
  

  

  

  

  



 

ه طا   دعای 
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 

حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

  

ی ری ا از  ن  دار  وردگارا، خارج  ی  ا م ی  و  ور     
ج ران  ت را و ب ی ر شای  ما  ت  وردگارا، ب د ر ت را     ی دا

ن بان و ای با   ن 
  
  

تكثير و . ي مؤلف، مترجم و ناشر آن است دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسترنج چندين ساله
خالقي، غيرقـانوني، غيرشـرعي و   كاري غيرا  فروش آن به هر شكلي بدون اجازه از پديدآورنده

اعتمادي در  ي اين عمل نادرست، موجب رواج بي كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه
  .گردد آمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانمان مي جامعه و بروز پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم
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ؤف ن  ه    :ط

تا وردگار دا و ی م    
و  94تا  87هاي  سال) شناسي رشته سم(تخصصي دكتري داروسازي  هاي كتاب مجموعه اي از سواالت آزمون اين

  .باشد مي 97تا  94هاي  سواالت آزمون دكتري تخصصي داروسازي سال

اعالم شده از سوي هاي  مطابق با رفرانس، ده ساالنهي  تشريحي و جداول ذكر شده در اين مجموعههاي  پاسخي  كليه
  .آوري و ارائه گرديده است جمعقت بسيار و با د، مركز سنجش و آموزش پزشكي كشور

بندي جديد درس سم شناسي و حذف سواالت بيوتكنولوژي  خير صورت گرفته در منابع و بودجهبا توجه به تغييرات ا
ي  ، سعي شده است تا اكثر سواالتي كه خارج از فصول تعيين شده97در آزمون دكتري تخصصي داروسازي سال

تري  اي و خالصه پاسخ داده شوند تا داوطلبان و دانشجويان با سهولت و تمركز بيش زينهباشند به صورت گ مي اعالمي
  .تشريحي سواالت مهم و پر تكرار از منابع اصلي بپردازندهاي  بهتر پاسخي  بندي و مطالعه معبه ج

بسوط اين تشريحي و مي  نامهدقيق سواالت و پاسخي  با تالش مستمر و مطالعه، اميد است خوانندگان گرامي
شناسي  ويژه دروس سم به(صلي آزمون دكتري تخصصي داروسازيمجموعه به تسلط كافي در درك سواالت و مباحث ا

 .آتي نائل گردندهاي  دست يابند و به موفقيت در آزمون) و داروشناسي

 يفي دكتر خليلينتشارات گروه تالااعضاي محترم ي  با سپاس فراوان از جناب آقاي دكتر خليلي و همكاري صميمانه
  .نگارش و تاليف اين اثر را فراهم نمودندي  كه زمينه

، همــواره پشــتيباني پــر مهــر ايــن مجموعــه آوريگــردفــداكارم كــه در دوران ي  بــا قــدرداني صــميمانه از خــانواده
  .اند بودهجانب  براي اين

  يا ميرزائيور
  شناسي دانشجوي دكتري تخصصي سم

Email: 
mirzaei.roya@gmail.com 
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شناسیسم

شود؟هاي زیر باعث ایجاد اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال مییک از مسمومیتکدام.1

هاسالیسیالت)2ايافسردگی سه حلقهضدداروهاي)1

اتانول)4استامینوفن)3

یک از سموم زیر رادیو اوپک هستند؟کدام.2

طال)4جیوه)3تالیم)2آهن)1

زیر در مورد ماده سمی و جاذب آن صحیح است؟هايیک از گزینهکدام.3

1(Iodine- Prussian blue2(Lindane- Fuller’s earth

3(Lithium- Kayexalate4(Iron- Activated charcoal

؟نداردیک از موارد زیر کاربرد در کدام(WBI)انجام شستشوي کامل دستگاه گوارش .4

مسمومیت با آهن)1

تیوممسمومیت با لی)2

Body)هاي مواد مخدر مسمومیت با بسته)3 Packers)

مسمومیت با قارچ)4

است؟یک از موارد زیر از تظاهرات آزمایشگاهی مسمومیت با سالیسیالت کدام.5

الکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک)2الکالوز متابولیک و اسیدوز تنفسی)1

لوز تنفسی واسیدوز تنفسیالکا)4الکالوز متابولیک و اسیدوز متابولیک)3

باشد؟تر مؤثر مییک از داروهاي زیر در درمان مسمومیت حاد با استامینوفن کمکدام.6

متیل پیرازول-4)2سایمتدین)1

متیونین)4ان استیل سیستئین )3

شود؟یک از داروهاي زیر تشنج ایجاد میدر مسمومیت حاد با کدام.7

ایندومتاسین)2بروفن)1

دیکلوفناك سدیم)4فنامیک اسیدم)3

سواالت 

داروسازي (Ph.D)آزمون دکتري تخصصی 

87-88سال )شناسیي سمرشته(



سؤاالت  8

استروئیدي کاربرد دارد؟التهابی غیرضددفع در مسمومیت با اکثر داروهايدهنده هاي افزایشیک از روشکدام.8

هموپرفیوژن)2دوز زغال فعال شدهسریال)1

دیورز فورسه)4همودیالیز)3

ن کاربرد دارد؟توئیهاي درمانی زیر در مسمومیت حاد با فنییک از روشکدام.9

تعویض خون)2دیورز فورسه و همودیالیز)1

تجویز ذغال فعال شده در یک ساعت اول)4زیسرپالسما فو)3

باشد؟یک از داروهاي زیر میجزء عالیم مسمومیت حاد با کدام(Nystagmus)نیستاگموس .10

گاباپنتین)2سدیم والپروات)1

الموترژین)4کاربامازپین)3

شود؟مشاهده میDrowsinessدر چه سطح سرمی در مسمومیت حاد با سدیم والپروات، عالمت حداقل.11

1(50 mg/ dL2(500 mg/ dL

3(100 mg/ dL4(1000 mg/ dL

شود؟یک از اختالالت آزمایشگاهی زیر مشاهده میدر مسمومیت حاد با کاربامازپین، کدام.12

هیپرناترمی)2هیپرکالمی)1

هیپرمنیزمی)4لیسمیهیپرگ)3

؟باشدنمیاي مؤثر حلقهافسردگی سهضدهاي درمانی زیر در مسمومیت حاد با داروهايیک از روشکدام.13

هموپرفیوژن)2تجویز فنی توئین)1

تجویز پروپرانولول)4تجویز فیزوستیگمین)3

باشد؟مؤثر میSSRIهاي درمانی زیر در مسمومیت حاد با یک از روشکدام.14

تجویز دوز منفرد زغال فعال شده)2کربنات سدیمتجویز بی)1

هموپرفیوژن)4همودیالیز)3

اياروهاي ضدافسـردگی سـه حلقـه   در مسمومیت حاد با دQRSیک از موارد زیر در درمان طوالنی شدن کمپلکس کدام.15

؟نداردبرد کار

تجویز اکسیژن)2کربنات سدیمتجویز بی)1

تجویز پروکائین آمید)4تجویز مایعات)3

؟تر استکمهاي دارویی زیر یک از گروهشدت مسمومیت در کدام.16

(SSRI)بازجذب سروتونین کننده داروهاي مهار)1

(TCA)ايداروهاي ضدافسردگی سه حلقه)2

هافنوتیازین)3

هاباربیتورات)4

باشد؟سموم ارگانوفسفره میهاي زیر جزء عالیم نیکوتین مسمومیت حاد با یک از گزینهکدام.17

فلج عضالنی-میوز-برادیکاردي)2فلج عضالنی-میدریاز-برادیکاردي)1

فلج عضالنی-میوز-تاکیکاردي)4فلج عضالنی-میدریاز-تاکیکاردي)3

ها صحیح است؟هاي زیر در خصوص مسمومیت حاد با کارباماتیک از گزینهکدام.18

.سمومیت با سموم ارگانوفسفره استعالیم مسمومیت شدیدتر از م)1

CNSوجود عالیم )2

.کندتشخیص کمک نمیتاییدمیزان کولین استراز سرمی در )3

.کندتشخیص کمک میتاییدبه RBCمیزان کولین استراز )4



9 87-88سال )شناسیي سمشتهر(داروسازي (Ph.D)آزمون دکتري تخصصی 

گزارش شده است؟Lindanهاي زیر در مسمومیت حاد با یک از یافتهکدام.19

یکآنمی اپالست)2گرانولوسیتوزیس)1

ترومبوسیتوزیس)4ترمبو سیتوپنی)3

شود؟هاي زیر در مسمومیت حاد با سموم پاراکوات مشاهده نمییک از ارگاندرگیري کدام.20

کبد)2مغز استخوان)1

سیستم اعصاب مرکزي)4کلیه)3

شود؟یک از سطوح سرمی به دنبال مسمومیت حاد با اتانول مشاهده میهیپوترمی در کدام.21

1(50-100 mg/ dL2(100-250 mg/ dL

3(250-350 mg/ dL4(400-500 mg/ dL

؟نداردیک از داروهاي زیر در درمان سندرم محرومیت ناشی از الکل اتیلیک کاربرد کدام.22

بلوکرها-بتا)2هابنزودیازپین)1

هاباربیتورات)4سولفات منیزیوم)3

شود؟د با اتانول مشاهده نمیهاي زیر در مسمومیت حایک از یافتهکدام.23

فورمیک اسیدوزیس)2هیپرکالمی)1

الکتیک اسیدوزیس)4هیپوگلیسمی)3

شود؟یک از عالیم زیر در مسمومیت حاد با اتیلن گلیکول مشاهده میکدام.24

هیپوتانسیون)2برادیکاردي)1

هاي وتريافزایش رفلکس)4نیستاگموس)3

Rumهاي تشنج.25 Fits شود؟یک از ترکیبات زیر مشاهده میقطع مصرف کدامبه علت

کدئین)2فنوباربیتال)1

اتانول)4دیازپام)3

Acute)دیسکینزي .26 Dystonic Reaction)شود؟تر دیده مییک از داروهاي زیر بیشبا کدام

کلرپرومازین)2تیوریدازین)1

تیوتیگزن)4هالوپریدول)3

باشد؟تر مییک از داروهاي زیر شایعدر مسمومیت حاد با کدامQTزمان وQRSشدن کمپلکس طوالنی.27

رسپریدون)2هالوپریدول)1

کلرپرومازین)4پرفنازین)3

سایکوتیک کاربرد دارد؟یک از داروهاي زیر در درمان عوارض قلبی ناشی از مسمومیت حاد با داروهاي آنتیکدام.28

برتیلیوم)2آمیودارون)1

پروپرانولول)4ائینلیدوک)3

ناشـی از مسـمومیت حـاد بـا داروهـاي      (NMS)یک از داروهاي زیر در درمان عارضـه سـندرم نورولپتیـک بـدخیم     کدام.29

سایکوتیک کاربرد ندارد؟آنتی

بروموکریپتین)2دانترولن)1

آمانتادین)4دیسیکلومین)3

هاي ویژه وجود دارد؟رولپتیک اندیکاسیون بستري در بخش مراقبتیک از موارد زیر، در مسمومیت حاد با داروهاي نودر کدام.30

1(Lethargy2(Ataxia

3(Prolonged hypotension4(Slurred speech
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شود؟یک از ترکیبات زیر مشاهده میعارضه قلبی به دنبال مسمومیت حاد با کدام.31

کدئین)2مرفین)1

پروپوکسی فن)4بوپرنورفین)3

؟شودنمییک از ترکیبات زیر مشاهده ج به دنبال مسمومیت حاد با کدامعارضه تشن.32

مپردین)2پروپوکسی فن)1

متادون)4ترامادول)3

باشد؟یک از موارد زیر جزء عالیم تأخیري سندرم محرومیت ناشی از قطع مصرف اپیوئیدها میکدام.33

میدریاز)2ریزش اشک)1

تعریق)4تهوع و استفراغ)3

باشد؟تر مییک از ترکیبات زیر دوره درمان طوالنیمسمومیت با کدامدر.34

پروپوکسی فن)2هیدروکودون)1

مرفین)4متادون)3

شود؟یک از اشکال جیوه باعث ایجاد مسمومیت حاد میتماس استنشاقی با کدام.35

جیوه آلی)2جیوه فلزي)1

جیوه دو ظرفیتی)4جیوه غیرآلی)3

باشد؟یک از موارد زیر میاستفاده از دفروکسامین در مسمومیت حاد با آهن کداماندیکاسیون .36

350-250سطح سرمی بین )1 mg/ dL2(اسیدوز متابولیک

درد شکم)4تهوع و اسهال)3

تري دارد؟ها کاربرد بیشیک از داروهاي زیر در درمان سندرم محرومیت ناشی از قطع مصرف بنزودیازپینکدام.37

کلونیدین)2ی تریپتیلینآم)1

پروپرانولول)4دیازپام)3

باشد؟یک از موارد زیر از عوارض درمان با فلومازنیل میکدام.38

شوك انافیالکتیک)2سردرد)1

اسهال)4تهوع و استفراغ)3

؟شودنمییک از موارد ناشی از مسمومیت حاد با فنوباربیتال، همودیالیز توصیه در کدام.39

ر)1 کوماي درجه چهار)2یويادم

نارسایی قلبی)4به درمان حمایتیخعدم پاس)3

یک از فلزات زیر بوده است؟کاردیومیوپاتی در مصرف کنندگان آب جو به علت وجود کدام.40

کروم)2بیسموت)1

قلع)4کبالت)3

رت گرفت؟یک از از علوم زیر در قرن نوزدهم صوشناسی همراه با رشد کدامرشد و توسعه سم.41

بیولوژي)2شیمی آلی)1

صنعت چاپ)4ریاضیات)3

عنوان یک مدرك قانونی مورد استفاده قرار داد؟شناسان زیر براي اولین بار مواد حاصل از اتوپسی را بهیک از سمکدام.42

اوسؤالد)4برنارد)3اورفیال)2ماژندي)1
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گردید؟1946تا 1940هاي اسی در سالشنهاي زیر موجب تحول جدي در سمیک از پدیدهکدام.43

تر محصوالت غذاییها جهت تولید بیشکشو علفDDTتوسعه استفاده از )1

افزایش استفاده از گازهاي جنگی در طول جنگ جهانی دوم)2

گیري ذراتهاي اندازهتوسعه دستگاه)3

هاي بیولوژیک کنترل آفات نباتیافزایش روش)4

اند؟ها بودهن زیر کاشف ارگانوفسفرهیک از دانشمنداکدام.44

1(Bernard and Magendie2(Willy Lange and Gerhard Schrader

3(Stas and Otto4(Reinesh and Marsh

ساله زهرها و پادزهرها را تألیف نمود و نهضت علمی مهمی در این دوره بر پا کرد؟کدام دانشمند عرب در قرون وسطی ر.45

ابولخسیس)2ابن تیمه)1

بن عباسعلی)4بن میمونموسی)3

؟شودنمیشناس محسوب اي یک سمهاي حرفهبندي فعالیتیک جزء طبقهکدام.46

هاي سمومبررسی مکانیزم)2شناسی توصیفیسم)1

کاربرد درمانی سموم)4شناسیگذاري در سمقانون)3

شود؟هاي زیر محسوب میز تخصصیک اشناسی پزشکی قانونی در حقیقت تلفیقی از کدامسم.47

شناسی پایهشیمی تجزیه و اصول سم)2شیمی عمومی و بیولوژي)1

شیمی تجزیه و شیمی عمومی)4شناسی پایه و بالینیسم)3

48.50LDاست؟ترکمیک از موارد زیر از همه کدام

نیکوتین)2فنوباربیتال)1

ولفاتفروس س)4مرفین)3

شود؟یک از موارد زیر را شامل نمیبندي سموم کدامتقسیمنحوه .49

موارد مصرف)2اندام هدف)1

نقطه ذوب)4منبع استخراج)3

ها به آثار سمی ترکیبات شیمیایی صحیح است؟یک از موارد زیر در مورد حساسیت بافتکدام.50

1(CNS<عضالت>سازسیستم خون>کبد

2(CNS<استخوان>سازم خونسیست>کلیه

پوست>کلیه>CNS>سازسیستم خون)3

4(CNS<عضالت>کلیه>سازسیستم خون

Marginیک از موارد زیر براي محاسبه کدام.51 of Safetyشود؟استفاده می

1(
LD

ED
1

99

2(
LD

LD
1

99

3(
LD

ED
50

50

4(
ED

ED
1

99

باشد؟یک از ترکیبات زیر میهیدروژن سیانید متابولیت کدام.52

بنزوپیرن)2اتیلن گلیکون)1

PVCهاي حاوي پالستیک)4آمیگدالین)3
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شود؟یک از ترکیبات زیر ایجاد میرادیکال فعال پراکسی نیتریت در جریان متابولیسم کدام.53

راکواتپا)2هیدروژن پراکساید)1

فلز نیکل)4ی سیندوکسوروب)3

هاي کبدي و کلیوي چیست؟دلیل تجمع سموم در بافت.54

درصد باالي فسفولیپید)2ارگان متابولیک بودن)1

وجود سیستم انتقال فعال)4تلیوم عروق موئینه بافتنفوذپذیري اپی)3

؟نداردبولیک سازي متایک از ترکیبات زیر جهت ایجاد سمیت نیاز به فعالکدام.55

نیتروفورانتوئین)2استامینوفن)1

3(–nمتیل ایزوسیانات)4هگزان

؟باشدنمییک از موارد زیر شامل اتصال سموم به مولکول هدف کدام.56

اتصال کوواالنسی)2اتصال غیرکوواالنسی)1

انتقال پروتون)4انتقال الکترون)3

؟نیستدام عبارت صحیح هاي هدف کدر مورد تأثیر سموم بر مولکول.57

.کندهاي اپیوئیدي را تحریک میمرفین گیرنده)1

2(DDTشودباعث مهار بسته شدن کانال سدیم می.

.هستندCهاي سرب محرك پروتئین کیناز استرهاي فوربول و یون)3

.شودهاي سدیمی میتترودوکسین باعث تحریک باز شدن کانال)4

characterization“عبارت .58 of risk”شامل:

آنالیز کیفی حضور مواد زیانبار در محیط کار انسان)1

ی حضور مواد زیانبار در محیط کار انسانمآنالیز ک)2

انسانو زندگیحضور مواد زیانبار در محیط کارو کیفی ی مآنالیز ک)3

بندي مواد زیانبار در محیط کار و زندگی انسانطبقه)4

-Shortنجی و به کارگیري آزمایشات یک جزء دالیل اعتبار سکدام.59 Term ؟نیستدر ارزیابی خطر

.کنداین آزمایشات اطالعات الزم در مورد مکانیسم اثر سم را بیان می)1

.دهی باال برخوردار استاین آزمایشات از سرعت پاسخ)2

.ها ساده استهاي آماري در آنکارگیري آزمونبه)3

.ستاین آزمایشات ارزان قیمت ا)4

گیرد؟یک از معیارهاي زیر مورد تفسیر قرار میشناسی براساس کدامهاي اپیدمیولوژیک در سمیافته.60

بافت هدف)2جمعیت مورد مطالعه)1

میزان خلوص سم مورد استفاده)4پاسخ-قابلیت دوز)3

رساند؟یکند را مترین مقدار ماده که ایجاد عوارض نمییک از اختصارات زیر مفهوم کمکدام.61

1(LOAEL2(NOAEL

3(EPA4(IARC

گیرد؟یک از موارد زیر مورد استفاده قرار میهاي بهینه شده ارزیابی خطر در کداممدل.62

گیرياندازه)2ارزیابی زمان نهفته قبل از ایجاد تومور)1
50

LD

هاي پالسماوتئینمیزان اتصال به پر)4میزان عبور دارو از پوست)3
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؟نیستیک از جمالت زیر در مورد انتقال فعال صحیح کدام.63

.کنندگرادیان الکتروشیمیایی خود حرکت مییامواد شیمیایی برخالف گرادیان غلظت و)1

.شودهاي باالي سوبستراي شیمیایی اشباع میسیستم انتقال در غلظت)2

.این انتقال نیازمند صرف انرژي است)3

.نمایدطور غیر انتخابی عمل مییستم انتقال براي ترکیبات داراي ساختمان شیمیایی خاص بهس)4

ها کدام است؟دالیل تفاوت جذب از دستگاه گوارش با ریه.64

.هاي یونیزه فراریت خیلی پایینی دارندمولکول)1

.ها درشت هستندهاي پوشاننده الوئلسلول)2

.اندها قرار گرفتهوموسیتکاپیالرها در فواصل دور از پن)3

.شوندها به کندي از خون دفع میمواد شیمیایی جذب شده از ریه)4

یک از سموم زیر قادر است به راحتی از طریق پوست جذب شود؟کدام.65

تتراکلرید کربن)2تترودوکسین)1

کبراتوکسین)4لیزرژیک اسید دي اتیل آمید)3

تواند داشته باشد؟اي میق تنفس حداکثر چه اندازهاندازه ذرات سموم قابل جذب از طری.66

1(X m100≥ µ2(X m100≤ µ

3(X m1≥ µ4(X m1≤ µ

وند؟شبندي میهاي جفت جز دسته هموکوریال طبقهتعداد الیهیک از موجودات زیر از لحاظکدام.67

اسب و خوك)2انسان و میمون)1

خوکچه هندي و خرگوش)4بز و گوسفند)3

شود؟ها میوبیوتیکبیوترانسفورماسیون منجر به کاهش زنهاي فاز دوم یک از واکنشکدام.68

السیونتیم)2کنژوگه شدن با آمینواسید)1

سولفاسیون)4کنژوگه شدن با گلوتاتیون)3

شود؟میP450هاي سیتوکروم سبب القاي فعالیت ایزوآنزیمي زیر پس از تحریک با آگونیست اختصاصی هایک از گیرندهکدام.69

(AHR)هاي آرماتیکهاي هیدروکربنگیرنده)1

2(
1

Bتورآدرنوسپ

استروژنی)3

)اپیوئیديµهايگیرنده)4 )
1

µ

شود؟میP450هاي سیستم سیتوکروم یک از ایزوآنزیمتجویز ایزونیازید به رت سبب القاي فعالیت کدام.70

1(cyp3A42(cyp2C11

3(cyp2E14(cyp2D6

شود؟میHIVهاي بر پروتئازsequinavirدارويکننده باعث افزایش اثر مهارritronavirچگونه داروي .71

اري از مسیر ترشح اسیدهاي ارگانیکرقابت در دفع ادر)1

رهاسازي از اتصاالت پروتئینی در پالسما)2

جلوگیري از متابولیسم عبور اولیه)3

cyp3A4از طریق مهار Sequinavirسرکوب متابولیسم )4
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؟شودنمییک از ترکیبات زیر از مسیر متیالسیون کونژوگه کدام.72

L-Dopa)2استامینوفن)1

مرکاپتوپورین6)4نیکوتین)3

شود؟هاي زیر، مهار استراز غیراختصاصی نورونی منجر به نوروتوکسیسیتی تأخیري میکشیک از آفتدر مسمومیت با کدام.73

ترکیبات کلروفنوکسی)2ترکیبات ارگانوکلره)1

ترکیبات پیرتیروئیدي)4ترکیبات آنتی کولین استراز)3

شوند؟و کاهش مقاومت غشاي سلول میGABAهاي کلر غیر حساس به کردن کانالموجب باز هاي زیرآفت کشیک ازکدام.74

روتنوئیدها)2هاایورمکتین)1

مشتقات بیپیریدل )4استرهاي پیرتروئیدي)3

باشد؟آلدرین جز کدام دسته از سموم ارگانوکلره می.75

هاانسیکلودي)2هاکلرودیفنیل اتاندي)1

هاسیکلوهگزان)4هاي کلرهبنزن)3

جوندگان در مقایسه با انسان دارند؟تري روي هاي زیر سمیت بیشیک از جونده کشکدام.76

فسفید روي)2مشتقات فلورواستیک اسید)1

نفتیل تیوره)4دیفاسینون)3

شود؟زیر مشاهده میپایروتیروئیدهايیک از افزایش ترشح بزاق در مسمومیت با کدام.77

دلتامترین)4فنوترین)3تترامترین)2پیرترین)1

؟باشدنمیDDTیک از موارد زیر مکانیسم ایجاد سمیت توسط کدام.78

Naافزایش فعالیت )2کاهش عبور پتاسیم از غشاء سلولی)1 ATPaseنرونی

-Caکاهش فعالیت )3 ATPase4(مهار کالمودولین

ک از فلزات زیر است؟یافتادگی مچ دست و مچ پا از عالئم مسمومیت مزمن کدام.79

کادمیوم)4سرب)3آرسنیک)2نیکل)1

باشد؟تماسی میدرماتیتیک از فلزات زیر از عالئم مشخص مسمومیت مزمن با کدام.80

کادمیوم)4سرب)3آرسنیک)2نیکل)1

ترین مسیر تماس مردم با سرب کدام است؟مهم.81

پوستی)4آب)3غذا)2تنفسی)1

گردد؟هاي زیر باعث ایجاد آنمی آبالستیک میک از آنزیمیسرب با مهار کدام.82

دلتا آمینولوولونیک اسید)A2سوکسینیل آنزیم )1

استیل کولین استراز)4بتاهیدروکسیالز)3

شود؟هایی دیده میعوارض انسفالوپاتی ناشی از سرب در افراد بزرگسال در چه غلظت.83

لیتر خونمیکروگرم در دسی10-20)2لیتر خونمیکروگرم در دسی100-80)1

لیتر خونمیکروگرم در دسی1تر از کم)4لیتر خونمیکروگرم در دسی2-1)3

یک راه اصلی ورود و ایجاد سیمت جیوه فلزي است چرا؟کدام.84

کبد به دلیل اکسیداسیون جیوه فلزي به جیوه دو ظرفیتی)1

یويهاي کلکلیه به دلیل تجمع جیوه فلزي در توبول)2

دهداز راه خوراکی جیوه فلزي سمیت می)3

ریه از طریق تنفس بخارات جیوه فلزي)4
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عالمت چند ساله وجود دارد؟هاي زیر یک دوره بییک از حاللدر مسمومیت شدید با کدام.85

اتیلن گلیکول)4تولوئن)3متانول)2اتانول)1

؟شودنمیربن دي سولفید محسوب عالئم بالینی مسمومیت با کجزءیک از موارد زیرکدام.86

انسفالوپاتی حاد و مزمن همراه با عوارض روانی)1

اينوروپاتی محیطی و جمجمهپلی)2

تشنج)3

پارکینسون)4

باشد؟هاي این ترکیب مییک از متابولیتسمیت چشمی ناشی از متانول احتمال ناشی از تجمع کدام.87

فرمات)2اسید فرمیک)1

اسید اگزالیک)4استالدئید)3

هاي ذیل گزارش شده است؟یک از بافتترین آسیب در کدامدر مسمومیت با بنزن بیش.88

ریه)2ساز بدنسیستم خون)1

پوست)4کلیه)3

یک از ترکیبات زیر است؟ترین متابولیت متیلن کلراید، کداممهم.89

)2متیل کلراید)1
2

CO

3(CO4(
4

CH

اندام هدف اولیه در مسمومیت باتولوئن کدام است؟.90

پوست)2ریه و مجاري تنفسی)1

سیستم اعصاب مرکزي)4کلیه و مجاري ادراري)3

داروشناسی

باشد؟لیپواکسیژناز می-5کننده یک از ترکیبات زیر مهارکدام.91

1(Zafirlukast2(Cromolyn

3(Zileuton4(Celecoxib

باشد؟می(Ionotropic)هاي زیر آیونوتروپیک یک از گیرندهکدام.92

گیرنده)1
2

M2(گیرنده
2

β

گیرنده)3
A

GABA4(گیرندهµ

باشد؟وهاي زیر مییک از داراگزازپام متابولیت کدام.93

آلپرازوالم)2کلردیازوپوکساید)1

لورازپام)4فلورازپام)3

شود؟یک از داروهاي زیر باعث افزایش مدت زمان باز بودن کانال کلر میکدام.94

بوسپیرون)4زولپیدم)3فنوباربیتال)2دیازپام)1

باشد؟مؤثر الکل دهیدروژناز میکننده یک از ترکیبات زیر مهارکدام.95

1(Acamprosate2(Disulfiram

3(Methanol4(Foomepizole
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کتواسیدوز الکتیکی -کتواسیدوز دیابتی،الکلیک کتواسیدوزیس-اورمیا-هاسالیسالت-متانول-متفورمین-نیازیدایزو

)1(گزینه .2

آهن 

هـاي داراي  قـرص -کلـرال هیدراتـه  -هـا باشند شامل داروهایی مانند فنوتیازینهایی که داراي خاصیت رادیواپک میتوکسین

Entric(ايپوشش روده coated(-هاي پیوسته رهش قرص)Sustained release(

پتاسیم -سرب-لیتیم-آهن-کلسیم-آرسین:فلزات و مواد معدنی

)4(گزینه .3

Iron- Activated charcoalشودجدول مواد جاذبی که در مدیریت مواد سمی استفاده می.

ي جاذبمادهنوع سم

.1عوامل دارویی و آلی .1 Activated charcoal

.2)لیندان(سموم ارگانوکلره .2 Cholestyramine

.3پتاسیم -لیتیم.3 Sodium phosphorsulfonate (kayexalate)

.4راکوات پا.4 Fuller’s earth, bentonite

5.Iodine)5)ید. starch

.6تالیوم.6 Prussian blue

)4(گزینه .4

مسمومیت با قارچ 

:هستند به شرح زیر است)شستشوي کامل روده(WBIموادي که نیازمند استفاده از 

دارداروهـاي پوشـش  (، همچنین داروهاي خاصی مانند )یمآهن و لیت(شوند مانند موادي که به خوبی به ذغال فعال جذب نمی

(ايروده Body/مواد مخدر بلعیده شده (و)داروهاي پیوسته رهش) Packers(

پاسخنامه 

داروسازي (Ph.D)آزمون دکتري تخصصی 

87-88سال )شناسیي سمرشته(
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)2(گزینه .5

آلکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک 

مـین امـر موجـب    شوند که هو افزایش تعداد تنفس سبب آلکالوز تنفسی میCNSها با اثر بر روي بخش مدوال در سالسیالت

K)ها با دفع پتاسیمهشود که کلیمی پـس  .شـوند مـی )AG(کربنات باعث ایجاد اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال و بی+(

.تواند مختلط باشداختالل اسید و باز در این مسمومیت می.شوداز کاهش حجم مایعات بدن، موجب آلکالوز متابولیک می

)2(ینه گز.6

متیل پیرازول -4

صـورت خـوراکی یـا    باشد کـه بـه  می)NAC(تئین ساستیل سی-N:دوت اصلیدر درمان مسمومیت حاد با استامینوفن، آنتی

IVعنـوان جـایگزین   بـه )اسـتامینوفن (به جهت جلوگیري از مسمومیت کبدي در مسمومیت با پاراسـتامول  .شوداستفاده می

NACبا توجه به مطالعات و تحقیقات اخیر توانایی سایمتیدین در مهـار متابولیسـم   .وراکی استفاده شودتوان از متیونین خمی

توانـد سـبب کـاهش و مسـدود     استامینوفن مورد ارزیابی قرار گرفته است که ایـن دارو مـی  داروها براي درمان مصرف بیش از 

.کردن متابولیسم استامینوفن به مواد حدواسط شیمیایی و سمی شود

)3(گزینه .7

نامیک اسید مف

CNSشـود و سـبب دپرشـن    ، بـر روي سیسـتم اعصـاب مرکـزي دیـده مـی      )NSAID(ترین اثرات سمیت در داروهاي شایع

نامیـک اسـید در سـطح پالسـمایی     ، ایجـاد تشـنج خـاص بـا مصـرف مف     )NSAIDs(يدر میـان داروهـاي دسـته   .گرددمی

gباالي / ml10µ) دهدرخ می)لیترمیلی/میکروگرم.

)1(گزینه .8

تکرار دوز ذغال فعال شده 

باید صـورت  )NSAIDs(ي افراد مسموم شده با داروهاي ضدالتهابی غیراستروئیدي زدایی گوارشی در کلیهرفع آلودگی یا سم

.گرددستریک تجویز میازوگانيباید از راه خوراکی یا از طریق لولهمسهلبراي این هدف، ذغال فعال به همراه .گیرد

شـود و  مـی )متصـل (به شدت به پـروتین پالسـما بانـد    )NSAIDs(این داروها انجام دیالیز و هموپرفیوژن موثر نیستند، زیرا 

.اتصال پروتئینی در اکثر داروهاي این دسته بسیار باال است

)4(گزینه .9

.ذغال فعال شدهتجویز 

سـاعت  24تـا  )MDAC(تجویز مکرر ذغال فعـال  .صورت، درمان حمایتی استبهتوئین درمان مسمومیت حاد با داروي فنی

.گیردصورت می

)3(گزینه .10

کاربامازپین

سـاعت بعـد از   72-96صورت تأخیري است و پـس از گذشـت   در مسمومیت حاد با داروي کاربامازپین، شروع عالئم بالینی به

وز سـمی  داولـین عالئـم عصـبی ایـن دارو در     .باشدعروقی می-لبیگردد که شامل عالئم عصبی و قمصرف، عالئم آشکار می

-فنـی تـوئین  :وس در اثـر مسـمومیت بـا داروهـایی ماننـد     مي نیسـتاگ عارضـه .باشنددیس آتري می-آتاکسی-نسیتاگموس

.شودایجاد می)در بعضی مواقع(اتانول -کاربامازپین-سیکلیدیننف

)4(گزینه .11

mg / dl1000

gات سدیم در سطح سرمی بااليوپرلعوارض جانبی در مسمومیت با وا / ml120µیابدبروز می.

Drowsinessات سدیم استوپرلیا خواب آلودگی یکی از عوارض جانبی وا.
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)3(گزینه .12

هیپرگلیسمی 

:شود عبارتند ازه میاختالالت آزمایشگاهی که در مسمومیت حاد با داروي کاربامازپین مشاهد

هاي کبدي اختالل آنزیم-و هیپرگلیسمی)↓Na(هیپوناترمی

)4(گزینه .13

تجویز پروپرانولول 

)2(گزینه .14

.تجویز دوز منفرد ذغال فعال شده

)4(گزینه .15

آمید تجویز پروکائین

-بلوکرها β،)مانند پروکائین آمید(داروهاي آنتی آریتمی 
s

CCBدر این مسمومیت منع مصرف دارند.

)1(گزینه .16

)SSRI(داروهاي مهارکننده باز جذب سروتونین 

)3(گزینه .17

فلج عضالنی -میدریاز-تاکیکاردي

:اثرات بالینی مسمومیت حاد با سموم ارگانو فسفره شامل

اثرات موسکارینی .1

رات نیکوتینی اث.2

CNSاثرات .3

:شامل اثر بر)اثرات نیکوتینی(تظاهرات و عالئم مسمومیت با ارگانوفسفره 

ایست قلبی -نارسایی-فلج-سیانوز-ضعف-کرامپ-فاسیکوالسیون:عضالت صاف.1

)اثرات شبیه سمپاتومیمتیک(میدریاز -تاکیکاردي-هیپرتانسیون:گانیلگیون سمپاتیک.2

)3(گزینه.18

.کندمیزان کولین استراز سرمی در تأیید تشخیص کمک نمی

خـودي طـی چنـد سـاعت اتفـاق      پذیر بـوده و بهبـودي خودبـه   استراز برگشتها، مهار آنزیم کولین در مسمومیت با کاربامات

تسـت  -قنـد -هـا لکترولیـت گیري مقدار ااندازه.رسدبه نظر نمیمفیدAchEگیري میزان فعالیت آنزیم اندازهافتد بنابراین می

عکس قفسـه سـینه در تشـخیص میـزان آسـیب در درمـان       -نوار قلبی-وضعیت گازهاي خونی شریانی-عملکرد کبد و کلیه

.کننده استکمک

.کندکند و به تشخیص مسمومیت کمک میگیري میو مزمن اندازهرا در مسمومیت خفیف RBCهمچنین میزان کولین استارز 

)2(گزینه .19

ی آپالستیک آنم

.گرددشود و موجب آنمی آپالستیک میسبب کاهش نوتروفیل میLindanمسمومیت حاد با 

)1(گزینه .20

مغز استخوان 

)4(گزینه .21

mg / dl400 500−
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)4(گزینه .22

.کنداز پیشرفت سندرم ترك جلوگیري میتواند هاي غیربنزو دیازپینی نمیضدتشنج:هاباربیتورات

)2(ه گزین.23

.شوددر مسمومیت با متانول مشاهده می:فورمیک اسیدوزیس

)3(گزینه .24

نیستاگموس 

)4(گزینه .25

hr6این تشنج طی:اتانول .دهدپس از قطع مصرف الکل رخ می−48

)3(گزینه .26

هالوپریدول 

)1(گزینه .27

کانال کلسـیمی ناشـی از مسـمومیت و مصـرف بـیش از حـد       و بلوك )Tdpطوالنی و QT(بلوك کانال سدیمی :هالوپریدول

مزوریدازین-پیموزاید -تیوریدازین-هالوپریدول:داروهاي

)3(گزینه .28

.گرددسبب درمان دیس ریتمی بطنی می:لیدوکائین

)3(گزینه .29

دیسیکلومین 

)3(گزینه .30

Prolonged hypotension

)4(گزینه .31

.لبی استترین عوارض قداراي بیش:پروپوکسی فن

)4(گزینه .32

متادون

.شوندمی)عارضه تشنج(Seizureسموم رایجی که سبب 

-اننـد لی-یازیـد نایزو-انسـولین -کوکـائین -مونوکسید کربن-کامفور-بوپروپیون-)دیفن هیدرامین:مثل(ها کولینرژیکآنتی

)TCAS(ايضدافسردگی سه حلقه-مادولترا-تئوفیلین-استریکنین-فنپروپوکسی-هاي خوراکیهیپوگلسیمی-لیتیوم

)3(گزینه .33

تهوع و استفراغ 

رسـد و  بـه پیـک خـود مـی    hr48ظرف حدود )خصوص مرفین و هروئینبه(سندرم شدید در مورد قطع مصرف اوپیوئیدها 

.شودبسیار دچار تهوع و استفراغ، از دست دادن وزن و تب می

)3(گزینه .34

.شودمیICUو سبب بستري مسمومین در بخش Tdp، ایجاد خطر QTافزایش مدت :متادون
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)1(گزینه .35

جیوه فلزي 

جیوه غیرآلی -المنتالجیوه -ترکیبات جیوه به سه شکل کلی وجود دارد، جیوه آلی

.شودزاد میدر هوا آ)گاز(ترین شکل جیوه، جیوه عنصري است که از طریق فرآیندهاي طبیعی و به شکل بخار مهم

.سولفور یا اکسیژن را دارد-ه قابلیت ترکیب با سایر عناصر کلرواست جیبدون بوي فلزي سمی و تقریباً بخارات جیوه

)2(گزینه .36

اسیدوز متابولیک 

mgدر صورت بروز اسیدوز متابولیک در مسمومیت حاد با آهن و افزایش سطح سـرمی بـاالي    / dl500منـد بسـتري و   نیاز

.استفاده از دفروکسامین است

)2(گزینه .37

یدین نکلو

)2(گزینه .38

.باشدل نمییشوك آنافیالکتیک جزء عوارض درمان با فلومازن

اسهال است و ایجاد شوك آنافیالکتیک جـزو عـوارض درمـانی    -استفراغ-تهوع-سردرد:از جمله عوارض درمان با فلورمازنیل

.باشدل نمیید که منظور سوال این بوده است که کدام عارضه جزء عوارض شایع با فلومازنرسنظر میبه.باشدنمی

)1(گزینه .39

ادم ریوي 

)3(گزینه .40

کبالت 

)1(گزینه .41

شیمی آلی 

.زمان شد و در قرن نوزدهم به سرعت این علم در حال رشد بودصورت همشناسی تجربی موجب رشد شیمی آلی بهسم

)2(گزینه .42

ال اورفی

Mateu orfilaنی در قرن نوزدهم معرفی شده استشناسی قانوعنوان یک شخصیت کلیدي در تاریخ سمبه.

هاي مختلف تجویز و موارد مصـرف مختلفـی   منظور بررسی اثر شیمیایی ترکیبات بر روي حیوانات آزمایشگاهی از راهاورفیال به

.استفاده کرد

)1(گزینه .43

تر محصوالت غذایی ها جهت تولید بیشکشلفو عDTTتوسعه استفاده از 

هـاي  جهت کنترل بیمـاري وهاي فنوکسی براي تولید مواد غذایی افزایش کشو علفDTT،1946و1940هاي بین در سال

بنابراین مطابق با ایـن پیشـرفت،   .شناسی شدها منجر به تحول جدي در سماین تالش.نتقله از طریق حشرات توسعه یافتندم

.شناسی شدحران جنگ جهانی دوم باعث جهش عمده بعدي در توسعه سمب

)2(گزینه .44

Willy Lange K Gerhard Schrader

:هاي آلمانی مانندداناغلب سموم ارگانوفسفره در زمان جنگ جهانی دوم توسط گروهی از دانشمندان و شیمی

.گرهارد شرادر و ویلی النژ کشف و سنتز شدند
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)3(گزینه .45

ی بن میمون موس

دوره (1204-1135)هاي نوشته)قرون وسطی(ي قبل از رنسانس در Mosesben Maimon   شامل یک رساله دربـاره درمـان

.هر حشرات و مارها بودزمسمومیت با

)4(گزینه .46

کاربرد درمانی سموم 

.باشدکننده قوانین و مقررات مکانیسمی یا تنظم-شناس توصیفیشناس ممکن است یک سمیک سم

مستقیماً در ارتباط با آزمایش سمیت یک ترکیب شیمیایی بوده تـا اطالعـات الزم را بـراي ارزیـابی سـالم      شناس توصیفی سم

قوانین و مقررات مصرف ترکیب شیمیایی فراهم کند، تا نتایج حاصل به ارتبـاط اثـر بـر روي جمعیـت انسـانی      بودن و تنظیم

.ندگان و گیاهان تعمیم داده شودتوسط داروها یا بر روي آبزیان و پر

.باشدشناس مکانیسمی در ارتباط با شناسایی و درك مکانیسم اثرات سمی ترکیبات شیمیایی بر روي موجود زنده میسم

به سالم بـودن یـک دارو یـا ترکیـب شـیمیایی بـا خطـر پـایین براسـاس          شناس تنظیم کننده مقررات و قوانین راجعیک سم

همچنین تعیین مقدار استاندارد براي حدمجاز ترکیبات شـیمیایی  .گیردتوصیفی و مکانیسمی تصمیم میشناسهاي سمداده

.هاي صنعتی و آب نوشیدنی دارندمکان-در هوا

)2(گزینه .47

شناسی پایه شیمی تجزیه و اصول سم

.باشدشناسی میشناسی قانونی یک ترکیب از شیمی تجزیه و اصول اولیه سمسم

)2(گزینه .48

ین تنیکو

LDاز حیوانات مورد آزمایش با ماده سمی یا دارو شود را%50مقدار دوزي از سموم که سبب از بین رفتن 
50

.گویندمی

LD
50

mg:فنوباربیتال / kg150مورفین:mg / kg900

mg:تیننیکو / kg1فروس سولفات:mg / kg1500

)4(گزینه .49

نقطه ذوب 

گـردد و بـه   میبندي با توجه به عالقه و نیاز کارشناسان تقسیموهاي گوناگونشوند در کالسبندي میعوامل سمی دسته

موارد مصرف و استفاده -...)سیستم تنفسی و-کلیه-کبد(دف بندي سموم براساس ارگان هدستهترینمعمولاین ترتیب 

آسـیب  -زایی/سازيجهش(و اثر سم )سموم حیوانی یا گیاهی(منبع استخراج ...)غذایی وافزودنی-هاحالل-کشحشره(

.باشدمی...)کبدي و

)4(گزینه .50

CNS<غضالت >کلیه>سازيسیستم خون

يدر مرتبـه )مغـز و نخـاع  (اسـت  CNS:ترین سمیت سیسـتمیک قـرار دارد  ترین ارگانی که هدف بیشترین و اصلیحساس

عنـوان  هاي احشـایی بـدن ماننـد کبـد و کلیـه و ریـه و پوسـت بـه        پس از آن اندام.گیردبعدي، سیستم گردش خون قرار می

عنـوان بافـت هـدف آثـار     ر بـه تـ عضـله و اسـتخوان کـم   .ي بعدي حسایست به سموم و ترکیبات شـیمیایی قـرار دارنـد   درجه

.سیستمیک سموم جاي دارند
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