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فارماسیوتیکس

کدامیک از موارد زیر در کپسول ھای ژالتینی سخت (Hard gelatin capsules) قابل پر شدن نمی باشد؟ ١-

Pellets

Tablets

Pastes

Deliquiscent solids

 

کدامیک از موارد زیر از مشکالت قرص ھای تراکمی می باشد؟٢-
Syneresis

Capping

Bleeding

Caking

 

گرانول ھای جوشان (Effervescent granules) عبارتند از:٣-

گرانول ھایی کھ فاقد پوشش بوده و عالوه بر دارو، حاوی مواد اسیدی و کربنات ھا یا ھیدروژن کربنات ھا می باشند.
گرانول ھایی کھ باز شدن آنھا در آب، در شرایط آزمایشگاه حدود 25 دقیقھ طول می کشد.

گرانول ھایی کھ باز شدن آنھا در آب، در شرایط آزمایشگاه بیشتر از 15 دقیقھ طول می کشد.

گرانول ھایی کھ دارای پوشش بوده و حاوی مواد قلیایی و اسیدی مختلف می باشند.

 

کدامیک از روش ھای خشک کردن بھ روش Dynamic convection عمل می کند؟۴-

Vacuum oven

Freeze dryer

Fluidized bed dryer

Spray dryer

 

در فرآورده ھای Nasal، کدام گزینھ بھ عنوان پلیمر مخاط چسب مورد استفاده قرار نمی گیرد؟۵-

مشتقات سلولز

نشاستھ

کیتوزان

ماکروگل 15

 

مرحلھ Sub coating در روکش قندی بھ چھ منظور انجام می گیرد؟۶-

افزایش مقاومت قرص نسبت بھ فرسایش

جال دادن سطح قرص

حفاظت ھستھ از نفوذ رطوبت در مراحل روکش دھی

گرد کردن لبھ ھای قرص
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ارتباط ثابت سرعت روند درجھ صفر با نیمھ عمر چگونھ است؟٧-

با نیمھ عمر ارتباط مستقیم دارد.

با نیمھ عمر ارتباط معکوس دارد.

ارتباطی با نیمھ عمر ندارد.

با لگاریتم نیمھ عمر نسبت مستقیم دارد.

 

در سیستم ھای غیر نیوتنی اتساعی (Dilatant)، با افزایش تنش ...٨-

سرعت برشی کاھش می یابد.

فلوئیدیتی افزایش می یابد.

ویسکوزیتھ افزایش می یابد.

ارزش بازده (Yeild Value) بیشتر می شود.

 

-٩... Boundary Layer با افزایش ضخامت

سرعت انحالل کاھش می یابد.

سرعت انحالل افزایش می یابد.

سرعت انحالل تغییر نمی کند.

سطح تماس انحالل افزایش می یابد.

 

افزایش کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش ضریب انتشار می گردد؟١٠-

ویسکوزیتھ

دما

اندازه ذره ای

وزن ملکولی

 

فلوکوالسیون کنترل شده در فرموالسیون یک سوسپانسیون در چھ ناحیھ ای از منحنی DLVO رخ می دھد؟١١-

مینیمم اولیھ

ماکزیمم اولیھ

مینیمم ثانویھ

ماکزیمم ثانویھ

 

در کدامیک از حاالت زیر ترشوندگی (Wetting) کامل اتفاق می افتد؟١٢-

زاویھ تماس صفر

زاویھ تماس 45 درجھ

زاویھ تماس 90 درجھ

زاویھ تماس 180 درجھ
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پلی اتیلن گالیکول ھا در کدام طبقھ بندی پایھ ھای پمادی قرار دارند؟١٣-

پایھ ھای چرب

پایھ ھای جذبی

پایھ ھای امولسیونھ

پایھ ھای قابل حل در آب

 

احتمال رھش (آزادسازی) یک داروی چربی دوست از کدام نوع پایھ پمادی کمتر است؟١۴-

پایھ ھای چرب

پایھ ھای امولسیونھ

پایھ ھای جذبی

پایھ ھای ابدوست

 

در رابطھ سرعت رسوب ذرات در سوسپانسیون ھا، کدام گزینھ بھ طور صحیح بیان شده است؟١۵-

سرعت رسوب ذرات با قطر ذرات رابطھ عکس دارد.

سرعت رسوب ذرات با مجذور شعاع ذرات رابطھ مستقیم دارد.

سرعت رسوب ذرات با ویسکوزیتھ فاز پیوستھ رابطھ مستقیم دارد.

سرعت رسوب ذرات با دانسیتھ ذره رابطھ عکس دارد.

 

در انتخاب روش فیلتراسیون مایعات دارویی، کدام گزینھ اھمیتی ندارد؟١۶-

ماھیت شیمیایی فرآورده

سرعت فیلتراسیون

فشار بخار فرآورده

ویسکوزیتھ فرآورده

 

در ارزیابی اندازه ذرات آئروسل ھا، کدام دستگاه با داشتن تعداد Stage بیشتر، از قدرت تفکیک باالتری برخوردار می باشد؟١٧-

Next Generation Impactor

Anderson Cascade Impactor

Multi stage Liquid Impactor

Twin Stage Impactor

 

کدام گزینھ در مورد استفاده از Spacer، در دارورسانی استنشاقی درست می باشد؟١٨-

در فرآورده ھای MDI، برای تنظیم خروج قطرات و تنفس بیمار استفاده می شود.

در فرآورده ھای DPI، برای بھ دام انداختن ذرات درشت استفاده می شود.

در Nebulizer، برای بھ دام انداختن قطرات درشت استفاده می شود.

در ھمھ فرآورده ھای استنشاقی استفاده از Spacer برای بھبود کیفیت دارورسانی توصیھ می شود.
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در تھیھ فرآورده ھای امولسیون، کدام گزینھ بھ عنوان سورفاکتانت کاتیونی شناختھ می شود؟١٩-

Cetrimide

Span

Tween

Pluronic

 

برای تھیھ یک فرآورده ایزوتونیک، کدام ماده قابل استفاده نمی باشد؟٢٠-

سدیم کلراید

دکستروز

مانیتول

سدیم سیترات

 

در طراحی یک فرآورده قطره چشمی، کدام عامل فاقد اھمیت است؟٢١-

اسمواللیتھ

pH

اندازه قطرات

کشش سطحی

 

نقش کاربومر در فرموالسیون فرآورده ھای موضعی چیست؟٢٢-

افزایش دھنده ویسکوزیتھ

محافظت کننده ضد میکروبی

pH تنظیم کننده

افزاینده محلولیت

 

محدودیت روش فیلتراسیون برای استریل کردن فرآورده ھای دارویی در این است کھ....٢٣-

برای میکروارگانیسم ھای خیلی ریز مانند ویروس ھا موثر نیست.

نیاز بھ کنترل فاکتورھای متعددی در حین فرآیند دارد.

ھزینھ باالیی دارد.

باعث آسیب بھ فرآورده می گردد.

 

استفاده از روش حرارت خشک برای استریل کردن کدامیک از موارد زیر مناسب است؟٢۴-

ظروف شیشھ ای

ظروف پالستیک

ظروف الستیکی

محلول ھای آبی
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کدام گزینھ بھ عنوان پرزرواتیو (محافظ ضدمیکروبی) در فرآورده ھای تزریقی مورد استفاده قرار نمی گیرد؟٢۵-

Benzalkonium Chloride

Benzoic acid

Benzidamine

Benzyl alcohol

 

روش Coulter Counter کدام قطر معادل را اندازه گیری می نماید؟٢۶-

قطر معادل سطحی

قطر معادل حجمی

قطر معادل استوک

قطر معادل مارتین

 

کدامیک از موارد جزو بستھ بندی اولیھ (Primary Pack) طبقھ بندی نمی شوند؟٢٧-

بطری حاوی مایعات خوراکی

قاشق برای مصرف مایعات خوراکی

درب بطری مایعات خوراکی

ساشھ برای پودرھای خوراکی

 

برای ارزیابی کدام پارامتر فارماکوکینتیک باید تجویز وریدی دارو انجام شود؟٢٨-

فرآھمی زیستی مطلق

فرآھمی زیستی نسبی

ھم ارزی زیستی

ھم ارزی درمانی

 

داروھایی با محلولیت آبی پایین و نفوذپذیری غشایی باال در کدامیک از طبقھ بندی ھای بیوفارماسیوتیکی (BCS) قرار می گیرد؟٢٩-

Class I

Class II

Class III

Class IV

 

Al) بھ شیشھ ھای مورد استفاده در بستھ بندی ھای دارویی بھ کدام دلیل صورت می گیرد؟٣٠- O افزودن آلومینا (

افزایش سختی

مات کردن شیشھ

کاھش انبساط حرارتی

رنگی کردن شیشھ
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تاثیر افزایشی غذا بر فراھمی زیستی داروھا بر اساس کدام مکانیسم زیر می تواند باشد؟٣١-

افزایش ویسکوزیتھ محتویات دستگاه گوارش

افزایش سرعت جریان خون در ورید باب کبدی

کاھش سرعت تخلیھ معده

تشکیل شالت

 

افزودن پلی اتیلن گلیکول بھ سطح دندریمرھا باعث افزایش ..... می گردد.٣٢-

ماندگاری در جریان خون

کلیرانس کبدی

جذب خوراکی دارو

افزایش اپسونیزاسیون

 

کلسترول چھ نقشی در ساختار لیپوزوم دارد؟٣٣-

کاھش نفوذپذیری دو الیھ لیپیدی

افزایش سرعت تشکیل دو الیھ لیپیدی

افزایش تحرک فسفولیپیدھا

افزایش رھش دارو

 

کدامیک از موارد زیر از مزایای سیستم آزمون انحالل جریان مداوم (Continous-flow) نسبت بھ روش ھای بر پایھ محفظھ ھای اختالطی (Stirred vessel) می٣۴-
باشد؟

امکان شناوری شکل دارویی بر سطح محیط انحالل

مصرف محیط انحالل کمتر

حفظ شرایط سینک

امکان نمونھ گیری آنالین

 

اگر در شرایطی کھ غلظت پالسمایی دارو در یک فرد 50 میکروگرم بر میلی لیتر است، سرعت حذف دارو 100 میلی گرم در ساعت باشد، نیمھ عمر حذف دارو در این فرد٣۵-
چقدر است؟

2 ساعت

0.346 ساعت

0.693 ساعت

0.5 ساعت

 

فارماکوگنوزی

papaveretum BP فاقد کدامیک از ترکیبات زیر بھ علت دارا بودن اثر ژنوتوکسیسیتی است؟٣۶-

Anhydrous morphine

papaverin

codeine

noscapine
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اسید چرب عمده ی روغن بادام کدام است؟٣٧-

اسید لینولئیک

اسید اولئیک

اسید پالمیتیک

اسید آراشیدونیک

 

برای اندازه گیری سرعت فیلتراسیون گلومرولی از کدام ماده استفاده می شود؟٣٨-

مانیتول

اینولین

آمیلوپکتین

سوربیتول

 

اثر دارویی گیاه Hawthorn چیست؟٣٩-

ضد صرع

کاھش چربی خون

مقوی خفیف قلبی

ضد اسھال

 

کلوفان چیست؟۴٠-

نام نوعی درخت کاج کھ تربانتین تولید می کند

نام ماده ی عمده ی موجود در اسانس تربانتین

نام دیگر اولئوگم رزین ُکندُر است

رزین باقیمانده بعد از استخراج اسانس تربانتین

 

در اثر خشک شدن برگ دیجیتال کدام ماده زیر بھ وجود می آید؟۴١-

A پورپورا گلیکوزید

B پورپورا گلیکوزید

ژیتوکسین

گلوکوژیتالوکسین

 

اندام مورد استفاده و ساپونین استروئید گیاه Fenugreek کدام گزینھ می باشد؟۴٢-

دانھ و سایکوساپونین

دانھ و دیوسژنین

ریشھ و دیوسژنین

برگ ھا و تریگونلین
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کدام ترکیب جزء دستھ پروتوآلکالوئیدھا می باشد؟۴٣-

کلشی سین

پاپاورین

آکونیتین

سنکونیدین

 

بیوتکنولوژی دارویی

واتسون و گریک با توجھ بھ کدام آنالیز روی مولکول DNA، ساختار مارپیچ دو رشتھ ای را شناسایی کردند؟۴۴-

آنالیز تفرق اشعھ ایکس DNA کریستالیزه

آنالیز تفرق اشعھ ایکس DNA مایع

DNA الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید

DNA مولکول NMR تفسیر طیف

 

کدام سیستم ویژه آنزیمی، وظیفھ ھمانندسازی انتھاھای خطی کروموزوم ھا در یوکاریوت ھا را برعھده دارند؟۴۵-

DNA
ژیراز
پریماز

تلومراز

ھلیکاز

 

کدامیک از روش ھای زیر افزایش دھنده نیمھ عمر اینترفرون ھا نیست؟۴۶-

اتصال غیرکوواالن PEG بھ اینترفرون

اتصال کوواالن PEG بھ اینترفرون

بیان فیوژن پروتئین اینترفرون و آلبومین

تولید آلبوفرون

 

داروی Natalizumab یک آنتی بادی مونوکلونال ............ است کھ جھت درمان ............ کاربرد دارد.۴٧-

کایمریک، آرتریت روماتوئید

موشی، سرطان کولورکتال

انسانی شده، مولتیپل اسکلروزیس

انسانی، کولورکتال

 

تکنیک SELEX، برای دستیابی بھ کدامیک از مولکول ھای زیر انجام می شود؟۴٨-

RNA تداخلی

ریبوزیم

داکسی ریبوزیم

آپتامر

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



"نسل اول" آنتی سنس اولیگونوکلئوتیدھای درمانی کدامند و چھ ویژگی ھایی دارند؟۴٩-

مشتقات فسفوروتیوآت ھا، محلول در آب، مقاوم بھ نوکلئازھای درونزاد، پلی آنیونی

مشتقات فسفورآمیدات ھا، محلول در آب، مقاوم بھ نوکلئازھای درونزاد، پلی آنیونی

مشتقات فسفوروتیوآت ھا، محلول در آب، مقاوم بھ نوکلئازھای محدودکننده، پلی کاتیونی

مشتقات فسفورآمیدات ھا، نامحلول در آب، مقاوم بھ نوکلئازھای درونزاد، بدون بار

 

در مورد عامل بیماری SARS، کدام پروتئین جھت تولید واکسن زیر واحد استفاده شده است؟۵٠-

Capsid protein

Envelope protein

Spike protein

Hemagglutinin protein

 

داروسازی بالینی

کدامیک از داروھای زیر از طریق اثر آنتی آندروژنیک در درمان آکنھ موثر می باشد؟۵١-

سیپروترون

کلیندامایسین

بنزوئیل پراکساید

آزالئیک اسید

 

عوارض عمده سولفونیل اوره ھا در درمان دیابت کدام است؟۵٢-

افت قند خون - افزایش وزن

افت قند خون - افزایش تری گلیسیرید

افزایش تری گلیسیرید - کاھش وزن

افزایش وزن - افزایش اسید اوریک

 

نیمھ عمر جذب انسولین از کدام محل تزریق زیرجلدی زیر کوتاه تر می باشد؟۵٣-

باسن

ران

بازو

شکم

 

فاصلھ گذاری حداقل 4 ساعتھ میان مصرف لووتیروکسین خوراکی با کدام داروی خوراکی دیگر ضروری است؟۵۴-

آملودیپین

کلسیم کربنات

گلی بن کالمید

متفورمین
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ھمھ موارد زیر از علل شایع بروز زخم ھای گوارشی (PUD) ھستند، بجز:۵۵-

عفونت ھلیکوباکتر پیلوری

مصرف داروھای ضدالتھاب غیراستروئیدی

آسیب مخاطی ناشی از استرس

نارسایی ھای عروقی

 

کدام دارو در موارد شکست درمانی اولیھ رژیم ھای ریشھ کنی ھلیکوباکترپیلوری در بیمار حساس بھ پنی سیلین، قابل استفاده است؟۵۶-

آزیترومایسین

لینزوالید

لووفلوکساسین

کلیندامایسین

 

فوتوکموتراپی پسوریازیس شامل کدام اجزای درمانی زیر می باشد؟۵٧-

UVB ترکیب پسورالن با اشعھ

UVC ترکیب متوتروکسات با اشعھ

ترکیب پسورالن با متوتروکسات

UVA ترکیب پسورالن با اشعھ

 

احتمال بروز راش ناشی از الموتریجین یا مصرف ھمزمان کدام داروی ضدصرع افزایش می یابد؟۵٨-

فنی توئین

والپروات

گاباپنتین

پریمیدون

 

درمان سرکوب کننده انتخابی سردردھای خوشھ ای کدام موارد زیر می باشند؟۵٩-

سوماتریپتان زیرجلدی - اکسیژن استنشاقی

ارگوتامین استنشاقی - اکسیژن استنشاقی

سوماتریپتان زیرجلدی - ارگوتامین استنشاقی

پردنیزولون تزریقی - ارگوتامین استنشاقی

 

در یک بیمار با مشکل فیبریالسیون دھلیزی کھ مصرف کننده وارفارین می باشد، کدامیک از داروھای زیر می تواند INR بیمار را افزایش دھند؟۶٠-

دیگوکسین

آمیودارون

متوپرولول

کاپتوپریل
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بیماری با نارسایی قلبی (EF=35%) و تحت درمان با داروھای لوزارتان، بیزوپرولول و اسپیرونوالکتون می باشد و سابقھ ھیچ بیماری خاصی را ندارد. چنانچھ بیمار با۶١-
داروی بیزوپرولول واکنش حساسیتی نشان دھد، کدامیک از داروھای زیر از نظر کارآیی جایگزین این دارو می باشد؟

آتنولول

متوپرولول تارتارات

پروپرانولول

متوپرولول سوکسینات

 

در یک بیمار 52 سالھ با تشخیص آنژین صدری پایدار، کدامیک از رژیم ھای آنتی پالکت زیر برای بیمار بھترین انتخاب است؟۶٢-

آسپیرین با دوز 325 تا 650 میلی  گرم روزانھ

آسپیرین با دوز 75 تا 162 میلی  گرم روزانھ

کلوپیدوگرول با دوز 75 میلی  گرم روزانھ

ترکیب آسپیرین 81 میلی  گرم روزانھ + کلوپیدوگرل 75 میلی  گرم روزانھ

 

کدام دارو در درمان نگھدارنده کولیت اولسراتیو جایگاھی ندارد؟۶٣-

مزاالزین

اینفلیکسیمب

پردنیزولون

آزاتیوپرین

 

کدام دارو در درمان بیماری ریفالکس معده بھ مری جایگاھی ندارد؟۶۴-

پنتوپرازول

سوکرالفیت

متوکلوپرامید

فاموتیدین

 

اندازه گیری کدام آنزیم زیر برای ارزیابی عوارض عضالنی استاتین ھا استفاده می شود؟۶۵-

آسپارتات آمینوترانسفراز

آالنین آمینوترانسفراز

کراتین کیناز

آلکالین فسفاتاز

 

قطع مصرف کدام داروی ضدپوکی استخوان 72 ساعت قبل از موارد بی تحرکی، مانند جراحی، توصیھ می شود؟۶۶-

کلسی تونین

تری پاراتاید

آلندرونیت

رالوکسیفن
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منظور از pseudogut (نقرس کاذب) کدام است؟۶٧-

درگیری مفصل غیر از شصت پا

رسوب کریستال ھای دیگر غیر از مونوسدیم اورات

بروز حمالت نقرس در جمعیت اطفال

بروز حمالت نقرس در صبح ھا

 

عوارض چشمی مانند نقایص تطابقی و تاری دید از عوارض احتمالی کدام داروی DMARDs می باشد؟۶٨-

متوتروکسات

ھیدروکسی کلروکین

سولفاساالزین

لفلونامید

 

شایع ترین جرم ایجاد کننده مننژیت کدامیک از موارد زیر است؟۶٩-

نیسریا مننژیتیدیس

استرپتوکوک پنومونیا

ھموفیلوس انفلوآنزا

لیستریا مونوسیتوژنس

 

کدامیک در مورد پیوری صحیح می باشد؟٧٠-

نشان دھنده عفونت ادراری است.

بھ تعداد WBC/ml 10-5 ادرار گفتھ می شود.

یک یافتھ اختصاصی در یورتریت می باشد.

در بیمار با عالئم ادراری نشانھ باکتریوری عالمت دار است.

 

بیمار خانم باردار در 3 ماھھ دوم و مبتال بھ سیستیت می باشد. جھت درمان کدامیک پیشنھاد نمی شود؟٧١-

کوآموکسی کالو

سفالکسین

سیپروفلوکساسین

کوتریموکسازول

 

کدامیک جھت درمان یورتریت کالمیدیایی قابل استفاده است؟٧٢-

سفتریاکسون

داکسی سایکلین

کوتریموکسازول

ھر سھ مورد
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با توجھ بھ میزان اثربخشی و عوارض، کدامیک درمان انتخابی ھپاتیت c مزمن می باشد؟٧٣-

Peg-interferon

Ribavirin

Direct Acting Antiviral

Conventional Interferon

 

کدامیک از اندیکاسیون ھای درمان ترکیبی، در ھپاتیت B مزمن می باشد؟٧۴-

درمان گونھ ھای مقاوم

پاسخ دھی سریع تر بھ درمان

کوتاه کردن دوره درمان

کاھش عوارض دارویی

 

کدامیک در ارتباط با استفاده از GCSF جھت پیشگیری از نوتروپنی رژیم ھای شیمی درمانی صحیح می باشد؟٧۵-

جھت رژیم ھای شیمی درمانی با شیوع حدود 20 درصد نوتروپنی تب دار توصیھ می شود.

باعث پاسخ دھی بھتر بھ شیمی درمانی می شود.

باعث افزایش بقای کلی بیماران می شود.

اثری در کاھش مصرف آنتی بیوتیک ندارد.

 

کدامیک تعریف صحیح میکروآلبومینوری می باشد؟٧۶-

دفع آلبومین ادرار 24 ساعتھ بھ میزان 30 تا 300 میلی گرم

دفع آلبومین ادرار 24 ساعتھ بھ میزان بیشتر از 300 میلی گرم

دفع آلبومین ادرار 24 ساعتھ بھ میزان کمتر از 30 میلی گرم

دفع آلبومین ادرار 24 ساعتھ بھ میزان بیشتر از 600 میلی گرم

 

ھیپوکالمی از عوارض کدامیک از داروھای زیر نمی باشد؟٧٧-

انسولین

پردنیزولون

متوپرولول

استازوالمید

 

کدامیک از انواع آنمی میکروسیتیک می باشند؟٧٨-

فقر آھن - تاالسمی

فقر ویتامین B12 - تاالسمی

B12 فقر فوالت - فقر ویتامین

فقر آھن - فقر فوالت
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بیمار آقای 45 سالھ با تشخیص افسردگی ماژور و با سابقھ صرع و پرفشارخونی کنترل شده و خواب آلودگی در طول روز جھت درمان دارویی معرفی شده است. کدامیک٧٩-
انتخاب بھتری برای این بیمار است؟

بوپروپیون

ماپروتیلین

اس سیتالوپرام

آمی تریپتیلین

 

بیمار با شکایت نعوظ (erection) بدون علت، طوالنی و دردناک بھ اورژانس بیمارستان مراجعھ کرده است. از بین داروھای مصرفی بیمار، محتمل ترین علت کدام٨٠-
داروی زیر است؟

بوسپیرون

فلوواکسامین

مالتونین

ترازودون

 

در درمان پرفشار خونی، دیورتیک ھای نگھدارنده پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند. کدامیک از موارد زیر در ارتباط با این داروھا صحیح است؟٨١-

دیورتیک ھای نگھدارنده پتاسیم معموال بھ ھمراه مدرھای تیازیدی جھت جلوگیری از ھیپوکالمی مصرف می شوند.

دیورتیک ھای نگھدارنده پتاسیم زمانی کھ بھ شکل منوتراپی مصرف می شوند، قدرت اثر باالیی در مقایسھ با تیازیدھا دارا می باشند.

ھیپوکالمی ایجاد شده توسط تیازیدھا اغلب شدید می باشد و با مصرف دیورتیک ھای نگھدارنده پتاسیم نمی توان از ھیپوکالمی این داروھا جلوگیری نمود.

اسپیرونوالکتون در برخی از بیماران می تواند منجر بھ تشدید ھیپوکالمی گردد.

 

در دوران بارداری، مصرف کدامیک از داروھای زیر خطرات کمتری را متوجھ جنین می کند؟٨٢-

والپروات

لیتیوم

الموتریجین

کاربامازپین

 

در بیمار با اختالل اضطرابی و سابقھ سوءمصرف مواد، داروی بوسپیرون تجویز شده است، اما پزشک از اثربخشی دارو راضی نبوده است و تصمیم بھ استفاده از٨٣-
داروھای بنزودیازپینی می گیرد. از بین داروھای زیر کدامیک برای مصرف این بیمار منطقی تر است؟

کلونازپام

دیازپام

آلپرازوالم

لورازپام

 

بیمار تحت درمان یا ھالوپریدول با تشخیص سندرم نورولپتیک بدخیم (NMS) مراجعھ کرده است. کدام داروی زیر در درمان وی ارزش بالینی ندارد؟٨۴-

دانترولن

بروموکریپتین

نرمال سالین وریدی
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لورازیدون

 

کدام پروژستین موجود در قرص ھای ترکیبی ضدبارداری خواص آنتی آلدوسترونی و آنتی مینرالوکورتیکوئیدی دارد؟٨۵-

لوونورژسترل

دروسپرینون

نورژستیمیت

ژستودن

 

بیمار آقای 67 سالھ با سابقھ 2 سال بیماری پارکینسون و تحت درمان با لودوپا/کاربی دوپا (4 بار در روز) و آمانتادین می باشد، اخیرا بیمار دچار عالئم افسردگی شده٨۶-
است. کدام عبارت زیر در مورد این بیمار صحیح نمی  باشد؟

بروز افسردگی از عوارض جانبی داروی لودوپا/کاربی دوپا است.

داروی آمانتادین می تواند باعث تقویت عارضھ افسردگی ناشی از لودوپا/کاربی دوپا گردد.

عارضھ افسردگی با لودوپا/کاربی دوپا وابستھ بھ دوز می باشد.

بھ منظور کاھش عالئم افسردگی، ویتامین E با دوز 400 میلی گرم روزانھ توصیھ می شود.

 

خانم 18 سالھ، مجرد با عالئم دیسمنوره بھ داروخانھ مراجعھ و از شما جھت رفع عالئم راھنمایی می خواھد. کدامیک از موارد زیر را بھ ایشان توصیھ می کنید؟٨٧-

مصرف قرص LD در طی سھ سیکل قاعدگی

مصرف قرص ناپروکسن 500 میلی گرم دو بار در روز، 1 تا 2 روز قبل از شروع سیکل

مصرف ھمزمان LD و ناپروکسن با شروع سیکل

استفاده از قرص منیزیوم سولفات بھ صورت روزانھ

 

کدامیک در کنترل عالئم بیماران COPD نقش اصلی را ندارد؟٨٨-

تیوتروپیوم

کرومولین سدیم

سالمترول

ایپراتروپیوم

 

کدام داروی زیر جایگزین مناسبی برای اسپری کورتیکوستروئید استنشاقی با دوز پایین در یک بیمار با آسم StepII می باشد؟٨٩-

تجویز پردنیزولون خوراکی با دوز معادل

استفاده از فرم خوراکی سالبوتامول

کرومولین سدیم استنشاقی

استفاده از فرم استنشاقی سالمترول

 

در درمان پرفشاری خون دو دستھ دارویی کھ مصرف زیادی دارد شامل مھارکننده ھای آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین (ACEI) و داروھای بلوک کننده گیرنده٩٠-
آنژیوتانسین (ARB) می باشند. کدامیک از گزینھ ھای زیر در مقایسھ این دو دستھ دارویی صحیح نمی باشد؟

داروھای ARB ھمانند داروھای ACEI در نارسایی سیستولیک قلبی مبتال بھ پرفشار خونی مصرف می شوند.

شواھد فعلی حاکی از آن است کھ دستھ دارویی ACEI در کاھش حوادث قلبی عروقی بر داروھای دستھ ARB ارجح می باشد.

در کنترل پرفشاری خون توصیھ می شود کھ در مرحلھ اول از دستھ دارویی ARB و در مرحلھ دوم از دستھ دارویی ACEI استفاده شود.

از نظر تئوری ACEI بایستی فشار خون را بیشتر از دستھ دارویی ARB کاھش دھند اما این تفاوت در کارآزمایی ھای بالینی ھنوز بھ اثبات نرسیده است.
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شیمی دارویی

کدام یک از گزینھ ھای زیر بایوایزوستر حلقھ بنزن می باشد؟٩١-

 

در صورتی کھ برای استخالف R نیاز بھ یک گروه الکترون دھنده قوی باشد، کدام گزینھ مناسب است؟٩٢-

 

برای اتصال بھ رسپتور کدام گروه عاملی در ترکیب زیر قادر بھ برقراری پیوند ھیدروژنی بوده و بھ عنوان دھنده پیوند ھیدروژنی عمل می نماید؟٩٣-

نیتروژن حلقھ ی ایمیدازول

OH

NO

CH

 

2

3
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کدام ترکیب از راه خوراکی قابل مصرف است؟٩۴-

 

ترکیب زیر در کدام گروه از دستھ آنتی بیوتیک ھای بتاالکتامی قرار می گیرد؟٩۵-

پنی سیلین ھا

سفالوسپورین ھا

کارباپنم ھا

منوباکتام ھا

 

ترکیب زیر با چھ مکانیزمی اثر ضد سرطانی خود را اعمال می نماید؟٩۶-

آلکیالسیون

وقفھ آنزیم DNA پلیمراز

وقفھ آنزیم RNA پلیمراز

وقفھ آنزیم کیناز
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ترکیب زیر با چھ مکانیزمی اثر ضد میکروبی خود را اعمال می نماید؟٩٧-

وقفھ ترنس پپتیداز

وقفھ بتاالکتاماز

رقابت با پارا آمینوبنزوییک اسید

وقفھ آنزیم جیراز

 

با توجھ بھ ساختمان شیمیایی مورد مصرف ترکیب زیر چیست؟٩٨-

آنتی دوت گاز جنگی

حشره کش

ریلیز نوراپی نفرین

ضد فشار خون

 

با توجھ بھ ساختمان شیمیایی اثر ترکیب زیر چیست؟٩٩-

آگونیست موسکارین

آگونیست نیکوتین

مھارکننده کولین استراز

آنتاگونیست موسکارین

 

با توجھ بھ ساختمان شیمیایی ترکیب زیر چھ اثری دارد؟١٠٠-

آنتی کولینرژیک با اثر محیطی

آنتی کولینرژیک با اثر مرکزی

آگونیست کولینرژیک با اثر محیطی

آگونیست کولینرژیک با اثر مرکزی
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با توجھ بھ ساختمان شیمیایی مھمترین مورد مصرف ترکیب زیر چھ می باشد؟١٠١-

حشره کش

گاز جنگی

ضد گلوکم

ضد میاستنی گراویس

 

با توجھ بھ ساختمان شیمیایی ترکیب زیر چھ اثری دارد؟١٠٢-

ضد افسردگی

ضد سایکوز

آنتی موسکارین

ضد فشارخون

 

با توجھ بھ ساختمان شیمیایی مھمترین مورد مصرف ترکیب زیر چھ می باشد؟١٠٣-

ضد اسپاسم

ضد اشتھا

ضد فشارخون

ضد آسم

 

کدام گزینھ در رابطھ با ترکیب زیر نادرست است؟١٠۴-

اتم ھای کلر در افزایش لیپوفیلیسیتھ نقش دارند.

توانایی عبور از BBB را دارد.

در درمان آسم مصرف می شود.

ترکیب آگونیست آلفا دو می باشد.
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کدام ترکیب زیر مھارکننده اختصاصی آنزیم COX-2 نمی باشد؟١٠۵-

 

با توجھ بھ ساختمان شیمیایی مھمترین مورد مصرف ترکیب زیر چھ می باشد؟١٠۶-

ضد سایکوز

ضد تھوع

ضد فشارخون

ضد شوک

 

کدام گزینھ در رابطھ با ترکیب زیر صحیح می باشد؟١٠٧-

آنتاگونیست اوپیوییدی با اثر ضد اسھال می باشد.

مھارکننده اختصاصی آنزیم سیکلواکسیژناز-2 با اثرضدالتھابی می باشد.

مھارکننده آنزیم سیکلواکسیژناز با اثرضدالتھابی می باشد.

آگ
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آگونیست اوپیوییدی با اثر ضد اسھال می باشد.

 

با توجھ بھ ساختمان شیمیایی ترکیب زیر چھ اثری دارد؟١٠٨-

خواب آور

ضد التھاب

ضد گلوکوم

ضد پارکینسون

 

ترکیب زیر برای گیرنده ھای اوپیوئیدی چھ نوع لیگاندی است؟١٠٩-

لیگاند برگشت پذیر مو، کاپا و دلتا

لیگاند برگشت ناپذیر مو، کاپا و دلتا

لیگاند برگشت پذیر مو

لیگاند برگشت ناپذیر مو

 

با توجھ بھ ساختمان شیمیایی ترکیب زیر چھ اثری دارد؟١١٠-

آلفا یک آدرنرژیک

آلفا دو آدرنرژیک

بتا یک بالکر

بتا دو بالکر
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با توجھ بھ ساختمان شیمیایی ترکیب زیر چھ اثری دارد؟١١١-

H1 آنتاگونیست

H2 آنتاگونیست

H1 آگونیست

H2 آگونیست

 

در خصوص ارتباط ساختار با فعالیت (SAR) ترکیبات استروییدی ھمھ عبارات زیر صحیح ھستند، بجز:١١٢-

ساختار کلی حلقوی این ترکیبات سیکلوپنتانوپرھیدروفنانترن می باشد.

وجود اکسیژن روی کربن ھای 3 و 17 باعث افزایش اثر بخشی می شود.

وجود باند دوگانھ بین کربن ھای 4 و 5 باعث کاھش اثر این ترکیبات می گردد.

چنانچھ حلقھ A در این ترکیبات آروماتیک باشد ترکیب خاصیت استروژنی دارد.

 

مھمترین کاربرد دارویی ترکیب زیر چیست؟١١٣-

یک کورتیکواسترویید تزریقی است.

یک کورتیکواسترویید موضعی است.

یک استروژن ضد حاملگی خوراکی است.

یک آنتی استروژن خوراکی است.

 

مھمترین مکانیزم اثر ترکیب زیر چیست؟١١۴-

آگونیست گلوکوکورتیکویید است.

یک ضد حاملگی خوراکی است.

آنتاگونیست آدرنوکورتیکویید است.

است استنشاق مینرالوکورتیکویید یک
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یک مینرالوکورتیکویید استنشاقی است.

 

در خصوص SAR داروھای مقلد تیروییدی ھمھ عبارات زیر صحیح ھستند، بجز:١١۵-

R باشد. -R =H بھترین ترکیب مقلد زمانیست کھ

R باشد. -R =I و R =OH بھترین ترکیب مقلد زمانی حاصل می شود کھ

اسید آمینھ متصل بھ حلقھ داخلی بھتر است L-Alanine باشد.

فرم فضایی دو حلقھ نسبت بھ ھم اگر عمود باشند بھترین اثر دیده می شود.

 

مھمترین کاربرد دارویی ترکیب زیر چیست؟١١۶-

یک استروژن خوراکی است.

یک پروژسترون خوراکی است.

در درمان سرطان سینھ مقاوم بھ تاموکسیفن کاربرد دارد.

در درمان سرطان پروستات در آقایان کاربرد دارد.

 

با توجھ بھ ساختار، مھمترین کاربرد دارویی ترکیب زیر چیست؟١١٧-

ضد حاملگی خوراکی

مینرالوکورتیکویید

گلوکوکورتیکویید

آنابولیک

 

1 5
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مھمترین کاربرد دارویی ترکیب زیر چیست؟ ١١٨-

ضد اشتھا

ضد خونریزی قاعدگی

محرک مغزی اعتیادآور

ضد التھاب غیراستروییدی

 

با در نظر گرفتن ساختمان شیمیایی زیر مھمترین کاربرد دارویی این ترکیب چیست؟١١٩-

ضد کم کاری غده تیرویید

آنتی ھیستامین

ضد سرطان سینھ

ضد پرکاری غده تیرویید

 

مھمترین کاربرد دارویی ترکیب زیر چیست؟١٢٠-

یک داروی ضد التھاب خوراکی برای دردھای عضالنی

یک داروی ضد جنون است

در درمان سرطان ھای متاستاتیک بھ کار می رود

در درمان پر فشاری خون کاربرد دارد

 

سم شناسی

کدامیک از عوامل زیر مشارکت بیشتری در دریافت روزانھ ارسنیک دارند؟ ١٢١-

غذاھای دریایی

آلودگی ھوا

ظروف فلزی

سوخت ھای فسیلی
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کدامیک از موارد زیر در زمره عوارض اصلی کادمیوم محسوب نمی شود؟١٢٢-

عوارض کلیوی

عوارض مزمن ریوی

سرطانزایی

ناھنجاریزایی

 

در کدام محدوده غلظتی سرب، عوارض تجمعی عصبی - رفتاری (Neurobehavioral) بیشتر دیده می شود؟١٢٣-

<10 µg/dl

20-30 µg/dl

>40 µg/dl

30-40 µg/dl

 

جذب جیوه بھ دنبال مواجھھ با کدام شکل آن بیشتر است؟١٢۴-

نمک ھای معدنی سھ  ظرفیتی جیوه

بخار جیوه

متیل جیوه

نمک ھای معدنی دوظرفیتی جیوه

 

مھم ترین آنزیمی کھ در مسیر ساخت ھموگلوبین توسط سرب مھار شده و منجر بھ کم خونی می شود، کدام است؟١٢۵-

Heme oxidase

Ferrotransferase

Ferrochelatase

ALA-synthetase

 

نخستین آزمون سم شناسی روی یک ماده شیمیایی جدید کدام است؟١٢۶-

سمیت حاد

سمیت تحت حاد

سمیت تحت مزمن

سمیت مزمن

 

در آزمون دریز، چھ مقدار از ماده مورد آزمایش بھ داخل چشم ریختھ می شود؟١٢٧-

حداکثر 100 میلی گرم برای جامدات و ml 0.1 برای مایعات

حداکثر 200 میلی گرم برای جامدات و ml 0.2 برای مایعات

حداکثر 300 میلی گرم برای جامدات و ml 0.3 برای مایعات

حداکثر 500 میلی گرم برای جامدات و ml 0.5 برای مایعات
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در آزمون حساسیت زایی (Sensitization) از کدام گونھ حیوانی استفاده می شود؟١٢٨-

خرگوش

خوکچھ ھندی

رت

موش سوری

 

LD بھ ترتیب از کدام آزمون ھای سم شناسی بھ دست می آیند؟١٢٩- NOAEL و 

سمیت حاد - سمیت مزمن

سمیت مزمن - سمیت حاد

سمیت تحت حاد - سمیت حاد

سمیت تحت مزمن - سمیت حاد

 

در آزمون سمیت تحت مزمن، حداقل از چند گونھ حیوانی و چند دوز باید استفاده شود؟١٣٠-

دو گونھ و سھ دوز

سھ گونھ و دو دوز

دو گونھ و دو دوز

سھ گونھ و سھ دوز

 

ترکیباتی کھ دوز کشنده خوراکی آنھا نزد انسان در محدوده mg/kg 500-50 باشد، جزو کدام دستھ از سموم طبقھ بندی می شوند؟١٣١-

غیر سمی

فوق سمی

بھ ندرت سمی

سمیت متوسط

 

پارتیشن-کوفیشن خون بھ ھوا کدامیک از ترکیبات فرار زیر بیشتر است؟١٣٢-

Isoprene

Benzene

Styrene

Methanol

 

نمونھ زیستی مناسب برای ارزیابی مواجھھ تجمعی و بلندمدت با آالینده ھای محیطی دارای نیمھ  عمر باال کدام است؟١٣٣-

Blood

Urine

Bone

Hair

 

50
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کدام بافت مواد شیمیایی را عالوه بر مسیر آئورتی، از سایر مسیرھای خونی نیز دریافت می نماید؟١٣۴-

مغز

کلیھ

ریھ

طحال

 

حجم توزیع کدامیک از ترکیبات زیر بیشتر است؟١٣۵-

Phenytoin

Warfarin

Oxycodone

Chloroquine

 

داروشناسی

مدت اثر کدام داروی آنتی کولین استراز بیشتر است؟١٣۶-

اکوتیوفات

ادروفونیوم

نئوستیگمین

پیریدوستیگمین

 

از داروھای سمپاتیک با اثر مستقیم و اگونیست انتخابی گیرنده ھای الفا-1 کھ پیش دارو می باشد:١٣٧-

میدودرین

کلونیدین

فنیل افرین

موگزونیدین

 

مکانیسم اثر کاھش فشارخون لیزینوپریل از چھ طریقی بھ طور عمده صورت می گیرد؟١٣٨-

مسدود کردن کانال ھای کلسیمی

آنتاگونیست گیرنده ھای الفا-1

مھارکننده ی رنین

مھارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین

 

مکانیسم اثر ضد اریتمی Flecainide بھ طور عمده از چھ طریق صورت می گیرد؟١٣٩-

مھار کانال سدیم

مھار کانال کلسیم

افزایش خروج پتاسیم

مھار گیرنده ھای بتا
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عوارض ژینکوماستی و ناتوانایی جنسی با کدامیک از داروھای مدر بیشتر دیده می شود؟١۴٠-

فوروزماید

اسپیرونوالکتون

تریامترن

آمیلوراید

 

کدامیک از بنزودیازپین ھا متابولیت فعال ندارد و از طریق فاز 2 متابولیسمی از ادرار دفع می شود؟١۴١-

دیازپام

کلردیازوپوکساید

لورازپام

فلورازپام

 

مکانیسم و کاربرد ضد صرع فنی توئین بیشتر شبیھ کدامیک از داروھای زیر است؟١۴٢-

ویگاباترین

کاربامازپین

رتیگابین

توپیرامات

 

کدامیک از داروھای ضد پارکینسون زیر از نظر مکانیسم اثر با بقیھ متفاوت تر است؟١۴٣-

پرمیپیکسول

روپینیرول

آمانتادین

برموکریپتین

 

کدامیک از داروھای زیر بھ عنوان فاکتور رشد خونساز بھ کار نمی رود؟١۴۴-

اریتروپویتین

G-
CSF

Interleukin 11

Apixaban

 

کدامیک از داروھای کاھنده چربی خون بیشتر باعث کاھش جذب داروھا و برخی از ویتامین ھا می شود؟١۴۵-

Ezetimibe

Niacin

Cholestyramine

Fenofibrate
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کدام داروی مھارکننده استروژن باعث تخمک گذاری شده و در درمان ناباروری بھ کار می رود؟١۴۶-

اکساندرولون

لونورژسترول

فیناستراید

کلومیفن

 

کدام داروی ضد دیابت مھارکننده دی پپتیدیل پپتیداز-4 است؟١۴٧-

لیناگلیپتین

لیراگلوتاید

امپاگلیفلوزین

پیوگلیتازون

 

مکانیسم و طیف اثر کدامیک از داروھای زیر بیشتر شبیھ وانکومایسین است؟١۴٨-

مروپنم

تیکوپالنین

داپتومایسین

فوسفومایسین

 

کدام داروی ضد تھوع و/یا ضد استفراغ روی Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ) کمترین اثر را دارد؟١۴٩-

اندانسترون

متوکلوپرامید

دی اتیل پرازین

دیمن ھیدرینات

 

کدامیک از داروھای ضد سرطان از نظر مکانیسم اثر با سایر داروھا متفاوت است؟١۵٠-

کارموستین

سیتارابین

ملفاالن

داکاربازین
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