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آزمون دستگاه قلب و عروق
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ٌيپٛپٚجئيٓ ٘ب دبٚي وضاَ چغثي ػيغ اؿث؟
ع
٘ - 1ـحٗ اصٍي
ص)اؿفٕگٌٛيپيض
ز)جغي گًيـيغيض
ة)نيؿحغٚي
اٌف) فـفٌ ٛيپيض
ٔ - 2بَ صيگغ  VLDLاػٔظغ جبيگبٖ اٌىحغٚفٛعػي وضاَ اؿث؟
ز)پغٖ ثحب ٌيپٛپغٚجئيٓ
ة)ثحب ٌيپٛپغٚجئيٓ
اٌف)آٌفب ٌيپٛپغٚجئيٓ
 – 3اپٛپغٚجئيٓ اصٍي صعكيًِٚيىغ ْٚوضاِـث؟
ز)B48
ة)Bloo
اٌف)A

ص)E

 – 4وضاَ اپٛپغٚجئيٓ ٔمق نٚفبنجٛعي ثغاي ٌيپٛپغٚجئيٓ ٌيپبػ صاعص؟
ز)CI
ة)B48
اٌف)A1

ص)CII

ص)گبِب ٌيپٛپغٚجئيٓ

 – 5صع ثيّبعي ٘يپغٌيپٛپغٚجئيّٕي IIaوضاَ جؼء چغثی افؼايق ثيلحغی صعؿغَ ثيّبع ٔلبْ ِي ص٘ض؟
ص)HDL
ز)VLDL
ة)LDL
اٌف)كيٍِٛيىغْٚ
 – 6ثيّبعي صچبع Tendon Xanthomaاؿث افؼايق وضاَ جؼء چغثي ثبػد ايٓ ثيّبعي ِي گغصص؟
ص)فـفٌٛيپيض
ز)جغي گٍيـيغيض
يٗ
ة)نيؿحغٚي اؿحغيف
اٌف)نيؿحغٚي
 – 7وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ ثبػد افؼايق فؼبٌيث آٔحي جغِٚجيٓ كضٖ  ٚاػ جٌٛيض ٌشحٗ جٍٛگيغي ِي وٕض؟
ص)اوـيض ٔيحغيه
ز)اٚعٚويٕبػ
ة)( TXA2جغِٚجبوـبْ)A2
اٌف)٘پبعيٓ
 – 8پغٚجئيٓ  Cثغاي ِٙبع فبوحٛع٘بي أؼمبصي  VIIIٚ Vػال ٖٚثغ پغٚجئيٓ  ،Sثٗ وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ ُ٘
ٔيبػ صاعص؟
ص)جغِٚجٛاؿپبٔضيٓ
ز)جغِٚجبوـبْA2
ة)جغِٚجٛپالؿحيٓ
اٌف)جغِٚجِٛبصٌٚيٓ
 – 9فبوحٛع VIIIaثغاي فؼبي وغصْ وضاِيه اػ فبوحٛع٘بي أؼمبصي ػيغ الػَ اؿث؟
ص)II
ز)X
ة)IX
اٌف)XII
 – 10وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ ثبػد جرجيث اجصبي پالوحٙب ثٗ فيجغ٘بي والژْ ِي كٛص؟
ص)فبوحٛع ثبفحي
ز)فٚ ْٛيً ثغاْص
ة)وًیوغيٓ
اٌف)جغِٚجيٓ
 – 11ثغاي ايجبص ٌشحٗ ِحغاوُ  ٚغيغ ِذٍٛي فبوحٛع XIIIaالػَ اؿث وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ فؼبي ؿبسحٓ
فبوحٛع ٚ XIIIججضيً آْ ثٗ  XIIIaعاأجبَ ِيض٘ض؟
ص)جغِٚجيٓ
ز)Xa
ة)فـفٌٛيپيض
اٌف)جغِجٛپالؿحيٓ
 – 12آؿپغيٓ ثب ِٙبع وضاِيه اػ آٔؼيّٙب اػ ججّغ پالوحٙب جٍٛگيغي ِي وٕض؟
ز)آصٔيالت ؿيىالػ
ة)ؿيىٍٛاوـيژٔبػ
اٌف)فـفٌٛيپيبػ
 – 13پغاوـيض ٘يضعژْ ِذصٛي وضاِيه اػ آٔؼيُ ٘بي ػيغ اؿث؟
ز)گٍٛجبجي ْٛعصٚوحبػ
ة)ؿٛپغاوـيض صؿّٛجبػ
اٌف)ناجبالػ

ص)فـفٛصي اؿحغاػ
ص)گٍٛجبجي ْٛپغاوـيضاػ

 – 14وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ صع ِٛعص  cGMPصذيخ اؿث؟
اٌف)ِٛجت فؼبي كضْ وٛأيٍيً ؿيىالػ غلبئي ِي كٛص
ة)ثؽٛع اسحصبصي جٛؿػ آٔؼيُ فـفٛصي اؿحغاػ 5كىـحٗ ِي كٛص
ز)صعاذغ فؼبي كضْ گٛأيٍيً ؿيوالػ ِذٍٛي جٛؿػ  ANPايجبص ِي كٛص
ص)ِٛجت فؼبي كضْ پغٚجئيٓ ويٕبػ ِ Aي كٛص
 – 15ؿٕجق ِيؼاْ وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ ثؼٕٛاْ ِيؼاْ اوـيضاؿي ْٛپغٚتئيٓ ٘ب ثىبع ثغصٖ ِي كٛص؟
ص) -8اوٛگٛأيٓ
ز)گغ٘ ٖٚبي وغثٔٛيً
ة)عاصيىبي ٘يضعٚوـيً
اٌف)ِبٌ ْٛصي آٌضئيض
 – 16وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ صعِٛعص جغٚپٔٛيٓ ِ Iشصٛم لٍت  cTn-Iصذيخ اؿث؟
ة)صع 68صعصضافغاص ِجحال ثٗ ِ MIمضاع آْ ثبال ِي عٚص
اٌف)ثؽٛعؼجيؼي صعس ْٛصيضٖ ِي كٛص
ص) 31اؿيض آِيٕٗ وّحغ اػ Tn - Tػعالت صاعص
ز)ِحصً ثٗ وٍـيُ ِي كٛص
 – 17وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ جؼ ٚآٔحي اوـيضأث ٘بي عصٖ صِ (secondary antiouidant)َٚذـٛة ِي
كٔٛض؟
ة)ؿٛپغاوـيض صؿّٛجبػ
اٌف)ٚيحبِيٓ E
ص)آٔؼيُ ٘بي جغِيُ وٕٕضٖ DNA
ز)گٍٛجبجي ْٛپغاوـيضاػ
 – 18وضاِيه اػ آٔؼيُ ٘بي جغكخ كضٖ جٛؿػ ٔٛجغٚفيً ٘ب لبصع ثٗ ججضيً ّٔٛصْ پغاوـيض ٘يضعٚژْ ثٗ
٘يپٛوٍغيث )ِ (Hoclي ثبكض؟
ز)ِيٍٛپغاوـيضاػ ص)ؿٛپغاوـيض صؿّٛجبػ
اوـي ؿٕحبػ
ص
ة)ٔيحغيه
اٌف) NADPHاوـيضاػ
 – 19آٔؼيُ ؽيؾجب جئٛيٓ ثحبؿٕحبػ جٙث فؼبٌيث سٛص ٔيبػ ثٗ وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ صاعص؟
ص)Vit B1
ز)VitB14
ة)VitB6
اٌف)جحغا٘يضعٚفٛالت
 – 20صعجغيبْ ٔلث اٌىحغ ْٚاػ ػٔجيغ أحمبي اٌىحغ ْٚصع ِيحٛوٕضعي وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ جٌٛيض ِي كٛص؟
ص)عاصيىبي ٘يضعٚوـيً
ز)ي٘ ْٛيضعٚوـيً
ة)ي ْٛؿٛپغاوـيض
اٌف)پغاوـيض ٘يضعژْ
 – 21آؿيت ٚاعص كضٖ ثٗ  DNAثيلحغ اػ ؼغيك وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ ايجبص ِي كٛص؟
ص)OH
ز)OH -
ة)O2
اٌف)H2O2

0

 – 22ثغاي لٍت ايـىّيه (وٗ اوـيژْ ِذضٚص اؿث) وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ جٙث جغييغ صع ِحبثٌٛيـُ لٍت
ِفيض اؿث؟
ة)فؼبي ّٔٛصْ اوـيضاؿي ْٛاؿيض٘بي چغة
اٌف)ِٕغ آٔؼيُ پيغٚات ص٘يضعژٔبػ
ص)فؼبي ّٔٛصْ ِبٌٛئيً وٛآصي وغثٛوـيالػ
ز)فؼبي ّٔٛصْ آٔؼيُ اؿحيً وٛآوغثٛوـيالػ
 – 23اػ چٗ ؼغيك ظغثبْ لٍت افؼايق ِي ياثض؟
اٌف) اؿحيً وٌٛيٓ اػ ؼغيك فؼبي ّٔٛصْ آصٔيٍيً ؿيىالػ وبٔبي پحبؿيُ عا ثبػ ٔگبٖ ِي صاعص
ة) اپي ٔفغيٓ اػ ؼغيك فؼبي ّٔٛصْ آصٔيً ؿيىالػ وبٔبي وٍـيُ عا ثبػ ٔگبٖ ِي صاعص
ز) اؿحيً وٌٛيٓ اػ ؼغيك ِٕغ ّٔٛصْ آصٔيٍيً ؿيىالػ وبٔبي وٍـيُ عا ثبػ ٔگبٖ ِي صاعص
ص)اپي ٔفغيٓ اػ ؼغيك ِٕغ ّٔٛصْ آصٔيٍيً ؿيىالػ وبٔبي پحبؿيُ عا ثبػ ٔگبٖ ِي صاعص
 – 24وٍيٗ ِٛاعص ػيغ صع ِٛعص اؿحغؽ اوـيضاجي ٛصذيخ اؿث ثٗ جؼ:
ة)ِٛجت جشغيت ثبفث ِي كٛص
اٌف)ثؼٍث جشغيت ثبفث ايجبص ِي كٛص
ص)فؼبٌيث پغٚجئبػ ٘ب ٛٔ ٚوًئاػ ٘ب ِٙبع ِي كٛص
ز)جّبيً ثغاي جؼبصي ثؽغف پغٚاوـيضأٙب لغاع صاعص

 – 25صع وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ كٕيضْ صضاي ؿ S3 َٛلؽؼب ٔلبٔضٕ٘ضٖ ثيّبعي ػعٍٗ لٍت اؿث؟
ة)سبُٔ دبٍِٗ  26ؿبٌٗ ِبٖ  5دبٍِگي
اٌف)پـغ  12ؿبٌٗ ثض ْٚػالِث
ص)ِغص  40ؿبٌٗ فلبعسٔٛي
ز)ِغص  25ؿبٌٗ ثـىحجبٌيـث
 – 26ثغاي أضاػٖ گيغي  JVPفغص َ ٚعص ِؼبيٕٗ عا صعػاٚيٗ ِٛ 45جٗ لغاع ِي ص٘يُ دضاورغ اِٛاز ٚعيضي
 8ؿبٔحي ِحغ ثبالجغاػ ٚاٚيٗ ٌٛئيؾ ِلب٘ضٖ ِي كٛص ِيؼاْ فلبع ٚعيضي ثيّبع چمضع اؿث؟
ص)15
ز)13
ة)10
اٌف)8
 PMi – 27ثيّبعي صع ٌّؾ ثيق اػ صٚؿ َٛػِبْ ؿيـحٛي دغوث ع ٚثٗ سبعز صاعص ادحّبي وضاِيه اػ
ِٛاعص ػيغ صع ثيّبع ٚجٛص صاعص؟
ة)ٔبعؿبئي صعيچٗ ِيحغاي
اٌف)جٕگي صعيچٗ ِيحغاي
ص)ٔبعؿبئي صعيچٗ آئٛعت
ز)جٕگي صعيچٗ آئٛعت
 – 28صعجؼييٓ ِذً ٚعيض ژٚگٌٛغ صاسٍي اػ وضاَ يه اػ ػٕبصغ آٔبجِٛيه ػيغ اؿحفبصٖ ّٔي وٕيض؟
اٌف)ؿغ ِحصً ثٗ جٕبؽ ػعٍٗ اؿحغٔٛوٍيض ِ ٚبجٛؿحٛئيض
ة)ؿغ ِحصً ثٗ جغل ٖٛػعٍٗ اؿحغٔٛوٍيض ِ ٚبؿحٛئيض
ز)اؿحشٛاْ جغلٖٛ
ص)ثشق جذحبٔي فه
 -29صع ٕ٘گبَ فؼبٌيث ٚعػكي فلبعس ْٛچٗ جغييغي ِي وٕض؟
اٌف -فلبع ؿيـحٌٛيه ثيلحغ اػ صيبؿحٌٛيه افؼايق ِي يبثض.
ة -فلبع صيبؿحٌٛيه ثيلحغ اػ ؿيـحٌٛيه افؼايق ِي يبثض.
ز٘ -غ ص ٚفلبع ثٗ يه ِيؼاْ افؼايق ِي يبثٕض.
ص -فلبع صيبؿحٌٛيه وب٘ق  ٚؿيـحٌٛيه افؼايق ِي يبثض.
- 30جغويجبت ثحب آصعٔغژيه ثبػد ِي كٔٛض دجُ ظغثٗ اي  ٚ ------دجُ ثبليّبٔضٖ  ------يبثض.
ص -وب٘ق -وب٘ق
ز -وب٘ق -افؼايق
ة -افؼايق -افؼايق
اٌف -افؼايق -وب٘ق
- 31صع ِغدٍة أكثبض ايؼٌّٚٚيه كيت جغييغات فلبع ثؽٓ ِيؼاْ ٔ ----------لبْ ِي ص٘ض.
صCardiac output -
زAfterload -
اٌف Preload -ةContractility -
- 32افؼايق ٔبگٙبٔي فلبع آئٛعت ثبػد اذغ ايٕٛجغٚپ ِ --------ي كٛص وٗ ثٗ آْ autoregulation
ِ --------ي گٛيٕض.ةِ -رجثHeterometric -
اٌفِ -رجثHomeometric -
صِٕ -فيHeterometric -
زِٕ -فيHomeometric -
ِٛ- 33ز  vصع ٔجط ٚعيضي چٗ ػِبٔي ايجبص ِي كٛص؟
ة -صع كغٚع ِغدٍة پغكضْ ؿغيغ
اٌف -صع ِغدٍة ؿيـحٛي صٍ٘يؼي
ص -صع ِغدٍة پغ كضْ آ٘ـحٗ
ز -صع ِغدٍة أمجبض ايؼٌّٚٚيه
- 34ثب فـفغيٍٗ كضْ  Phospholambanپّپ وٍـيّي  ------فؼبي  -----ٚكغٚع ِي كٛص.
ة -عجيى ٌَٛٛؿبعوٛپالؿّيه -كً كضْ
اٌف -غلبء ؿٍٛي -كً كضْ
ص -عجيى ٌَٛٛؿبعوٛپالؿّيه -أمجبض
ز -غلبء ؿٍٛي -أمجبض

ِ Na-Ca exchanger- 35يٛوبعص يه وٍـيُ عا ثب  ------ؿضيُ جبثجب ِي وٕض.
ص -چٙبع
ز -ؿٗ
ة -صٚ
اٌف -يه
- 36صع ٚعػف گغصف س ْٛوضاَ ثبفث وب٘ق ِي يبثض؟
ز -عيٗ
ة -پٛؿث
اٌفِ -غؼ

ص -وٍيٗ

- 37صع اوٛوبعصيٛگغاَ ػيغ  FAوضاَ ِغدٍٗ اػ ؿيىً لٍجي عا ٔلبْ ِي ص٘ض؟
ز -صيبؿحبػيؾ
ة -ؿيـحٛي صٍ٘يؼي
اٌف -كً كضْ ايؼٌّٚٚيه

ص -پغكضْ ؿغيغ

- 38صع كىً فٛق  DEوضاَ ِغدٍٗ اػ ؿيىً لٍجي عا ٔلبْ ِي ص٘ض؟
ز -صيبؿحبػيؾ
ة -ؿيـحٛي صٍ٘يؼي
اٌف -كً كضْ ايؼٌّٚٚيه

ص -پغكضْ ؿغيغ

- 39صع آػِبيق دجؾ جٕفؾ ِ ٚبٔٛع ٚاٌـبٌٛا ،پيق اػ آػاص ؿبػي جٕفؾ ،فلبع ٔجط ٚ ----------
ظغثبٔبت لٍجي ِ ------------ي يبثض.
ص -وب٘ق – وب٘ق
ز -افؼايق –افؼايق
ة -وب٘ق -افؼايق
اٌف -افؼايق – وب٘ق
- 40صِٚيٓ فبػ ؿيـحٛي  ٚ -----------صِٚيٓ فبػ صيبؿحٛي  ---------اؿث.
a- Diastasis - Reduced ejection
b- Reduced ejection- Diastasis
c- Rapid ejection- Rapid Filling
d- Reduced Filling- Rapid ejection
- 41ثٗ وضاَ صٌيً ػٍي عغُ افؼايق فلبعس ْٛلبٔ ْٛفغأه اؿحبعٌيٕگ ّ٘چٕبْ صبصق اؿث؟
ز -وب٘ق  afterloadص -افؼايق HR
اٌف -افؼايق preloadة -وب٘ق preload
- 42ثغؼجك لبٔ ْٛالپالؽ اگغ فلبعسِ ْٛحٛؿػ ص ٚثغاثغ  ٚظشبِث ثؽٓ ٔيؼ ص ٚثغاثغ كٛص جبٔـيْٛ
فؼبي جضاع چٗ جغييغي سٛا٘ض وغص؟
ةٔ -صف ِي كٛص .ز -ص ٚثغاثغ ِي كٛص .ص -چٙبع ثغاثغ ِي كٛص.
اٌف -جغييغي ِْي وٕض.
- 43صع جبِپٔٛبص لٍجي صٌيً اصٍي ٚسبِث دبي ثيّبع وضاَ اؿث؟
اٌف -وب٘ق  preloadة -وب٘ق  afterloadز -افؼايق  preloadص -افؼايق afterload
- 44اگغ دجُ پبيبْ صيبؿحٌٛي  ٚ ml 100دجُ پبيبْ ؿيـحٌٛي  ml 40ثبكض وـغجشٍيٗ چٕض صعصض اؿث؟
ص80 -
ز20 -
ة40 -
اٌف60 -
- 45صع وضاَ فبػ ؿيىً لٍجي ِٛز  Cصع ٔجط ٚعيضي ظب٘غ ِي كٛص؟
ة -صع ِغدٍة پغكضْ آ٘ـحٗ
اٌف -صع ِغدٍة أمجبض ايؼٌّٚٚيه
ص -صع كغٚع ِغدٍة پغكضْ ؿغيغ
ز -صع ِغدٍة ؿيـحٛي صٍ٘يؼي
- 46جٕض كضْ ظغثبٔبت لٍجي ثبػد وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ ِي كٛص؟
اٌف -پحبٔـيً ػًّ وٛجبٖ  ٚؿيـحٛي ؼٛالٔي ِي كٛص.
ة -پحبٔـيً ػًّ  ٚؿيـحٛي ٘غ ص ٚوٛجبٖ ِي كٔٛض.
ز -پحبٔـيً ػًّ ؼٛالٔي  ٚؿيـحٛي وٛجبٖ ِي كٛص.
ص -پحبٔـيً ػًّ ذبثث ٌٚي ؿيـحٛي ؼٛالٔي ِي كٛص.

- 47ثب جٛجٗ ثٗ كىً دٍمة فلبع دجُ  Wوضاَ
اؿث؟
اٌفVentricular filling -
ةEjection -
زIsovolumic contraction -
صIsovolumic relaxation -

- 48ثب جٛجٗ ثٗ كىً دٍمة فلبع دجُ فٛق  Yوضاَ اؿث؟
اٌفIsovolumic contraction -
زVentricular filling -

ةIsovolumic relaxation -
صEjection -

- 49ثب جٛجٗ ثٗ كىً دٍمة فلبع دجُ فٛق فٍق ثب وضاَ ِٛعص جؽجيك ِي ص٘ض؟
زDiastasis -
ةESV -
اٌفEDV -

صSV -

- 50صع ِٛعص جغييغات ظغثبٔبت لٍجي وضاَ پبؿز صذيخ اؿث؟
اٌف -صَ ثبػد نا٘ق  ٚثبػصَ ثبػد افؼايق ِي كٛص.
ة -صَ ثبػد افؼايق  ٚثبػصَ ثبػد وب٘ق ِي كٛص.
ز -صَ  ٚثبػصَ جأذيعي ثغ آْ ٔضاعص.
ص -صَ  ٚثبػصَ ٘غ ص ٚثبػد وب٘ق ِي كٔٛض
- 51صع ايٓ كىً جبثجبيي ِٕذٕي ٘ب اػ پبييٓ ثٗ
ثبال ٔلبْ صٕ٘ضٖ افؼايق وضاَ ػبًِ اؿث؟
اٌفPreload -
ةcontractility -
زHR -
صafterload -

- 52صع كىً فٛق  Zػجبعجـث اػ:
ة -وٕحغاوحيٍيحي
اٌف -دجُ پبيبْ صيبؿحٛي

ز -فلبعسْٛ

ص -ظغثبٔبت لٍجي

 – 53وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ ؿجت افؼايق جغيبْ سِ (Q) ْٛي گغصص؟
ة)افؼايق ؿؽخ ِمؽغ عگ
اٌف)وب٘ق( Piفلبع ص٘بٔٗ ٚعٚصي)
ص)وب٘ق كؼبع عگ
ز)افؼايق پغٚجئيٓ ٘بي سْٛ
 – 54وضاِيه اػ فبوثٚع٘بي ػيغ ؿجت وب٘ق ِمبِٚث ػغٚلي ِي گغصص؟
ة) افؼايق ؼٛي عگ ز)وب٘ق ّ٘بجٛوغيث
اٌف)افؼايف گٍجٌٙٛبي لغِؼ

ص)وب٘ق فلبع سْٛ

 –55وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ ؿجت افؼايق ؿغػث سِ (velocity) ْٛي گغصص؟
ة)افؼايق ؿؽخ ِمؽغ وً عگ
اٌف)افؼايق پغٚجئيٓ ٘بي سْٛ
ص)اجـبع عگ
ز)افؼايق ؼٛي عگ
 – 56صعصٛعجي وٗ ؿشحي جضاع ػغٚق ثٛجٛص آيض وضاِيه اػ دبٌحٙبي ػيغ عا ِي جٛاْ پيق ثيٕي وغص؟
ة)افؼايق سبصيث االؿحيهrecoil
اٌف)وب٘ق وبعلٍت
ص)وب٘ق جغيبْ س ْٛصعصيبؿحٛي
ز) افؼايق فلبع صيبؿحٛي
 – 57صعيه فلبع س ْٛذبثث  ،ثبافؼايق كؼبع عگ ثٗ ِيؼاْ صٚثغاثغِ ،مبِٚث چگ ٗٔٛجغييغ سٛا٘ض وغص؟
ة)چٙبع ثغاثغ ِي كٛص
اٌف)٘لث ثغاثغ ِي كٛص
ص)ثٗ يه كبٔؼصُ٘ وب٘ق ِي يبثض
ز)ثٗ يه ٘لحُ وب٘ق ِي يبثض
 – 58ثٗ ٔظغ كّب ،صعػِبٔي وٗ ثضٌيً افؼايق ِمبِٚث ػغٚق وغٔٚغ  ،صعصلٍجي صع ثيّبع ادـبؽ كٛص
وضاِيه اػ صاع ٚيب صاع٘ٚبي ػيغ عا ثبيض ججٛيؼ وغص؟
ة)ِذغن گيغٔضٖ α2آصعٔغژيه
اٌف)ِذغن گيغٔضٖ β1آصعٔغژيه
ص)اٌف  ٚز
ز)گلبص وٕٕضٖ ػغٚلي
 – 59وب٘ق االؿيـيحي كغيبْ ،ؿجت ثغٚػ وضاِيه اػ عفحبع٘بي ػيغ ِي گغصص؟
ة)ايجبص جغيبْ س ْٛيىٕٛاسث
اٌف)جٌٛيض فلبعس ْٛپبئيٓ صعػِبْ ؿيـحٛي
ص)افؼايق جغيبْ س ْٛصعصيبؿحٛي
ز)افؼايق وبعلٍت
 – 60وضاِيه اػ ػجبعات ػيغ صعِٛعص وّپًیأؾ صذيخ اؿث؟
ة)جغييغ دجُ ثٗ جغييغ فلبع اؿث
اٌف)جغييغ فلبع ثٗ دجُ اؿث
ص)افؼايق آْ ؿجت افؼايق فلبع ٔجط ِي گغصص
ز)ثبافؼايق آْ وبع لٍت ػيبص ِي كٛص
 – 61وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ ؿجت وب٘ق وبع لٍت ِي گغصص؟
ة)افؼايق preload
اٌف)افؼايق االؿحٕؾ
ص)افؼايق لبثٍيث اجـبع عگ
ز)افؼايق afterload
 – 62وضاِيه اػ فبوحٛع٘بي ػيغ ؿجت افؼايق فلبع سِ ْٛي گغصص؟
ة)اجـبع كغيبْ
اٌف)وب٘ق ِمبِٚث
ص)افؼايق ( Poفلبع ص٘بٔٗ سغٚجي عگ)
ز)افؼايق ِحٛؿػ ظغثبْ لٍت
 – 63وضاِيه اػ جؼبعيف ػيغ صعِٛعص فلبع ٔجط صذيخ اؿث؟
ة)اسحالف فلبع ؽيـحٛي اػ صيبؿحٛي اؿث
اٌف)اسحالف فلبع صيبؿحٛي اػ ؿيـحٛي اؿث
ص)اسحالف فلبع ؿيـحٛي اػ صٚثغاثغ صيبؿحٛي اؿث
ز)ِحٛؿػ فلبع صعؼٛي ؿيىً لٍجي اؿث
 – 64وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ فلبع ٔجط عا افؼايق ِي ص٘ض؟
اٌف)افؼايق دجُ ظغثٗ اي ة)افؼايق ِكاِٚث

ز)وب٘ق االؿيـيحي

ص)جّبَ ِٛاعص

 – 65وضاِيه اػ جؼبعيف ػيغ صع ِٛعص فلبع جغأـّٛعاي صذيخ اؿث؟
ة)اسحالف  Ps- Pdاؿث
اٌف)اسحالف Pi- Po
ص)اسحالف فلبع ٘يضعٚؿحبجيه اػ أىٛجيه اؿث
ز)اسحالف فلبع صاسً عگ اػ سبعز اؿث

 – 66ػٍث وب٘ق فلبع س ، ْٛثضٔجبي َ ٘بع ؿُپبجيه عا صع ثغٚػ وضاِيه اػ فبوحٛع٘بي ػيغ ِي صأيض
ة)وب٘ق وّپٍيبٔؾ كغيبْ
اٌف)افؼايقafterload
ص)وب٘ق لبثٍيث اجـبع ٚعيض
ز)افؼايق وّپٍيبٔؾ كغيبْ ٚ ٚعيض
 – 67وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ ؿجت وب٘ق فلبعس ْٛصعػِبْ ّ٘ٛعاژي ِي گغصص؟
ة)ِٙبع فؼبٌيث ؽِپبجيه
اٌف)وب٘قpreload
ص)افؼايق دجُ پبيبْ ؿيـحٛي صعلٍت
ز)وب٘ق ِمبِٚث ِذيؽي
 – 68وضاِيه اػ ػغٚق ػيغ ِـئٌٛيث جٕظيُ جغيبْ س ْٛعا ثؼٙضٖ صاعص؟
ص)ٚعيض٘ب
ز)ِٛيغگٙب
ة)كغيبٔٙب
اٌف)آعجغيٛي٘ب
 – 69وضاِيه اػػٛاًِ ػيغ ؿجت وب٘ق ج ْٛػغٚلي ِي گغصص؟
ة)آػاص ؿبػي NO
اٌف)جذغيه گيغٔضٖ  B2ػغٚق
ص)جّبَ ِٛاعص
ز)وب٘ق ولق صيٛاعٖ عگ
 – 70صعصٛعجي وٗ فؼبٌيث ِحبثٌٛيىي ثبفث افؼايق يبثض وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ ؿجت افؼايق جغيبْ سْٛ
صعآْ ثبفث ِي گغصص؟
ص)جذغيه ؿّپبجيه
ز)افؼايق اوـيژْ ثبفث
ة)EDCF
اٌف)EDRF
 – 71صعصٛعت ػضَ جغييغ فؼبٌيث ِحبثٌٛيىي ثبفث ،ثبافؼايق فلبع كغيبٔي اػ  100ثٗ ِ 110يٍي ِحغ
جي ٖٛثبوضاِيه اػ ِىبٔيؼَ ٘بي ػيغِ ،يؼاْ جغيبْ س ْٛذبثث ثبلي ِي ِبٔض؟
ة)ِىبٔيؼَ ِيٛژٔيه
اٌف)َ ٘بع ؿّپبجيه
ص)افؼايق ِٛاص ِحبثٌٛيىي صعثبفث
ز)ِىبٔيؼَ vasodilation
 – 72صعِٛعص  reactive hyperemiaوضاَ جٍّٗ صذيخ اؿث؟
اٌف)پبؿز ػغٚق ثٗ ِذغوٙبي ِحـغ وٕٕضٖ ثؼض اػ عفغ أـضاص اؿث
ة)جغويجبت  EDRFصعجٌٛيض آْ ٔمق صاعٔض
ز)صع ثيّبعيٙبي ِ( obstructiveرً اؿىٍغٚػ) ثؽٛع ظؼيف صيضٖ ِي كٛص
ص)جّبَ ِٛاعص فٛق
 -73وضاِيه اػ ٔٛعٚجغأـُيثع٘بي ػيغ اػ أحٙبي ٔٛعٙٔٚبي پيق ػمضٖ اي ؿّپبجيه آػاص ِي كٛص؟
ص)NPY
ز)اپي ٔفغيٓ
ة)ٔٛعاپي ٔفغيٓ
اٌف)اؿحيً وٌٛيٓ
ِٙ -74بع ٔٛعٙٔٚبي وضاِيه اػ ٔٛادي ػيغ ؿجت جذغيه ؿّپبجيه ِي گغصص؟
ز)ٔٛعٙٔٚبي ٚعٚصيNTS
ة)A1
اٌف)C1

ص)ة  ٚز

 -75صعصٛعجي وٗ فؼبٌيث ثبفحي افؼايق يبثض وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ ؿجت افؼايق أحمبي ِٛاص اػ ِٛيغگ ثٗ
ثبفث ِي گغصص؟
ة)وب٘ق جؼضاص ِٛيغگٙبي ثبػ
اٌف)وب٘ق ِٛاص ِحـغ وٕٕضٖ ػغٚلي
ص)أمجبض آعجغيٛي٘ب
ز)افؼايق ِٛاص ِحبثٌٛيه صاسً ثبفث
 -76وضاِيه اػ دبٌحٙبي ػيغ ؿجت وب٘ق صيفٛػيِٛ ْٛاص اػ عگ ثٗ ثبفث ِي گغصص؟
ز)أمجبض ٚعيض ٘ب
ة)افؼايق ؿؽخ ِمؽغ وً عگ
اٌف)اصَ ثبفحي

ص)اجـبع كغيبْ

 – 77وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ ؿجت اصَ ثبفحي ِي گغصص؟
ة)افؼايق فلبع ٘يضعٚؿحبجيه ثبفث
اٌف)افؼايق پغٚجئيٓ ٘بي سْٛ
ص)جّبَ ِٛاعص
ز)افؼايق پغٚجئيٓ ٘بي ثبفث
 – 78صعصٛعت جؼعيك ؿبٌيٓ ايؼٚجٔٛيه وضاِيه اػ ِىبٔيؼَ ٘بي ػيغ جٙث جٕظيُ فقاعس ْٛثىبع ِي افحض؟
ص)وب٘ق آٌضٚؿحغْٚ
ز)وب٘ق ANP
ة)افؼايق ADH
اٌف)افؼايق عٔيٓ
 – 79وضاِيه اػ جّالت ػيغ صع ِٛيغگٙب صذيخ اؿث؟
اٌف)جذغيه ؿّپبجيه ؿجت أمجبض آٔٙب ِي گغصص
ة)ؿغػث دغوث س ْٛصعآٔٙب ثبال ِي ثبكض
ز) NOاػ ؿٌٍٙٛبي أضٚجٍيبي آػاص ِي گغصص
ص)جٕقْ صيٛاعٖ آٔٙب ثبال ِي ثبكض
 – 80جذغيه ثبعٚعؿپحٛع٘بي آئٛعت ؿجت ثغٚػ وضاِيه اػ دبٌحٙبي ػيغ ِي گغصص؟
ة)جذغيه ػصت ٚاگ ِٙ ٚبع ؿّپبجيه
اٌف)جذغيه ػصت ػثبٔي – دٍمي ِٙ ٚبع ؿّپبجيه
ص)جذغيه ِغوؼC1
ز)ِٙبع ِغوؼNTS
 – 81صعصٛعت افؼايق فلبعس ْٛچگ ٗٔٛگيغٔضٖ ٘بي فلبع پبئيٓ  ،جٙث جٕظيُ فلبع ػًّ ِي ّٔبيٕض؟
ص)جذغيه ؿّپبجيه
ز)افؼايق عٔيٓ
ة)افؼايق ADH
اٌف)اجـبع كغيبْ وٍيٗ
 – 82صعصٛعجي وٗ صعاذغ ص٘يضعاجبؿي ،ْٛدجُ ِبيغ ثضْ ثلضت وب٘ق يبفحٗ ثبكض وضاِيه اػ ِىبٔيؼَ ٘بي
ػيغ جٙث جٕظيُ فلبع فؼبي ِي گغصص؟
ز)افؼايق آٌضٚؿحغ ْٚص)جّبَ ِٛاعص
اٌف)وب٘ق جغيبْ س ْٛوٍيٗ ة)افؼايق آٔژيٛجبٔـيٓII
 – 83ػٍث ػضَ افؼايق فلبع ثضٔجبي ِصغف ؼٛالٔي آة ّٔ ٚه صعكغايػ ؿالِث ثضْ  ،وضاِيه اػ ِٛاعص
ػيغ اؿث؟
ص)وب٘ق ADH
ز)افؼايق ANP
ة)وب٘ق آٔژيٛجبٔـيٓII
اٌف)افؼايق عٔيٓ
 – 84صعصٛعت اؿيضي كضْ  pHس ْٛوضاِيه اػ ِىبٔيؼَ ٘بي ػيغ جٙث جٕظيُ فلبع ثىبع ِي افحض؟
ة)ِٙبع گيغٔضٖ كيّيبيي ٚجذغيه ؿّپبجيه
اٌف)جذغيه گيغٔضٖ كيّيبيي  ٚجذغيه ؿّپبجيه
ص)ِٙبع ثبعٚعؿپحٛع  ٚجذغيه ؿّپبجيه
ز)جذغيه ثبعٚعؿپحٛع ِٙ ٚبع ؿّپبجيه
 -85وضاِيه اػ جّالت ػيغ صعِٛعص جٕظيُ صعاػ ِضت فلبع س ْٛصع عِبْ افؼايق فلبع صذيخ اؿث؟
ة)صفغ اصعاعي آة ّٔ ٚه افؼايق ِي يبثض
اٌف)ِيؼاْ عٔيٓ  ٚآٌضؿحغ ْٚافؼايق ِي يبثض
ص)ة  ٚز صذيخ اؿث
ز)فؼبٌيث ثبعٚعؿپحٛع٘ب افؼايق ِي يبثض
ِٕ – 86ذٕي ػٍّي  -ػغٚلي ثيبْ وٕٕضٖ وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ اؿث؟
اٌف)جغييغ فلبع ٚعيض ِغوؼي ثضٔجبي جغييغ ثغ ْٚصٖ لٍجي
ة)جغييغ ثغ ْٚصٖ لٍجي ثضٔجبي جغييغ فلبع ٚعيضي
ز)جغييغ فلبع س ْٛثضٔجبي جغييغ دجُ سْٛ
ص)جغييغ دجُ س ْٛثضٔجبي جغييغ فلبع سْٛ
 – 87وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ ؿجت افؼايق فلبع پغكضگي)ِ (Pmcي گغصص؟
ز)ِٙبع ؿّپبجيه
ة)افؼايق دجُ سْٛ
اٌف)ّ٘ٛعاژي

ص)افؼايق وّپًیأؾ

 – 88ثضٔجبي جذغيه ؿّپبجيه وضاِيه اػ جغييغات ػيغ عا ِي جٛاْ صع ِٕذٕي ثبػگلث ٚعيضي پيق ثيٕي
ّٔٛص؟
اٌف)افؼايق ؿؽخ وفٗ ِٕذٕي ٔ ٚمؽٗ لؽغ ِٕذٕي ثب ِذٛعX
ة)وب٘ق ؿؽخ وفٗ ِٕذٕي  ٚوب٘ق ٔمؽٗ لؽغ ِٕذٕي ثب ِذٛعX
ز)افؼايق ؿؽخ وفٗ ِٕذٕي  ٚوب٘ق ٔمؽٗ لؽغ ِٕذٕي ثب ِذٛعX
ص)وب٘ق ؿؽخ وفٗ ِٕذٕي ٔ ٚمؽٗ لؽغ آْ ثب ِذٛعX
 -89صعصٛعجي وٗ جٕٙب ِمبِٚث افؼايق يبثض چٗ جغييغي صع ٚظيؼث فلبع٘بي ػغٚلي صٛعت ِي گيغص؟
اٌف) Pmcذبثث ،فلبع كغيبٔي ثبال ٚفلبع ٚعيض ِغوؼي پبئيٓ
ة) Pmcافؼايق ،فلبع كغيبٔي ٚٚعيض ِغوؼي ثبال
ز) ٚ Pmcفلبع كغيبْي ثبال  ٚفلبع ٚعيض ِغوؼي پبئيٓ
ص) Pmcذبثث  ،فلبع كغيبٔي پبئيٓ  ٚفلبع ٚعيض ِغوؼي ثبال
ِّٙ – 90حغيٓ ػبًِ افؼايق جغيبْ س ْٛوغٔٚغ  ،وضاِيه اػ ػٛاًِ ػيغ اؿث؟
ص)وب٘ق آصٔٛػيٓ
ز)ِٙبع ؿّپبجيه
ة)جذغيه ؿّپبجيه
اٌف)افؼايق آصٔٛػيٓ ثبفحي
 -91صعصٛعت افؼايق ِمبِٚث ػغٚق وٍيٛي وضاِيه اػ دبٌحٙبي ػيغ اجفبق ِي افحض؟
اٌف)ِٕذٕي ثغ ْٚصٖ وٍيٛي ثٗ عاؿث كيفث وغصٖ  ٚفلبع افؼايق ِي يبثض
ة)ِٕذٕي ثغ ْٚصٖ وٍيٛي ثٗ چپ كيفث وغصٖ  ٚفلبع وب٘ق ِي يبثض
ز)ِٕذٕي ثغ ْٚصٖ وٍيٛي ثض ْٚجغييغ  ٚفلبع س ْٛافؼايق ِي يبثض
ص)٘يچىضاَ اػ ِٛاعص فٛق صذيخ ّٔي ثبكض
یع لغاع ص٘ض فلبع ٚعيض ِغوؼي
 – 92صعصٛعجي وٗ ؿيـحُ ؿّپبجيه جذغيه گغصص  ٚجٕٙب لٍت عا جذث جبخ
چگ ٗٔٛجغييغ سٛا٘ض وغص؟
ة)افؼايق ِي يبثض
اٌف)وب٘ق ِي يبثض
ص)اثحضا وب٘ق  ٚؿپؾ ؼجيؼي ِي گغصص
ز)اثحضا افؼايق  ٚؿپؾ ؼجيؼي ِي كٛص
ِ – 93ىبْ آٔبج َٛيه گيغٔضٖ ٘بي فلبع پبئيٓ وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ اؿث؟
ز)صيٛاعٖ صٍ٘يؼ٘ب
ة)ؿيٕٛؽ وبعٚجيض
اٌف) لٛؽ آئٛعت
ٔ – 94يحغيه اوـبيض) (NOاػ وضاِيه اػ ؿٌٍٙٛبي ػيغ آػاص ِي كٛص؟
ز)ِبوٛالصٔـب
ة)ػعٍٗ صبف
اٌف)أضٚجٍيبي

ص)جّبَ ِٛاعص

ص)اپي جٍيبي

 -95صع عاثؽٗ ثب ػٛاًِ ِؤذغ ثغ ثغٚػ آجغٚؿىٍغٚػ ،وضاَ ػجبعت صذيخ اؿث؟
اٌف) ػٛاًِ ِؤذغ ثغ ثغٚػ آجغٚؿکٍغٚػ ،جغويجي اػ ػٛاًِ ِذيؽي  ٚػِيٕٗ ٘بي ِـبػض ژٔحيىي ٘ـحٕض.
ة) ػٛاًِ ػفٔٛي ،جؼ ٚػٛاًِ ِؤذغ ثغ ثغٚػ آجغٚؿىٍغٚػ ِذـٛة ّٔی كٔٛض.
ز) وٍيٗ ػٛاًِ سؽغػاي ژٔحيىي ِؤذغ ثغ ثغٚػ آجغٚؿکٍغٚػ ،جٛؿػ فمػ يه ژْ وٕثعي ِي كٔٛض.
ص) ِؽبٌؼبت اپيضِيٌٛٛژيهّ٘ ،جـحگي ثيٓ عژيُ غظايي  ٚثغٚػ آجغٚؿىٍغٚػ عا ٔلبْ ٔضاصٖأض.
 -96ججّغ وضاِيه اػ ِٛاص ػيغ صع ايٕحيّبي ػغٚقِٛ ،جت جظة ِٛٔٛؿيث ٘بي گغصف س ٚ ْٛجلىيً ؿٍٛي
٘بي وفي ( )foam cellsصع ايٓ ٔبديٗ ِيگغصص؟
ة)  LDLاوـيضكضٖ
اٌف) )C-Reactive Protein (CRP
ص)  LDL ،CRPاکـيضكضٖ HDL ٚ
ز) HDL

 -97أضاػٖگيغي وضاِيه اػ فبوحٛع٘بي ػيغ ِيجٛأض صع ثغعؿي ٚجٛص اٌحٙبة  ٚپيقثيٕي دٛاصخ کغٔٚغی
صع ثيّبعِ ،ؤذغ ثبكض؟
ة) )C-Reactive Protein (CRP
اٌف) Lysosome Enzymes
ص) )Interleukin-6 (IL-6
ز) )Interleukin-1 (IL-1
 – 98صع ِمؽؼي اػ يه ِٛيغگ  ،جؼضاص ػيبصي ٚػيىٌٙٛبي پيٕٛؿيحٛػي صع ؿٍٛي أضٚجٍيبي آْ ِلب٘ضٖ ِي
گغصص  ،ايٓ ِٛيغگ اػ چٗ ٔٛػي اؿث؟
ص)ِٕفظ صاع  ٚفبلض صيبفغاگُ
ز)ؿيٕٛػٚئيض
ة)ِٕفظ صاع صاعاي صيبفغاگُ
اٌف)پيٛؿحٗ
 – 99صعِٛعص جفبٚجٙبي ثيٓ كغيبْ ٘ب ٚٚعيض٘بي ُ٘ أضاػٖ وضاَ ػجبعت صذيخ اؿث؟
ة)ؼجمٗ اصٚأحيؾ كغيبْ لؽٛع جغ اػ ٚعيض اؿث
اٌف)صيٛاعٖ ٚعيض لؽٛع جغ اػ كغيبْ اؿث
ص)ؼجمٗ ِضيبي ٚعيض لؽٛع جغ اػ كغيبْ اؿث
ز)لؽغ صاسٍي ٚعيض ثؼعگحغ اػ كغيبْ اؿث
 – 100ؿٌٍٙٛبی پٛعکٕژ لٍجی صع کضاَ اليٗ آْ لغاع صاعٔض؟
ز) ِيٛکبعصيَٛ
ة)ؿبة آٔضٚکبعصيَٛ
اٌف)آٔضٚکبعصيَٛ

ص) اپی کبعصيَٛ

 -101ثبػِبٔضْ وضاِيه اػ ِٛاعص ػيغ صع ؼٛي صٚعاْ جٕيٕي غيغ ؼجيؼي ِي ثبكض؟
ص)وبٔبي ِلحغن صٍ٘يؼي ثؽٕي
ز)ِجغاي كغيبٔي
ة)ؿٛعار ثيعي
اٌف)وبٔبي ٚعيضي
 – 102اسحالغ س ْٛپغاوـيژْ ثب س ْٛنَ اوـيژْ جغ صع صٚعاْ جٕيٕي صعوضاَ يه اػ ثشق ٘بي ػيغ صيضٖ
ّٔيلٛص؟
ص)كغيبْ ٚعيضي
ز)صٍ٘يؼ چپ
ة)ٚعيض اجٛف فٛلبٔي
اٌف)ثؽٓ عاؿث
 – 103وضاَ يه اػ ثشق ٘بي ػيغ صعجلىيً كغيبْ جذث جغل ٖٛعاؿث كغوث ٔضاعص؟
ة)ثشلي اػ آئٛعت پلثی صعؿّث عاؿث
اٌف)كغيبْ چٙبعِيٓ وّبْ دٍمي صعؿّث عاؿث
ص)كغيبْ وبعٚجيض سبعجي صعؿّث عاؿث
ز)٘فحّيٓ كغيبْ ثيٓ لؽؼٗ اي عاؿث
ِٕ – 104فظ ثؽٕي پيبػي ٌ ٌٗٛلٍجي ٔٙبيحب ججضيً ثٗ وضاَ ثشق ِي كٛص؟
ة)ؿٛعار اٌٚيٗ ثيٓ ص ٚثؽٕي
اٌف)وبٔبي ِلحغن صٍ٘يؼي ثؽٕي
ص) ؿيٕٛؽ وغٔٚغ
ز)ِضسً جٕٗ ٚادض كغيبٔي
ٔ ّٗ٘ – 105بٕ٘جبعيٙبي ػيغ ِّىٓ اؿث جبِضجي ثؼض اػ جٌٛض ثصٛعت سٛصثشٛص اصالح كٛص ثٗ جؼء:
ة)ثبػِبٔضْ وبٔبي كغيبٔي
اٌف)ؿٛعار ثيٓ صٚثؽٓ
ص)ؿٛعار ذبٔٛي ثيٓ ص ٚصٍ٘يغي
ز)ثـحٗ ٔلضْ آٔبجِٛيىبي ِٕفظ ثيعي
 – 106وضاَ ثشق صع ؼٛي صٚعاْ جٕيٕي ثبلي ِبٔضٖ  ٚفؼبي اؿث؟
ة)ٚعيض ػعصٖ ای چپ
اٌف)كغيبْ ايٍيبن ِلحغن
ص)ٚعيض ٔبفي عاؿث
ز)كغيبْ وّبْ دٍمي پٕجُ
 – 107وضاِيه اػ اجؼاي صؿحگبٖ ٘ضايحي لٍت اػ ظشبِث ِرٍد فيجغي عاؿث(ِغوؼي) ِي گظعص؟
ة)صؿحٗ صٍ٘يؼي ثؽٕي
اٌف)گغٖ صٍ٘يؼي ثؽٕي
ص)كبسٗ چپ صؿحٗ صٍ٘يؼي ثؽٕي
ز)كبسٗ عاؿث صؿحٗ صٍ٘يؼي ثؽٕي
 -108وضاِيه اػ ػٕبصغطيً صعَصيبؿحٓ ِيبٔي لغاعصاعص؟
ز)كجىٗ ػّمي لٍت
ة)ػصت ٚاگ
اٌف)كغيبْ جٛعاؽيه صاسٍي

ص)كجىٗ ؿؽذي لٍت

 -109وضاِيه اػ كغيبْ ٘بي طيً ثٗ لـّث اػظُ صيٛاعٖ ثيٓ ثؽٕي سِ ْٛي ص٘ض؟
ة)كغيبْ ؿيغوِٛفٍىؾ
اٌف)دٍمٗ ٚيٛؿبٔؾ
ص)كغيبْ ةيٓ ثؽٕي سٍفي
ز)كغيبْ ثيٓ ثؽٕي لضاِي
 – 110وضاِيه اػ اػصبة طيً ثٗ پغيىبعص ؿغٚػ ادلبيي ػصت ِي صٕ٘ض؟
ز)گٍٛؿٛفبعٔژيبي
ة)فغٔین
اٌف)ثيٓ صٔضٖ اي ٘ب
ٚ ّٗ٘ – 111عيض ٘بي ػيغ ثٗ ؿيٕٛؽ وغٔٚغي ِيغيؼص ثٗ جؼ:
ز)ٚعيض لٍجي وٛچه
ة)ٚعيض لٍجي ِيبٔي
اٌف)ٚعيض لٍجي لضاِي

ص)ؿّپبجيه
ص)ٚعيض لًثي ثؼعگ

ٚ – 112عيض اجٛف جذحبٔي صع ِذبطات وضاَ ِٙغٖ اػ ػعٍٗ صيبفغاگُ ػجٛع ِي وٕض؟
ص)ِٙغٖ T1
ز)ِٙغٖ T12
ة)ِٙغٖ T10
اٌف)ِٙغٖ T8
ِ – 113ذً عاؽ ) (APEXلٍت صعوضاِيه اػ ٔمبغ طيً اؿث؟
ِي والٚيىٌٛغ
اٌف)پٕجّيٓ فعبي ثيٓ صٔضٖ اي چپ صاسً سػ ص
ة)صِٚيٓ فعبي ثيٓ صٔضٖ اي عاؿث ِجبٚع اؿحغَٔٛ
ز)صِٚيٓ فعبي ثيٓ صٔضٖ اي چپ ِجبٚع اؿحغَٔٛ
ص)پلث ٔيّٗ جذحبٔي اؿحغَٔٛ
 – 114وضاِيه اػ ٚعيض٘بي طيً صع كيبع ثيٓ ثؽٕي سٍفي(جذحبٔي) لغاع ِي گيغص؟
ص)ٚعيض لٍجي ثؼعگ
ة)ٚعيض لٍجي وٛچه ز)ٚعيض لٍجي ِيبٔي
اٌف)ٚعيض ِبعژيٕبي عاؿث
 –115وضاِيه اػ اػصبة طيً صع عفٍىؾ ٘بي لٍجي ػغٚلي كغوث ِي وٕض؟
ز)ٚاگ
ة)ؿّپبجيه ؿيٕٗ اي
اٌف)ؿّپبجيه گغصٔي

ص)گٍٛؿٛفبعٔژيبي

 – 116وضاِيه اػ ػٕبصغ ػيغصع جلىيً ِرٍد ٌيفي چپ لٍت كغوث ِي وٕض؟
ة)جبٔض ْٚجضاعٚ
اٌف)لـّث غلبيي صيٛاعٖ ثيٓ ثؽٕي
ص)دٍمٗ ٌيفي صعيچٗ ِيحغاي
ز)دٍمٗ ٌيفي صعيچٗ پٌّٔٛٛغي
 – 117وضاِيه اػ پغج ٛصاع٘ٚبي ػيغ جٙث ثغعؿي ِحبثٌٛيـُ ػعٍٗ لٍت ِٕبؿت اؿث؟
13
18
ص)Tc-MIBI
ز)N NH3
ة)F-FDG
اٌف)(99m Tco4)-

99m

 – 118اگغ صعِذبؿجٗ وـغ جشٍيٗ ثؽٓ چپ ثبعٚف پؼكىي ٘ـحٗ اي  ،كّبعف أحٙبي ؿيـحٛي  40صعصض
كّبعف صيبؿحٛي ثبكض وـغ جشٍيٗ چٕض صعصض اؿث؟
ص) 20
ز) 60
ة) 80
اٌف)40

