل  الف 

 هافنیل پروپیل آمین ب 

 هامرفینان ج 

 هابنزومرفان د 
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 اثر مخدرها، چه اثری برای ترکیب زیر متصور هستید؟با عنایت به رابطه ساختمان و 

 

O

HO

O

OH

N

 
 

 های اپیوئیدی است.آگونیست گیرنده الف 

 های اپیوئیدی است.آنتاگونیست گیرنده ب 

 های کاپا دارد.اثر انتخابی روی گیرنده ج 

 های مو دارد.اثر انتخابی روی گیرنده د 
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 با عنایت به ساختار، کدام جمله در مورد ترکیب زیر صحیح است؟

N

N

O
H3C

OH

Cl

3

 
 

 شود.باعث افزایش طول اثر می 3حذف هیدروکسیل ناحیه  الف 

 تأثیری روی طول اثر ندارد. 3حذف هیدروکسیل ناحیه  ب 

 یک آگونیست بنزودیازبینی است. ج 

 یک آنتاگونیست بنزودیازبینی است. د 

  منبع:
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 با عنایت به ساختار، کدام جمله درست است؟

O
H3C

HO

N(CH3)3

 
 

 آگونیست موسکارین است. الف 

 آگونیست نیکوتین است. ب 

 آنتاگونیست موسکارین است. ج 

 آنتاگونیست نیکوتین است. د 
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 برای ترکیب زیر، چه اثری متصور هستید؟

O

O

O

O

N CH3

CH3

N

CH3

CH3

CH3

CH3

+

 
 

 مسدد عصبی عضالنی دپالریزان الف 

 مسدد عصبی عضالنی غیر دپالریزان ب 

 پذیرمسدد گانگلیون برگشت ج 

 مسدد گانگلیون غیررقابتی د 

  منبع:
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 ؟نیست -Fکدام بیوایزواستر 

 

 -3CH الف 

 Cl- ب 

 O= ج 

 -2NH د 
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 در مورد ساختار زیر به عنوان یک آنتاگونیست دوپامینی از دسته بوتیروفنون ها، کدام گزینه صحیح است؟

 

X

O

CH2CH2CH2-R

 
 

 شود.افزایش قدرت اثر می یا حذف گروه کربونیل باعثاحیا  الف 

 کربن کاهش داد. 3توان به را می Rطول زنجیره بین گروه کربونیل و  ب 

 یک گروه آمینو باشد. Rباید یک گروه الکترون کشنده و  X ج 

 باید یک گروه الکترون دهنده باشد. X د 
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 شیمی دارویی 

105 

 تری است؟یک ضد سایکوز قویکدام

N

S

N

CH3

CH3

R

 
 

  3R = CF الف 

 3R = OCH ب 

 3R = CH ج 

 R = H د 
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 ساختار زیر جزو کدام دسته ترکیبات استروئیدی است؟

CH3

CH3

O

OH

 
 

 هاتستسترون الف 

 هااستروژن ب 

 هاپروژستین ج 

 استروئیدهاکورتیکو  د 
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 با عنایت به ساختار، کدام جمله در مورد ترکیب زیر صحیح است؟

CH3

O

O

CH2

CH3

 
 

 آندروژن است. الف 

 استروژن است. ب 

 مهارکننده آروماتاز استروئیدی است. ج 

 مهارکننده آروماتاز غیراستروئید است. د 
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 با عنایت به ساختمان شیمیایی، ترکیب زیر چه اثری دارد؟

S

N

O

N
H

N

S

CH3

CH3

O O

OH

 
 

 اولسرآنتی الف 

 ضد اسپاسم ب 

 ضد التهاب ج 

 ضد درد اپیوئیدی د 
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 یک متابولیت اصلی داروی سلکوکیب است؟کدام

N N

CF3

H2NO2S

H3C 
 

 هیدرولیز گروه سولفونامیدی الف 

 -COOHبه  -3CHتبدیل  ب 

 -COOHبه  -3CFتبدیل  ج 

 اکسایش حلقه پیرازول د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  43صفحه  

        98مرداد ماه                                                                                                           آموختگان داروسازی خارج از کشوردانش ارتقاءآزمون 

                                                     
 

 شیمی دارویی 

110 

 شود؟ترکیب زیر در درمان کدام بیماری استفاده می

N

O

O
H2N

 
 

 صرع الف 

 افسردگی ب 

 جنون ج 

 اضطراب د 
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 باشد؟ترین اثر ترکیبی ذیل چه میبا توجه به ساختمان شیمیایی، مهم

N

N

H3C 
 

 هیستامین 1Hآگونیت  الف 

 هیستامین 1Hآنتاگونیت  ب 

 هیستامین 2Hآگونیست  ج 

 هیستامین 2Hآنتاگونیست  د 
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 باشد؟هیستامین زیر چه میترین مزیت آنتیبا توجه به ساختمان شیمیایی، مهم

 

N

Cl
N

CH2CH2OCH2COOH

 
 

 جذب باال الف 

 آلودگی کمخواب ب 

 قدرت باال ج 

 طول اثر زیاد د 
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 باشد؟ترین اثر ترکیب ذیل چه میشیمیایی، مهم با توجه به ساختمان

N Cl

N

CH3

CH3 
 

 ضد سایکوز الف 

 ضد درد ب 

 ضد افسردگی ج 

 ضد التهاب د 
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 ترین کاربرد درمانی ترکیب زیر چیست؟مهم

 

O

HO

O

HOH2C

OH

 
 

 ضد التهاب الف 

 ضد استروژن ب 

 ضد پروژسترون ج 

 ضد آندروژن د 
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 کنید؟بینی میبا عنایت به ساختار، چه اثری برای ترکیب زیر پیش

NH

O

OCH3

H2N

 
 

 مهارکننده بیوسنتز آدرنوکورتیکوئیدها الف 

 مهارکننده آروماتاز ب 

 ضد صرع ج 

 التهابضد  د 
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 باشد؟با توجه به ساختمان شیمیایی، مکانیزم اثر ترکیب ذیل چه می

NCl CH3

Cl
 

 

 مهار بازجذب دوپامین الف 

 نفرینمهار بازجذب نوراپی ب 

 مهار بازجذب سروکونین ج 

 مهار آنزیم کولین استراز د 
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 باشد؟کدام گزینه در مورد دوپامین با ساختار ذیل صحیح می

HO

HO

CH2CH2NH2

 
 

 ترکیب خوراکی است. الف 

 کند.از سد خونی ـ مغزی عبور نمی ب 

 مقاوم است. MAOبه آنزیم  ج 

 مقاوم است. COMTبه آنزیم  د 
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 ؟نیستکدام جمله در مورد ترکیب زیر صحیح 

 

O

N

CH3H3C

CH3

N

H3C
N

 
 

 آور است.خواب الف 

 کند.های بنرودیازبینی عمل میاز طریق گیرنده ب 

 ساعت دارد. 5/2نیمه عمر حدوداً  ج 

 شود.به عنوان ضد اضطراب استفاده می د 
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 باشد؟ساختمان شیمیایی، گیرنده دارویی ترکیب ذیل چه میبا توجه به 

 
HO

HO

OH

NH

CH3

CH3

H3C

 
 

  آدرنرژیک 1α الف 

 آدرنرژیک 2α ب 

  آدرنرژیک 1β ج 

 آدرنرژیک 2β د 
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 کنید؟بینی میبا عنایت به ساختار، چه خاصیتی برای ترکیب زیر پیش

 

N

O CH2OH

O

COOH 
 

 ها است.سیلینبیوتیک از دسته پنیآنتی الف 

 مهارکننده بتاالکتاماز است. ب 

 بیوتیک کنیولون است.آنتی ج 

 بیوتیک تتراسایکلین است.آنتی د 
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 باشد؟زیر میمجاورت با آرسنیک در طبیعت معموالً از کدام منابع 

 

 سوخت فسیلی الف 

 آب آشامیدنی ب 

 گندم ج 

 طیور د 
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 تواند سمیت شدید ریوی ایجاد کند؟یک از فلزات زیر میبخارات کدام

 

 سرب الف 

 کادمیوم ب 

 جیوه ج 

 آهن د 
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شده برای مطالعه جهت جلوگیری از تلوف شودن ( بر اساس اکثر منابع دوز تعیینChronicمزمن )در تست سمیت 

 باشد؟یک میحیوانات زیاد در پایان آزمایش، کدام

 

 MTD الف 

 NOAEL ب 

 LOAEL ج 

 50LD د 
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 شونده در چشم خرگوش چقدر باید باشد؟پذیری چشمی حجم و یا وزن ماده اضافه در تست تحریک

 

 گرم ماده جامدمیلی 200لیتر محلول یا میلی 2/0 الف 

 گرم ماده جامدمیلی 100لیتر محلول یا میلی 1/0 ب 

 گرم ماده جامدمیلی 150لیتر محلول یا میلی 15/0 ج 

 گرم ماده جامدمیلی 50لیتر محلول یا میلی 05/0 د 
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 ؟نداردیک از عوامل زیر بستگی باال بودن حجم ظاهری توزیع یک عامل سمی به کدام

 

 صرفاً در جریان خون باقی ماندن الف 

 های بافتیاتصال با میل ترکیبی باال به پروتئین ب 

 به دام افتادن در ارگانل خاصی مثل لیزوزوم ج 

 هابافت به واسطه ناقلبرداشت فعال توسط  د 
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 چه مدت است؟ Subchronicزمان برای تست تحت مزمن بهترین مدت

 

 روز 30 الف 

 روز 90 ب 

 روز 150 ج 

 روز 180 د 
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 شود؟یک از موارد زیر در سمیت تحت حاد بررسی میکدام

 

 50LD الف 

 10LD ب 

 NOAEL ج 

 50TD د 

  منبع:

 

 شناسی و داروشناسیسم 

128 
 شود؟تست ارزیابی تحریک پوستی چیست و از چه حیوان آزمایشگاهی برای انجام آن استفاده می

 

 ـ خرگوش Draizeتست  الف 

 ـ خوکچه هندی Tukyتست  ب 

 ـ موش صحرایی Vidalتست  ج 

 میمون تست توبرکولین ـ د 
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های زیور بور روی حیوانوات آزمایشوگاهی تعیوین یک از تسوتبرای سموم مختلف پس از انجام کدام 50LDمقدار 

 گردد؟می

 

 تست حساسیت پوستی الف 

 تست حساسیت چشمی ب 

 تست تحت مزمن ج 

 تست سمیت حاد د 
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 باشد؟های زیر صحیح مییک از گزینهکدام

 

 شوند، دارای غلظت باال و حجم توزیع کم هستند.سمومی که فقط وارد پالسما می الف 

 باشند.های بدن که دارای غلظت مؤثر پالسمایی کم هستند، دارای حجم توزیع زیاد مییافته در بافتسموم احتباس ب 

 فقط بستگی به حجم توزیع دارد.ورود سموم به پالسما  ج 

 موارد الف و ب صحیح هستند. د 
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 کنند؟های زیر استفاده مییک از روشها از کداماکثر سموم برای انتقال به داخل بافت

 

 انتشار فعال الف 

 یافتهانتشار تسهیل ب 

 انتشار ساده ج 

 اختصاصیهای دهندهانتقال د 
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 ؟شودنمیهای زیر جزو سموم فلزی خطرناک برای انسان محسوب یک از نمونهکدام

 

 کادنیوم الف 

 سرب ب 

 آرسنیک ج 

 روی د 
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 یک از موارد زیر بیشتر است؟احتمال وجود کادمیوم در کدام

 

 های فسیلیسوخت الف 

 های دریاییفرآورده ب 

 دود سیگار ج 

 هاباطری د 
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های زیر بور روی یک از تستبرای ترکیبات شیمیایی مختلف پس از انجام کدام LOAELو  NOAELتعیین مقادیر 

 پذیر است؟حیوانات آزمایشگاهی انجام

 

 حاد الف 

 حادتحت  ب 

 تحت مزمن ج 

 Draize د 
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تووان مارکرهوای خوونی و یوا بوافتی را در حیووان در تست سمیت تحت حاد، چنود روز پوس از تجوویز دارو می

 گیری نمود؟آزمایشگاهی اندازه

 

 روز 90 الف 

 روز 30-60 ب 

 روز 14-28 ج 

 روز 7 د 
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136 
 یک از داروهای زیر برای پارکینسون مضر است؟کدام

 

 لوودوپا الف 

 بروموکریپتین ب 

 روپینیرول ج 

 هالوپریدول د 
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 تر است؟یک از داروی ضد تشنج زیر، عارضه هیپرپالزی لثه شایعدر مورد کدام

 

 کاربامازپین الف 

 لوتیراستام ب 

 الموتریژین ج 

 توئینفنی د 
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 شناسی و داروشناسیسم 

138 
 تر است؟آور زیر کوتاهبخش و خوابیک از داروهای آرامدوام اثر کدام

 

 Zaliplon الف 

 Oxazepam ب 

 Dinzepam ج 

 Flurazepm د 
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 شود؟مدر زیر با اثر بر روی قوس هنله، باعث کاهش فشار خون مییک از داروهای کدام

 

 هیدروکلرتیازید الف 

 فوروسماید ب 

 اسپیرنوالکتون ج 

 استازوالمید د 
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 کند؟های آنژیوتانسین عمل مییک از داروهای ضد فشار خون زیر از طریق مهار گیرندهکدام

 

 کاپتوپریل الف 

 مینوکسیدیل ب 

 والسارتان ج 

 دیازوکساید د 
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 یک از داروهای زیر برای توقف زایمان زودرس مفید است؟کدام

 

 کلونیدین الف 

 پروپرانولول ب 

 تربوتالین ج 

 فنوکسی بنزامین د 
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 از داروهای مؤثر بر سیستم اتونوم زیر برای آسم مضر است؟ یککدام

 

 کرباکول الف 

 سالبوتامل ب 

 ایپراتروپیوم ج 

 آتروپین د 
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 ( است؟Inert binding siteیک از موارد زیر جایگاه اتصال خنثی )کدام

 

 های بتای قلبیگیرنده الف 

 پالسماآلبومین  ب 

 های آلفای عروقگیرنده ج 

 های بتای ریویگیرنده د 

  منبع:
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 بیشتری است؟ Bioavailabilityهای زیر دارای یک از راهتجویز داروها از کدام

 

 زیرپوستی الف 

 رکتال ب 

 استنشاقی ج 

 داخل وریدی د 
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 گویند؟درصد حداکثر اثر دارو چه می 50به مقدار داروی مورد نیاز برای ایجاد 

 

 Potency الف 

 Maximal efficacy ب 

 Idiosyncratic ج 

 Bioavailability د 
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 ( صحیح است؟Competitive antagonistیک از موارد زیر در مورد آنتاگونیست رقابتی )کدام

 

 توان بر اثر آنتاگونیستی آن غلبه کرد.با افزایش غلظت آگونیست می الف 

 شود.با افزایش غلظت آگونیست در اثر آنتاگونیستی آن تغییری مشاهده نمی ب 

 شود.با افزایش غلظت آگونیست، اثر آنتاگونیستی آن تشدید می ج 

 یابد.آنتاگونیستی به مقدار کمی کاهش می با افزایش غلظت آگونیست، اثر د 
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 شود؟( میPharmacodynamicsیک از موارد زیر شامل فارماکو دینامیک )کدام

 

 گذارد.اثراتی را که بدن بر دارو می الف 

 گذارد.اثراتی را که دارو بر بدن می ب 

 مراحل توزیع دارو در بدن ج 

 مراحل جذب و متابولیسم دارو در بدن د 
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 کند؟یک از داروهای ضد افسردگی زیر از طریق مهار بازجذب انتخابی سروتونین عمل میکدام

 

 دولوکستین الف 

 ایمی پرامین ب 

 سیتالوپرام ج 

 سلژیلین د 
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 شود؟یک از اثرات داروهای ضد درد اوپیوئیدی تحمل اندکی ایجاد میکدام به

 

 ضد دردی الف 

 ضد سرفه ب 

 سرخوشی ج 

 یبوست د 
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 یک از موارد زیر است؟کدام Repaglinideکاربرد 

 

 آورنده فشار خونپایین الف 

 آورنده قند خونپایین ب 

 ضد تشنج ج 

 ضد صرع د 
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