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 1صفحه  
 

 فارماسیوتیکس

 کند؟یرا خرد م ییمواد دارو ش،یتوام ضربه و سا زمیاساس مکان بر ابیآس يهاستمیاز س کیکدام ـ 1
 cutter mill )د hammer mill )ج jet mill )ب roller mill )الف

 وندد؟یپیوقوع مه ب atomization ریز يهاکناز خشک کیدر کدام ـ 2
 fluid bed drying الف)
 microwave drying ب)
 lyophilization ج)
 spray drying د)

در مدت آزادسازي ماده موثره ابعاد شکل  Matrix diffusional systemهاي ماتریکس انتشاري در سیستم ـ 3
 ........... دارویی

 شود.تر میکوچک )الف
 شود.بزرگتر می  )ب
 کند.تغییري نمی  )ج
 به نوع ماده موثره بستگی دارد. )د

 شود؟چه می تنفسی دستگاه در میکرونینیم  ذرات سرنوشت ـ 4
 .شوندمی جایگزین برخورد اینرسی مکانیسم توسط الف)
 .شوندمی جایگزین براونی دیفوزیون مکانیسم توسط ب)
 .کرد خواهند رسوب جاذبه اثر توسط ج)
 .شوندمی خارج بازدم با و نشده جایگزین تنفس دستگاه در  د)

 باشد؟می بینی به مایعات دارورسانی براي مطلوب خصوصیات از کدامیک ـ 5
 .باشند پیروژن از عاري و استریل باید مایعات الف)
 .دارند ارجحیت پاسکالمیلی 611 از باالتر ویسکوزیته با مایعات ب)
 .باشند کلراید بنزالوکونیوم و گالیکول اتیلنپلی فاقد باید مایعات ج)
 .دارند ارجحیت pH = 5-6.6 با مایعات د)

 .باشدمی .............. نشانه رکتال هايشیاف ساخت در چرب هايپایه هیدروکسیل عدد ـ 6
 پایه ذوب قابلیت الف)
 پذیريشکل و خلوص ب)
 جذب تمایل ج)
 هیدروفوبیسیته میزان د)

 شود.جهت تعیین .......... یک پودر استفاده می s index,Carr از  ـ 7
 خلوص )د پذیريجریان )ج ضریب انتشار )ب سرعت انحالل )الف

 شود؟ها استنشاقی استفاده میهاي زیر جهت تهیه ائروسلاز پروپیالنت کدامیک ـ 8
 اکسیدکربندي  )د A-47هیدروکربن  )ج هیدرو فلورو آلکان )ب ازت )الف
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 از عبارات صحیح است؟ کدامیک، )stV(در رابطه سرعت نهایی استوکس  ـ 9
 .سرعت رسوب ذرات با دانسیته ذرات پراکنده رابطه عکس دارد )الف
 .سرعت رسوب ذرات با شتاب جاذبه زمین رابطه عکس دارد )ب
 .اي نسبت عکس داردسرعت رسوب ذرات با اندازه ذره )ج
 .سرعت رسوب ذرات با ویسکوزیته محیط پراکنش رابطه عکس دارد )د

 تعلق دارد؟ ي پمادهابه کدام گروه از پایهالنولین  ـ 10
 هاي جذبیپایه الف)

 هاي روغنیایهپ )ب
 هاي قابل حل در آبپایه ج)
 هاي قابل شستشو با آبپایه د)

 شود؟هاي جویدنی توصیه میاز موارد زیر به عنوان پرکننده در قرص کدامیک ـ 11
 سلولز میکروکریستالین )د مانیتول )ج منیزیم استئارات )ب پودر تالک )الف

 رود؟کدام روش به طور معمول در ساخت کپسول ژالتینی نرم به کار می ـ 12
 Rotary Pan د) Rotary Mixer ج) Rotary Press ب) Rotary Die الف)

یک ماده داروئی، ارتباط بین زمان نیمه عمر تجزیه با عمر مفید نگهداري در کینیتیک درجه صفر براي تجزیه  ـ 13
 دارو کدام است؟

 برابر عمر مفید ماده داروئی است. 5زمان نیمه عمر  )الف
 برابر نیمه عمر ماده داروئی است. 5زمان عمر مفید  )ب
 برابر عمر مفید ماده داروئی است. 5/0زمان نیمه عمر  )ج
 برابر نیمه عمر ماده داروئی است. 5/0 زمان عمر مفید )د

 یابد؟هاي دارویی زیر با افزایش تنش برشی، ویسکوزیته افزایش میدر کدامیک از سیستم ـ 14
 هاي نیوتنیسیستم )الف
 هاي پالستیکسیستم )ب
 )dilatantهاي اتساعی (سیستم )ج
 هاي شبه پالستیکسیستم )د

 ها داراي بیشترین پایداري هستند؟، در کدام بخش منحنی سوسپانسیونDLVOبراساس نظریه  ـ 15
 )primary minimumکمینه اولیه ( )الف
 )primary maximumبیشینه اولیه ( )ب
 )secondary minimumکمینه ثانویه ( )ج
 )secondary maximumبیشینه ثانویه ( )د

 جهت تعیین  اندازه ذرات عبارت است از:  Andreasenدستگاهاساس کار  ـ 16
 تعیین ویسکوزیته نمونه )الف
 عبور دادن نمونه از الک )ب
 پراکندگی و تفرق اشعه لیزر )ج
 سدیمانتاسیون )د
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 از عوامل زیر نسبت عکس دارد؟ کدامیک) با steady stateغلظت پالسمایی میانگین دارو در حالت پایدار ( ـ 17
 حجم توزیع دارو )الف
 دوز نگهدارنده دارو )ب
 نیمه عمر حذف دارو )ج
 فراهمی زیستی خوراکی دارو )د

کشد تا غلظت پالسمایی دارو به بر ساعت، چه مدت زمان طول می 693/0در مورد یک دارو با سرعت حذف  ـ 18
 برسد؟درصد مقدار اولیه آن  25
  ساعت 2 )د ساعت 5/1 )ج ساعت 39/1 )ب ساعت 04/1 )الف

 ؟باشدنمی موثراز عوامل زیر بر روي فراهمی زیستی دارو به دنبال تجویز سوسپانسیون خوراکی  کدامیک ـ 19
 نسبت فلوکوالسیون )د ویسکوزیته )ج شکل کریستالی )ب اياندازه ذره )الف

از انواع اشکال دارویی خوراکی زیر  کدامیکدر روده باریک، براي فراهمی زیستی دارو مدت زمان حضور  ـ 20
 ؟ندارد اهمیت

 هاي آهسته رهشفرآورده )الف
 هاي با روکش حل شونده در رودهفرآورده )ب
 هاي با سرعت انحالل باال در رودهفرآورده )ج
 اي از نوع انتقال فعالجذب رودههاي داراي مکانیسم فرآورده )د

 باشد؟به چه معنی می  Zعدد  ،در فرایند استریلیزاسیون ـ 21
 Dزمان الزم براي تغییر ده برابري در عدد  )الف
 Dدرجه حرارت الزم براي تغییر ده برابري در عدد  )ب
 زمان الزم براي کاهش ده درصدي شمارش میکروبی )ج
 رت الزم براي کاهش ده درصدي شمارش میکروبیدرجه حرا )د

 شود؟هاي دارویی استفاده میفرآوردهجهت ردیابی حضور چه عاملی در   LALآزمایش ـ 22
 هاپیروژن )الف
 هاشمارش تام میکروارگانیسم )ب
 هاي هوازيباکتري )ج
 هاتوکسین قارچ )د

هاي زیر به عنوان معرف بیولوژیک در ارزیابی روش استریل کردن با اتوکالو از میکروارگانیسم کدامیکاسپور  ـ 23
 رود؟به کار می

 Bacillus atrophaeus الف)
 Bacillus stearothermophilus ب)
 Bucillus subtilis ج)
 Bacillus pumilus د)

 ها چقدر است؟قبول براي تست فرسایش قرص براساس فارماکوپه، حداکثر میزان قابل ـ 24
 درصد 2 )د درصد 1/0 )ج درصد 5/0 )ب درصد 1 )الف

 ) پاروي چرخان دستگاه شماره ............ فارماکوپه آمریکا است.(dissolution testها در آزمون انحالل قرص ـ 25
 IV د) III ج) II ب) I الف)
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 فارماکوگنوزي

 ؟دهدنمیکدامیک از قندهاي زیر به معرف فهلینگ پاسخ مثبت  ـ 26
 سلوبیوز )د مالتوز )ج ساکارز )ب الکتوز )الف

 چیست؟ (Palm kernel oil)ترکیب اصلی روغن هسته گیاه نخل روغنی  ـ 27
 استئاریکاسید  )د اسید لینولئیک )ج اسید آراشیدونیک )ب اسید لوریک )الف

 اي دارد؟کدام گیاه زیر در فراورده گریپ واتر کودکان کاربرد گسترده ـ 28
 Salvia officinalis الف)
 Pimpinella anisum ب)
 Anethum graveolens ج)
 Bunium persicum د)

 زیر است؟ترین ترکیب اسانس کدامیک از گیاهان عمدهcarvone (-)  ـ 29
 Carum carvi الف)
 Mentha spicata ب)
 Apium graveolens ج)
 Foeniculum vulgare د)

 شود؟شناخته می adaptogenic کدام گیاه زیر به عنوان ـ 30
 Fenugreek د) Ginseng ج) Black cohosh ب) Buther Broam الف)

 شود؟در کدام گیاه زیر یافت می A (Scillaren A)سیالرن  ـ 31
 موگه (گل برف) )د قزنب )ج خرزهره )ب عنصل )الف

 است؟  stilbeneکدامیک از ترکیبات زیر یک ـ 32
 Khellin د) Oleuroptin ج) Magnolol ب) Resveratrol الف)

 گیرد؟نوان دیورتیک مورد استفاده قرار میکدامیک از گیاهان زیر به صورت سنتی به ع ـ 33
 Passiflora incarnata الف)
 Lawsonia inermis ب)
 Equisetum arvensis ج)
 Uncaria gambir د)

 کدامیک از گیاهان زیر اثر آفرودیازیک دارد؟ ـ 34
 Cocoa seed د) Yohimbe bark ج) Calabar bean ب) Ergot fungus الف)

 از کدام خانواده گیاهی است؟ Physostigma venenosum ـ 35
 Legominosae الف)
 Rutaceae ب)
 Apocynaceae ج)
 Umbelliferae د)
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 داروسازي بالینی

تحت درمان ساله که تحت همودیالیز مزمن است به دلیل دردهاي استخوانی مراجعه کرده است، بیمار  50بیمار  ـ 36
 باشد،نگهدارنده نارسایی مزمن کلیه می

 :در آزمایشات
Ca: 10.7 mg/dl 
P: 6 mg/dl 
iPTH: 850 pg/ml 

 ؟هاي زیر براي وي الزامی استکدامیک از درمان
 کلسیتریول دوز باال )الف
 سیناکلست + سوالمر )ب
 کلسیم کربنات + سوالمر )ج
 پاراتیروئیدکتومی )د

برد که از ادم ریه و اندام تحتانی رنج می HR=55و  EF=35%ساله با تشخیص نارسایی قلبی با  65در آقاي  ـ 37
 باشد؟میارجح هاي زیر انتخاب کدامیک از درمان

 کاپتوپریل، فورزماید )الف
 لوزارتان، دیگوکسین، فورزماید )ب
 دیگوکسین، کارودیلول )ج
 کارودیلول، لوزارتان )د

 :بجز ،هاي زیر کارآمد استجهت کاهش عارضه گرگرفتگی و خارش نیاسین همه توصیه ـ 38
 مصرف همراه غذا )الف
 مصرف دارو شب قبل خواب )ب
 مصرف آسپرین نیم ساعت قبل نیاسین )ج
 افزایش تدریجی دوز نیاسین )د

باشد. کدام رژیم به علت استئوپروز شدید کاندید درمان می ساله با سابقه ترومبوز ورید تحتانی 75خانم  ـ 39
 مصرف دارد؟ منع درمانی براي وي

 دنوزوماب )د رالوکسی فن )ج تري پاراتاید )ب هابیس فسفونات )الف

 باشد. بیمارباشد. براي بیمار تست اوره تنفسی انجام شده که مثبت میساله دچار زخم دئودنوم می 56بیمار  ـ 40
ار اي بیمهاي درمانی زیر برقبال از رژیم بر پایه بیسموت و ماکرولید استفاده نموده است. کدامیک از رژیم

 شود؟پیشنهاد می
 Sequential therapy الف)
 PPI-Based three-drug therapy ب)
 Levofloxacin-based rescue therapy ج)
 H2-blocker + Clarithromycin د)

 در بیمار مبتال به بیماري التهابی روده و فیستول پري آنال، کدام تشخیص و درمان بهترین گزینه است؟ ـ 41
 مزاالزینـ  کولیت اولسروز )الف
 متوترکساتـ  کرون )ب
 مزاالزین و آزاتیوپرینـ  کولیت اولسروز )ج
 اینفلکسیماب و آزاتیوپرینـ  کرون )د
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که تحت درمان بوده است از دو روز پیش دچار افزایش خلط، تغییر رنگ و  COPDساله با سابقه  65آقاي  ـ 42
 ؟شودنمیتوصیه افزایش عالیم شده است. کدامیک جهت ادامه درمان 

 سیلینشروع آموکسی )الف
 شروع کوتریموکسازول )ب
 سیکلینشروع داکسی )ج
 شروع سفالکسین )د

گزارش شده  HbA1C=8.4%ماه  3در بیمار دیابتی تیپ دو بعد از درمان با حداکثر دوز متفورمین بعد از  ـ 43
 تر است؟است. کدام گزینه براي کنترل قند خون بیمار منطقی

 جایگزینی متفورمین با انسولین )الف
 اضافه کردن گلیپزید به متفورمین )ب
 اضافه کردن انسولین به متفورمین )ج
 اضافه کردن آکاربوز به متفورمین )د

 شود؟هیپرپیگمانتاسیون بعد از التهاب می کاهشهاي موضعی آکنه باعث کدامیک از درمان ـ 44
 درصد 20آزاالئیک اسید  )الف
 درصد 5بنزوئیل پراکسید  )ب
 درصد 1/0 آداپالن )ج
 درصد 1کلیندامایسین  )د

مزمن با سابقه درمان با المیوودین و عدم کسب پاسخ درمانی، ادامه درمان با کدام  Bیمار با هپاتیت در ب ـ 45
 شود؟داروهاي زیر پیشنهاد می

 تلبیوودین )د اینترفرون بتا )ج اینترفرون آلفا )ب تنوفوویر )الف

سیلین، کاندید دریافت پردنیزولون و آنافیالکسی با پنیساله با سابقه مصرف طوالنی مدت  75بیمار آقاي  ـ 46
 باشد. با توجه به سوابق، داروي جایگزین در این بیمار کدام است؟سیلین جهت درمان مننژیت میآمپی

 وانکومایسین )د جنتامایسین )ج کوتریموکسازول )ب مروپنم )الف

 سیلین درمان انتخابی کدام است؟بقه آنافیالکسی با پنیدر بیمار با سوزاك غیرپیچیده و سا ـ 47
 سیپروفلوکساسین )د آزیترومایسین )ج سفکسیم )ب سفتریاکسون )الف

 ؟نداردکدام دارو در درمان تجربی سیستیت غیرپیچیده جایگاهی  ـ 48
 کلوگساسیلین )د فسفومایسین )ج نیتروفورانتوئین )ب کوتریموکسازول )الف

 ؟ندارد اي کاربردسردردهاي خوشه حادهاي زیر در درمان حمالت کدامیک از درمان ـ 49
 پردنیزولون خوراکی )الف
 سوماتریپتان زیر جلدي )ب
 اکسیژن )ج
 ارگوتامین تارتارات )د

 ؟باشدمیگیري ناز عوارض جانبی ناشی از متوترکسات با فولیک اسید قابل پیش کدامیک ـ 50
 آنمی ماکروسیتوزیس )الف
 موکوزیت )ب
 تهوع )ج
 هپاتیت )د
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گرم دو بار در روز، شروع شده است، میلی 100بیماري با آرتریت پسوریاتیک، داروي سیکلوسپورین با دوز  در ـ 51
 یابد؟بیمارشروع شود، ریسک کدام عارضه براي بیمار افزایش میبراي چنانچه به طور همزمان فتوتراپی 

 تشدید آرتریت )الف
 هایپرتریکوزیس )ب
 درد عضالنی )ج
 هاي پوستی غیر مالنومیسرطان )د

باشد. از یک سال پیش تحت عمل جراحی تعویض دریچه مکانیکال آئورت می ساله، با سابقه 43بیمار خانم  ـ 52
این بیمار  کدام اقدام درمانی زیر در است. 5/2 بیمار  INRگرم روزانه است و آخرینمیلی 5درمان با وارفارین 

 مناسب است؟
 گرم روزانه به رژیم درمانی بیمارمیلی 325اضافه کردن آسپرین  )الف
 3به عدد    INRگرم روزانه و رساندنمیلی 5/7 وارفارین بهافزایش دوز  )ب
 گرم جایگزین شودمیلی 325داروي وارفارین قطع و آسپرین  )ج
 مناسب است و نیاز به تغییر نداردرژیم دارویی بیمار  )د

، تحت درمان با داروهاي لوزارتان اي است کههاي زمینهساله با آنمی فقر آهن همراه با بیماري 23بیمار خانم  ـ 53
ه باشد. جهت درمان آنمی قرص فروس سولفات یک عدد روزانسرترالین، مایکو فنوالت و کلیندامایسین می

 از داروهاي بیمار باید حداقل دو ساعت فاصله داشته باشد؟ کدامیککند. فروس سولفات با دریافت می
 سرترالین )د والتمایکوفن )ج کلیندا مایسین )ب لوزارتان )الف

 ؟باشدنمیاز موارد زیر از اثرات کورتیکواستروئیدهاي سیستمیک در بیماران آسمی  کدامیک ـ 54
 شود.ها میدو آگونیستـ  دو به بتاـ  هاي بتاباعث افزایش پاسخ گیرنده )الف
 شوند.ها و مهار کمو تاکسی میباعث مهار تولید سایتوکائین )ب
 شوند.ها میها از طریق مهار متابولیسم آندو آگونیستـ  باعث افزایش طول اثر بتا )ج
 شوند.باعث کاهش التهاب در مجاري هوایی می )د

 ؟باشدنمیکدام دارو موثر  )GAD(در درمان اختالل اضطراب فراگیر  ـ 55
 فلووکسامین )د فلوکستین )ج سرترالین )ب پاروکستین )الف

 ترین عارضه ترازدون کدام است؟شایع ـ 56
 پریاپیسم )الف
 کاهش فشار خون وضعیتی )ب
 خواب آلودگی )ج
 بثورات جلدي )د

از یک سال پیش   mcg/day 100در یک بیمار با تشخیص هیپو تیروئید و تحت درمان با لوو تیروکسین ـ 57
شروع  روزاز 5پس از  گردد.براي وي تجویز می  mg/day 40باشد. اخیرا به دنبال گاستریت، پنتو پرازول می

 باشد؟شود. کدام جمله زیر در مورد این بیمار صحیح میپنتوپرازول، بیمار دچار خستگی و خواب آلودگی می
 گشته است.پنتوپرازول جذب لووتیروکسین را کاهش و عالیم هیپوتیروئیدي باز )الف
 عالیم اخیر بیمار ارتباطی به تداخل پنتوپرازول با لوو تیروکسین ندارد. )ب
 ساعت فاصله گذاشته شود. 4بین پنتو پرازول و لووتیروکسین  )ج
 به جاي لوو تیروکسین از لیو تیرونین استفاده شود. )د



 1400سال  مجموعه داروسازيرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 8صفحه  
 

 mg/day 12,5و هیدروکلر تیازید  mg/day 10با آملودیپین ساله با پرفشاري خون تحت درمان  55بیمار آقاي  ـ 58
 است. وي از کرامپ عضالنی شکایت دارد. در آزمایشات بیمار BP=130/85mmHgباشد. در حال حاضر می

Na=142meq/L  وK= 3 meq/L شود؟کدام اقدام درمانی توصیه می شود. جهت رفع عالیم بیماردیده می 
 هیدروکلرتیازیدکاهش دوز  )الف
 تیازید به فروزمایدتغییر هیدروکلر )ب
 اضافه کردن قرص پتاسیم کلراید به رژیم دارویی بیمار )ج
 اضافه کردن محلول پتاسیم سیترات به رژیم دارویی بیمار )د

 است؟ کمتربا کدام داروي قدیمی ضد صرع  cognitive impairmentاحتمال بروز  ـ 59
 سدیم والپروات )د توئینفنی )ج فنوباربیتال )ب کاربامازپین )الف

به سبب وجود  شود.فلوپرازین دچار دیستونی حاد میبیمار مبتال به اسکیزوفرنی، پس از مصرف دوز اول تري ـ 60
 ؟شودجهت رفع دیستونی وي توصیه می کدامیکگلوکوم حاد، مصرف 

 باکلوفن )د هیدرامیندیفن )ج لورازپام )ب پروپرانالول )الف
 

 داروییشیمی 

 در ساختار زیر چه باشد تا ترکیب حاصل آگونیست گیرنده مو بوده و در درمان دردهاي شدید قابل استفاده باشد؟ R ـ 61

 O

N
R

OHO

OH

 
 

CH2 ج)  ب)  الف)
  د) 

 با توجه به ساختمان شیمیایی ترکیب زیر چه اثري دارد؟ ـ 62
 

N NH

H3C S

HN
N

HN CH3

C N

 
 

 1Hآنتاگونیست  )الف
 2Hآنتاگونیست  )ب
 1Hآگونیست  )ج
 2Hآگونیست  )د
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 مهمترین اثر ترکیب زیر چیست؟ ـ 63

O

O

O
N

 
 آنتی کولینرژیک با اثر محیطی )الف
 آنتی کولینرژیک با اثر مرکزي )ب
 آگونیست کولینرژیک با اثر محیطی )ج
 آگونیست کولینرژیک با اثر مرکزي )د

 چه اثري دارد؟ زیربا توجه به ساختمان شیمیایی ترکیب  ـ 64
 

Me

Me

NH
N

 
 آلفا یک آنتاگونیست مرکزي )الف
 آلفا دو آگونیست محیطی )ب
 آنتاگونیست مرکزي دوآلفا  )ج
 آلفا یک آگونیست محیطی )د

 باشد؟مهمترین مورد مصرف ترکیب ذیل چه میبا توجه به ساختمان شیمیایی  ـ 65
 

O OH

N
H

 
 

 ضد افسردگی )الف
 ضد فشار خون )ب
 ضد سایکوز )ج
 ضد اسپاسم )د

 ترکیب ذیل چه اثري دارد؟ ،با توجه به ساختمان شیمیایی ـ 66
 

Cl
H
N

CH3 
 بازجذب سروتونین مهارکننده )الف
 نفرینمهارکننده بازجذب نوراپی )ب
 نفرین و سروتونینمهارکننده بازجذب نوراپی )ج
 دوپامینآنتی )د



 1400سال  مجموعه داروسازيرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 10صفحه  
 

 با توجه به ساختمان شیمیایی ترکیب ذیل چه اثري دارد؟ ـ 67
 

O

N
CH3

CH3

 
 

 ضد افسردگی )الف
 ضد سایکوز )ب
 موسکارینیآنتی )ج
 ضدفشار خون )د

 تواند عمل کند؟) کدام مولکول به عنوان بهترین پذیرنده الکترون می (Charge transferدر پیوند انتقال بار  ـ 68
 

 الف)

N

NH
CH3

O

 

 ب)

HN

NH2

O

CH3

 

 ج)

NH2

O O
CH3

 

 د)

N

O

O

CH3
 

 اثر بارز استرویید زیر چیست؟ ـ 69
 

OH

O
OH

CH3

 
 

 آنابولیزانی )الف
 آندروژنی )ب
 آنتی آروماتازي )ج
 آنتی آندروژنی )د
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 کدام ترکیب اثر استروژنی بهتري دارد؟ ـ 70

 الف)

O

HO

 

 ب)

O

HO

OH 

 ج)

HO

OH

OH

 

 د)

OH

HO

 

 کدام گزینه باشند که ترکیب مورد نظر در درمان صرع بزرگ مورد استفاده قرار گیرد؟ 2R و  1R ـ 71
 

HN NH

R1 R2

O

OO

 
 3H , CH  )الف

 Phenyl  ,  Phenyl ب)
 H  ,  Phenyl ج)
 2CH3,  CH  -2CH3CH- د)

 استرویید زیر چه اثري دارد؟ ـ 72

 
 اثر احتباس آب و نمک (مینرالوکورتیکوییدي) )الف
 اثر احتباس آب و نمک همراه اثر ضد التهابی )ب
 ضد التهابی همراه ترشح آب و نمکاثر  )ج
 اثر ضد التهابی (گلوکوکورتیکوییدي) )د

O

HO
O

OH

OH

F
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 صورت خوراکی قابل مصرف باشد کدام است؟ه سیلیناز که بترکیب مقاوم به پنی ـ 73

 
 
 

  د)  ج)  ب)  الف)

 نماید؟اعمال میترکیب زیر اثر ضد سرطان خود را با چه مکانیزمی  ـ 74
 

 
 

 پلیمراز DNA وقفه )الف
 پلیمراز RNA وقفه )ب
 آنتی متابولیت )ج
 کنندگیالکیله )د

 کدام ترکیب وقفه دهنده بتاالکتاماز است؟ ـ 75
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 شناسی و داروشناسیسم

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد داروي مینوکسیدیل  ـ 76
 .شودباعث احتباس سدیم می )الف
 .شودهاي سمپاتیک میباعث تحریک رفلکس )ب
 .شودبیشتر باعث اتساع وریدها می )ج
 .شودداراي عوارض تاکیکاردي، سردرد و تعریق می )د

 کدامیک از موارد زیر است؟مهمترین کاربرد پرکلرات پتاسیم  ـ 77
 هیپوتیروئیدي ناشی از لیتیوم )الف
 اختالل انعقادي ناشی از وارفارین )ب
 هیپرتیروئیدي ناشی از آمیودارون )ج
 عدم تحمل گلوگز در هیپرتیروئیدي )د

 تري دارد؟هاي کولین استراز زیر نیمه عمر طوالنیکنندهکدامیک از مهار ـ 78
 گاالنتامین )د دونپزیل )ج تاکرین )ب دروفونیوما )الف

 تواند منجر به بروز واکنش شبه دي سولفیرام گردد؟هاي حاوي الکل میفرآوردههاي زیر با کدامیک از سفالوسپورین ـ 79
 سفوپرازون )د سفتریاکسون )ج سفوروکسایم )ب سفازولین )الف

 باشد؟از داروهاي ضد آسم داراي جذب خوراکی اندکی میکدامیک  ـ 80
 مونته لوکاست )د آمینوفیلین )ج زفیرلوکاست )ب کرومولین سدیم )الف

 شود؟هاي گالیسین میکدامیک از ترکیبات زیر باعث مهار گیرنده ـ 81
 ساکلوفن )د بایکوکولین )ج استریکنین )ب پیکروتوکسین )الف

 کند؟هاي مربوطه عمل میکدامیک از داروهاي ضد صرع به طور عمده از طریق تسهیل خروج پتاسیم از کانال ـ 82
 تیاگابین )د سامایدزونی )ج ویگاباترین )ب گابینرتی )الف

 باشد؟می Xaهاي انعقاد زیر جزو مهارکننده کدامیک از داروهاي ضد ـ 83
 وارفارین )د ریواروکسابان )ج هیرودین )ب دابیگاتران )الف

 کدامیک از داروهاي زیر از نظر مکانیسم اثر و کاربرد بیشترین شباهت را با متوکلوپرامید دارد؟ ـ 84
 لوبی پروستون )د تگاسرود )ج دومپریدون )ب آلوسترون )الف

 زیر ممکن است باعث مهار متابولیسم داروهاي دیگر شود؟کدامیک از داروهاي  ـ 85
 داروهاي ضد بارداري خوراکی )الف
 توئینفنی )ب
 ریفامپین )ج
 St. Jon's wortگل راعی  )د

 ؟شودنمیکدامیک از مواد زیر در درمان مسمومیت با سیانید استفاده  ـ 86
 DAMP-4 د) کوباالمینهیدروکسی )ج BAL ب) سدیم نیتریت )الف
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 ؟شودنمیهاي نیکوتینی ایجاد ها کدام عارضه زیر در اثر تحریک گیرندهدر مسمومیت با ارگانوفسفره ـ 87
 ضعف عضالنی )د تاکیکاردي )ج میدریاز )ب میوز )الف

 شود؟پوست کف دست و پا میکدامیک از فلزات زیر در مصرف مزمن باعث هیپرکراتوز  ـ 88
 کادمیوم )د آرسنیک )ج جیوه )ب سرب )الف

 شود؟ایجاد می کمتر در مسمومیت مزمن با سرب کدام عارضه ـ 89
 نارسایی کبدي )د نارسایی کلیه )ج افزایش فشارخون )ب آنمی )الف

 توان زغال فعال تجویز کرد؟جلوگیري از جذب خوراکی میهاي زیر براي در کدامیک از مسمومیت ـ 90
 هاهیدروکربن )د اتانول )ج ایمی پرامین )ب اسید یا قلیا )الف

 کنند؟اغلب مواد سمی از کدام طریق از غشاي سلولی عبور می ـ 91
 فعالانتقال  )د انتشار ساده )ج هاي زنوبیوتیکناقل )ب شدهانتشار تسهیل )الف

 گویند؟کند چه میدوز یک ترکیب بروز میبه اثري که به سرعت، پس از تزریق تک ـ 92
 واکنش ایدئوسینکراتیک )الف
 واکنش آلرژیک )ب
 سمیت فوري )ج
 سمیت موضعی )د

 است؟ي زمانی مورد استفاده براي مطالعات تحت مزمن کدام ترین محدودهرایج ـ 93
 ماه 1 )د ماه 12 )ج ماه 6 )ب ماه 3 )الف

 سازي متابولیک است؟کدامیک از ترکیبات زیر براي ایجاد سمیت نیازمند فعال ـ 94
 4CCl د) تترادوتوکسین )ج هاي سربیون )ب TCDD الف)

 شود؟به متابولیت سمی تبدیل می P450کدامیک از ترکیبات زیر در نتیجه متابولیسم سیتوکروم  ـ 95
 سیس پالتین )د دي برومواتان )ج تیواستامید )ب B1آفالتوکسین  )الف

 شود؟توسط فنوباربیتال با مشارکت کدام گیرنده ایجاد می P450فرایند القاي سیتوکروم  ـ 96
 AhR د) PXR ج) CAR ب) RAR الف)

 شود؟سمیت این ترکیبات در بدن انسان می کاهشهاي کلره در کدام بافت باعث کشذخیره شدن حشره ـ 97
 بافت چربی )د بافت استخوانی )ج بافت کلیوي )ب بافت کبدي )الف

 از طریق مهار آنزیم سیتوکروم اکسیداز است؟مکانیسم سمیت عصبی کدامیک از ترکیبات زیر  ـ 98
 متیل مرکوري )د متیل برماید )ج متانول )ب سیانید )الف

 دهد؟فیبروز و سرطان ریه به دنبال مواجه مزمن با کدام ترکیب زیر رخ می ـ 99
 اکسید گوگرددي )د ظرفیتی 6کروم  )ج منگنز )ب آمونیاك )الف

 دهد؟هاي سفید رخ میبادي گویچهسمیت خونی کدام ترکیب با واسطه آنتی ـ 100
 فلورازپام )د اتامبوتول )ج توئینفنی )ب ریفامپیسین )الف

 موفق باشید


