آزمون دستگاه قلب و عروق

مورخ89/11/12:

ًٞ -1كبًحٞض ً LCATساّ اپ ٞپطٝجئيٖ اؼث؟
ة)AII
اُق) AI

تعداد سوال113:

ج)CI

-2زض ًساّ ُيپ ٞپطٝجئيٖ ٗؽجث ًِؽحط ٝ ٍٝجطي گِيؽيطيس يٌؽبٕ اؼث ؟
ج)VLDL
ة)IDL
ز) اُق) ـيِٓ ٞيٌطٕٝ

زمان 90:دقیقه

ز)CIII
ز)LDL

ًِ -3ؽحط ٍٝاظ ؿفبء پالؼٔبئی ؼِٛ ٍٞبي ؼبيط ثبكث ٛب ج ٞؼً ًساّ ُيپ ٞپطٝجئيٖ ثً ٚجس ٓيطؼس؟
ز) HDL
ج) VLDL
ة) LDL
اُق) ـيِٓ ٞيٌطٕٝ
 -4زض ك٘ٞجيپ  IIaاكعايؿ ًساّ جطًيت زض ؼطّ ثيفحط ٓفبٛسٓ ٙي ـٞز؟
ج) ًِؽحط ٝ ٍٝجطي گِيؽيطيس
ة) جطي گِيؽيطيس
اُق) ًِؽحطٍٝ

ز) كؽلط ُيپيس

 -5زض ٓؽيط زاذِي اٗؼوبز ذ ٕٞجٔبّ ٓٞاز ظيط خٜث ججسيَ كبًحٞض Xث Xa ٚالظّ ٛؽح٘س ثدع؟
ز) كبًحٞض (IV
ج) كبًحٞض V
ة) كبًحٞض VIII
اُق) كبًحٞض IX

2++

)ca

ً -6سآيي اظ ًِٗٞئٞجيسٛبي ظيط اظ پالًحٜب جطـح  ٝزض جدٔغ پالًث ٛب ـطًث ٓي ً٘٘س؟
ز) ADP
ج) CMP
ة)IMP
اُق) UTP
ً -7سآيي اظ ٌِٓٛ ٍٞبي ظيط كؼبٍ ً٘٘س ٙججسيَ پالؼٔي٘ٞژٕ ث ٚپالؼٔيٖ ٓي ثبـس؟
ج) الگِٞجبٓيَ ًطثً ٞؽيالظ
ة) اٝضًٝي٘بظ
اُق) جطٓجٓٞب زُٝيٖ

ز) پطٝجئيٖ C

ً -8سآيي اظ خٔالت ظيط زض اضججبي ثب آؼپطيٖ لسم ٓي ً٘س؟
ة) اكعايؿ ؼ٘حع – پط ٝؼحبگالٗسيٖ ()PGI2
اُق) اكعايؿ ؼ٘حع جطٓ ٝجبًؽبٕ ()A2
ز)ٜٓبض آٗعيْ كؽلٞزي اؼحطاظ
ج) ٜٓبض آٗعيْ ؼيٌِٞا ًؽيژٗبظ ()CoхI1II
ً -9سآيي اظ خٔالت ظيط زض اضججبي ثب كبًحٞض XIIIلسم ٓي ً٘س؟
ة) ثطاي جطاًْ ثيفحط  ٝؿيط ٓحِ ٍٞـسٕ ُرح ٚالظّ اؼث
تٓجيٖ ٜٓبض ٓي ـٞز
اُق) جٞؼً آٗحي ض
ز) ثطاي كؼبٍ ـسٗؿ اححيبج ث ٚكؽلُ ٞيپيس  ٝكبًحٞض Vزاضز
ج) ثطاي ؼ٘حع إٓ ٝيحبٓيٖ Kالظّ اؼث
 -10آٗحي جطٓجيٖ جٔبّ ٝاً٘ؿ ٛبي اٗؼوبزي ظيط ضا ٜٓبض ٓي ً٘س ثدع؟
ج) IX→IXa
ة) XI→XIa
اُق) XII→XIIa
 -11اٗحوبٍ گًِٞع ث ٚزاذَ ؼِ ٍٞهِت جٞؼً ًسآيي اظ زٗ ٝبهِيٖ لٞضت ٓي گيطز؟
ة) GLUT- 4,GLUT-2
اُق) GLUT-2,GLUT-1
ز) GLUT-3,GLUT-1
ج)GLUT- 4,GLUT-1
 -12اؼحيَ ًُٞيٖ اظ چٌ ٚطين ٓٞخت ًبٛؿ وطثبٕ هِت ٓي ـٞز ؟
اُق) ظيط ٝاحس  - αپطٝجئيٖ ٞٓ Gخت ثبظ ـسٕ ًبٗبٍ پحبؼيْ ٓي ـٞز
ة) ظيط ٝاحس - ß γپطٝجئيٖ ٝ ّ Gخت ثبظ ـسٕ ًبٗبٍ پحبؼيْ ٓي ـٞز
ج) ظيط ٝاحس  - αپطٝجئيٖ ٞٓ Gخت ثبظ ـسٕ ًبٗبٍ ًِؽيْ ٓي ـٞز
ز) ظيط ٝاحس  -ß γپطٝجئيٖ ٞٓ Gخت ثبظ ـسٕ ًبٗبٍ ًِؽيْ ٓي ـٞز
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ز) X→Xa

 -13آٗعيْ ؼيغجبجیٗٝيٖ  -ßؼ٘حبظ خٜث كؼبُيث ذٞز ٗيبظ ثً ٚساّ گط ٙٝاظ ٝيحبٓيٖ ٛبي ظيط زاضز ؟
ز)  ٝ Vit B6كٞالت
ج)  ٝ Vit B12كٞالت
ة) Vit B6
اُق) Vit B12
 -14ثطاي هِت ايؽٌٔيي (ً ٚاًؽيژٕ ٓحسٝز اؼث) جـييط زض ًسآيي اظ ضٗٝس ٛبي ظيط ثطاي هِت ٓليس اؼث؟
اُق) كؼبٍ ٗٔٞزٕ اًؽيس اؼي ٕٞاؼيسٛبي چطة ٗ ٝيع گًِٞع
ة) ٓ٘غ ٗٔٞزٕ اًؽيس اؼي ٕٞاؼيسٛبي چطة ٗ ٝيع گًِٞع
ج) كؼبٍ ٕٓٞزٕ اًؽيس اؼي ٕٞگًِٞع ٘ٓ ٝغ ٗٔٞزٕ اًؽيساؼي ٕٞاؼيسٛبي چطة
ز) كؼبٍ ٗٔٞزٕ اًؽيس اؼي ٕٞاؼيسٛبي چطة ٘ٓ ٝغ ٗٔٞزٕ اًؽيساؼي ٕٞگًِٞع
 -15كوسإ ٝيب ًٔجٞز اًؽيژٕ ٓ٘دط ثًِ ٚيٞٓ ٚاضز ظيط ٓي ـٞز .ثدع؟
ة) اكعايؿ AMP
اُق) اكعايؿ ؿِظث NADH
ظايؿ كؼبُيث ًٔپٌِػ پيطٝٝات زٛيسضٝژٗبظ
ز)اف
ج) ٜٓبض ـسٕ چطذً ٚطةغ
ً -16سآيي اظ ٓٞاضز ظيط زض ٓٞضز  CGMPلحيح اؼث؟
اُق) گٞاٗيِيَ ؼيٌالظ ٓحِ ٍٞضا كؼبٍ ٓي ٗٔبيس
ة) گٞاٗيِيَ ؼيٌالظ ؿفبئی ضا كؼبٍ ٓي ٗٔبيس
ج) ٓٞخت اكعايؿ ؿِظث اًؽيس ٗيحطيي (ٓ )NOي ـٞز
ز) ٓ٘غ كؼبُيث آٗعيْ كؽوٞزي اؼحطاظ جٞؼً زاضٞٓ ٝخت اكعايؿ ؿِظث إٓ ٓي ـٞز
 -17اكعايؿ ؿِظث ًِؽيْ ؼيح ٞؼُٞيي ٓ٘دط ثًِ ٚيٞٓ ٚاضز ظيط ٓي ـٞز .ثدع؟
ة) كؼبٍ ـسٕ كؽلُ ٞيپبظٛب  ٝپط ٝجئبظٛب
اُق) اكعايؿ جُٞيس اًؽيس ٗيحطيي ()NO
ز) جرطيت DNA
ج) ججسيَ ـسٕ آٗعيْ ظاٗحيٖ اًؽيساظ ث ٚآٗعيْ ظاٗحيٖ زٛيسضژٗبظ
 -18پط اکؽيس ٛيسضٝژٕ اظ چٌ ٚطين ججسيَ ث ٚضازيکبٍ ٛيسضٝکؽيَ ٓيفٞز؟
ة)ٓيِٞپطاکؽيساظ
اُق)ؼٞپطاکؽيس زؼٔٞجبظ
ز)ٝاک٘ؿ ك٘حٕٞ
ج) NADPHاکؽيساظ
ً -19سآيي اظ ٓٞاضز ظيط زض ٓٞضز پطاًؽيس ٛيسضٝژٕ لحيح اؼث؟
اُق) خعء ضازيٌبٍ ٛبي آظاز ٓحؽٞة ٓي ـٞز
ة) جٞؼً كؼبُيث غ ٝپط اًؽيس زؼٔ ٞجبظ جُٞيس ٓي ـٞز
ج) جٞؼً كؼبُيث گِ ٞجبجي ٕٞپطاًؽيساظ جُٞيس ٓي ـٞز
ز) جٞؼً كؼبُيث گِٞجبجيٖ ضزًٝحبظ جُٞيس ٓي ـٞز
ً -20سآيي اظ ػ٘بلط ظيط خٜث كؼبُيث آٗعيْ گِ ٞجبجي ٕٞپطاًؽيساظ الظّ اؼث؟
ز) ٓ٘گ٘ع
ج) ؼَٗیّٝ
ة) ٓػ
اُق) ضٝي
ً -21سآيي اظ ٓٞاضز ظيط خعء آٗحي اًؽيسإ ٛبي ذبضج ؼُِٞي اؼث؟
ج) ٝيحبٓيٖE
ة) جطاٗؽلطيٖ
اُق) ً ٞآٗعيْ Q

ز) ً ßبض ٝجٖ

 -22ؼ٘دؿ گطٛ ٙٝبي ًط ثٗٞيَ ث ٚعٗٞإ ـبذك پطاًؽيساؼيً ٕٞسآيي اظ ٓٞاضز ظيط اؼث؟
ز) ًطثٛٞيسضات  ٙا
ج) اؼيس ٛبي ًِٗٞئيي
ة) پط ٝجئيٖ ٛب
اُق) ُيپيس ٛب
 -23زض ًسآيي اظ ٓٞاضز ظيط ـ٘يس ٙـسٕ لساي ؼ ّٞهٍؼب ؿيط ٌجيؼي اؼث؟
ة) ٓطز  20ؼبُٝ ٚضظـٌبض
اُق) ذبْٗ  20ؼبُ ٚزض ثبضزاضي ٓ 7بٚٛ
ز) ٓطز  40ؼبُ ٚثب ؼبثو ٚاٗلبضًحٞغ
ج) ًٞزى  8ؼبُ ٚثس ٕٝػالٓث
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ً -24سآيي اظ اٗٞاع ؼٞكَ ٛبي ظيط ٔٛيفٗ ٚفبٗ ٚثئبضي هِجي اؼث؟
ة) ؼٞكَ ؼيحُٞي خٜفي  1/6زض ًبٗ ٕٞآئٞضت
اُق) ؼٞكَ ؼيحُٞي خٜفي  2/6زض ًبٗ ٕٞضيٞي
ز) ؼٞكَ زيب ؼحُٞي ًب ٗٓ ٕٞيحطاٍ
ج) ؼٞكَ ؼيحُٞي خٜفي  1/6زض ًبٗٓ ٕٞيحطاٍ
ٌPMI -25جيؼي زاضاي  ٚٔٛذٞاق ظيط اؼث ثدع؟
اُق) ٓحَ إٓ زض پ٘دٔيٖ كىبي ثيٖ زٗس ٙاي چپ زض ذً ٓيس ًالٝيٌٞالض اؼث
ة) ٓؽبحث إٓ حساًثط  2ؼبٗحي ٓحط ٓطثغ اؼث
ج) حط ًث ض ٝث ٚذبضج إٓ جب جٔبٓي ؼيؽحٓ ٌٍٞ ٍٞي ًفس
ز) زض چطذؿ ثئبض ث ٚپِٜٞي چپ ثٜحط ُٔػ ٓي ـٞز
 -26لساي ا ٍٝثب ًسآيي اظ ٓٞاضز ظيط ٔٛعٓبٕ اؼث؟
ة) ثؽح ٚـسٕ زضيچ ٚائٞضت
اُق) ثؽح ٚـسٕ زضيچٓ ٚيحطاٍ
ز) اٗوجبن زِٛيعي
ج) پض ـسٕ ؼطيغ ثٍ٘ي
 -27زض ٓ٘ح٘ي ٝضيسي ظيط ثرؿ ٔٛXعٓبٕ ثب ًسآيي اظ ٓطاحَ ؼيٌَ هِجي ظيط اؼث؟
ج) زيب ؼح ٍٞثٍ٘ي
ة) اٗوجبن ثٍ٘ي
اُق) اٗوجبن زِٛيعي

ز) ضالًؽيفٖ زِٛيعي

ً -28سآيي اظ ػٞآَ ظيط ؼجت اكعايؿ خطيبٕ ذٓ ) Q( ٕٞي گطزز؟
ة) ًبٛؿ پطٝجئيٖ ٛبي ذ ٝ ٕٞاكعايؿ pi
اُق) اكعايؿ ـؼبع ضگ  ٝكفبض p0
ز) ًبٛؿ ٌ ٍٞضگ  ٝحدْ ٓبيغ ثسٕ
ج) اكعايؿ ؿِظث ذ ٝ ٕٞؼٍح ٓوٍغ ضگ
ً -29سآيي اظ ػٞآَ ظيط ؼجت اكعايؿ ؼطػث خطيبٕ ذ )velocity;V ( ٕٞزاضز؟
ة) اكعايؿ ؼٍح ٓوٍغ  ٝكفبض pi
اُق) اكعايؿ جٞإ ز ّٝـؼبع  ٝكفبض pi
ز) اكعايؿ جٞإ چٜبضّ ـؼبع p0 ٝ
ج) ًبٛؿ  ٝ p0اكعايؿ ؼٍح ٓوٍغ
ً -30سآيي اظ كبًحٞضٛبي ظيط ٓوبٓٝث ـطيبٗي ضا ًبٛؿ ٓي زٛس:
ة) اكعايؿ كفبض  ٝ p0ـؼبع ضگ
اُق) ًبٛؿ ؼٍح ٓوٍغ ضگ  ٝپطٝجئيٖ ٛبي ذٕٞ
ز)ًبٛؿ ـؼبع ضگ  ٝاكعايؿ ؿِظث ذٕٞ
ج) اكعايؿ كفبض ً ٝ piبٛؿ ٌ ٍٞضگ
 -31زض لٞضجي ً ٚثسٗجبٍ ٜٓبض ؼٔپبجيي ؛ ٓيعإ ٓوبٓٝث ًَ ٓحيٍي اظ  20ث 10 mmHg/L/ min ٚثطؼس
كفبض ذ ٕٞثبيس چٓ ٚيعإ جـييط يبثس جب ٓيعإ ثط ٕٝز ٙهِجي زض حس  5L/minثبهي ثٔبٗس؟
ة)  100 mmHgاكعايؿ يبثس
اُق) 50 mmHg
ز) ً100mmHgبٛؿ يبثس
ج) ً 50 mmHgبٛؿ يبثس
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 -32ثٗ ٚظط ـٔب ًسآيي اظ ٓٞاضز ظيط ٜٓٔحطيٖ ًبض هِجي اؼث؟
ة) ج٘ظيْ ٓوبٓٝث
اُق) ج٘ظيْ كفبض ذٕٞ
ز) ج٘ظيْ ؼطػث خط يبٕ ذٕٞ
ج) ثبالجط ٗگ ٚزاـحٖ كفبض ـطيبٗي اظ ٝضيسي
ٝض ٛبي ظيط جؼييٖ ٓي گطزز؟
 -33جٞظيغ ثط ٕٝز ٙهِجي زض اضگبٜٗبي ٓرحِق جٞؼً ًسآيي اظ كبًث
ز) ٛيچٌساّ
ج) ٓوبٓٝث
ة) كفبض p0
اُق) كفبض pi
 -34أٛيث ًٔپِيب ٗػ ـطيبٗي ضا ًسآيي اظ ٓٞاضز ظيط ثيبٕ ٓي ٗٔبيس؟
ة) ٓٔبٗؼث اظ اكعايؿ ظيبز كفبض زض ٌ ٍٞؼيغجٍٞ
اُق) ًبٛؿ ًبض هِت
ز) جٔبّ ٓٞاضز
ج) جسا ّٝخطيبٕ ذ ٕٞزض ٌ ٍٞزيبؼحٍٞ
 -35زض ظٓبٗي ً ٚكفبض ـط يبٗي  ٝ100mmHgحدْ ـطيبٗي  200mlثبـس ًٔپِيبٗػ ـط يبٗي چ٘س ثبض
ًٞچٌحط اظ ًٔپِيبٗػ ٝضيسي ثب كفبض  ٝ10mmHgحدْ ذ1000ml ٕٞذٞاٛس ثٞز؟
ز) 75
ج) 25
ة) 100
اُق) 50
ً -36سآيي اظ ػٞآَ ظيط ؼجت اكعايؿ ًبض هِجي ٓي ـٞز؟
اُق) اكعايؿ afterload ٝ preload
ج) ًبٛؿ  ٝ afterloadاكعايؿ وط ثبٕ هِت

ة) ًبٛؿ اال ؼحيؽيحي ٓ ٝوبٓٝث
ز) اكعايؿ حدْ وطث ٚاي ً ٝبٛؿ كفبض ـط يبٗي

 -37كفبض ٓحٞؼً ـط يبٗي جٞؼً ًسآيي اظ ػٞآَ ظيط اكعايؿ ٓي يبثس ؟
ة) اكعايؿ حدْ وطث ٚاي  ٝپطٝجئيٖ ٛبي ذٕٞ
اُق) اكعايؿ اال ؼح٘ػ ًٔ ٝپِيبٗػ
ز) اكعايؿ حدْ ذ ٝ ٕٞـؼبع ضگ
ج) اٗوجبن ـطيبٕ ً ٝبٛؿ ٔٛب جًٞطيث
 -38ثٗ ٚظط ـٔب جـييط ًسآيي اظ ػٞآَ ظيط ؼجت جـييطات زضاظ ٓست كفبض ذٓ ٕٞي گطزز؟
ة) وطثبٕ هِت
اُق) االؼح٘ػ unstressed volume ٝ
ز) حدْ ذٕٞ
ج) حدْ وطث ٚاي
 -39ثس ٗجبٍ ٜٓبض ؼٔپبجيي كفب ذً ٕٞبٛؿ ٓي يبثس ايٖ اثط جٞؼً ًسآيي اظ ػٞآَ ظيط اػٔبٍ ٓي ـٞز؟
ة) ًبٛؿ هسضت اٗوجبن هِت ًبٛؿ حدْ پبيبٕ زيبؼحٍٞ
اُق) اجؽبع ٝضيسي  ٝاكعايؿ حدْ پبيبٕ زيبؼحُٞي
ز) ًبٛؿ ثط ٕٝز ٙهِجي  ٝـؼبع ضگ
ج) ًبٛؿ وط ثبٕ هِت  ٝاكعايؿ ٓوبٓٝث ػطٝهي
ً -40سآيي اظ جؼبضيق ظيط زض ٓٞضز كفبضٗجه لحيح اؼث؟
ة) ٓيبٗگيٖ كفبض زض ٌ ٍٞؼيٌَ هِجي اؼث
اُق) اذحالف كفبض ؼيغج ٍٞاظ زيبؼح ٍٞاؼث
ز) اذحالف كفبض زاذَ ضگ اظ ذبضج ضگ اؼث
ج) اذحالف ز ٝثطاثط كفبض زيبؼح ٍٞاظ ؼيؽح ٍٞاؼث
ً -41سآيي اظ ػٞآَ ظيط ؼجت اكعايؿ كفبض ٗجه ٓي ـٞز؟
ة) اكعايؿ ثط ٕٝز ٙهِجي ً ٝبٛؿ ٓوبٓٝث
اُق) اكعايؿ ًٔپِيبٗػ  ٝحدْ وط ث ٚاي
ز) ٜٓبض ؼٔپبجيي  ٝاجؽبع ٝضيسي
ج) ًبٛؿ ًٔپِيبٗػ  ٝاكعايؿ حدْ وطث ٚاي
ً -42سآيي اظخٔالت ظيط زض ٓٞضز كفبض اٗؽساز ثحطاٗي لحيح اؼث ؟
ة) جحطيي ؼٔپبجيي ؼجت اكعايؿ إٓ ٓي ـٞز
اُق) كفبض زاذَ ػطٝم ثؼس اظ ايؽث هِجي اؼث
ز) كفبض زاذَ ضگ ضٝي إٓ اثط ٗساضز
ج) ثب اكعايؿ كفبض زاذَ ثبكث ًبٛؿ ٓي يبثس
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 -43زض ثئبضي ً ٚث ٚزُيَ اذحالالت ًِيٞي ٓيعإ زكغ ازضاض زض ـجبٗ ٚضٝظ ث ٚـست ًبٛؿ يبكح ٚاؼث ة ٙ9چ ٚزُيَ
ظايؿ ٓي يبثس؟
كفبض ذ ٕٞاف
ة) اكعايؿ حدْ پبيبٕ ؼيغجٍٞ
اُق) اكعُيؿ ٓوبٓٝث ٓحيٍي
ز) اكعايؿ حدْ پبيبٕ زيبؼحٍٞ
ج) اكعايؿ ًٔپِيبٗػ ـط يبٗي
 -44ثسٗجبٍ جحطيي ؼٔپبجيي اظ ٌطين ًسآي اظ گيطٗسٛ ٙبي آزضٗطژيي  ٝچ ٚاثطي زض ؼٍح ػطٝم ٓفبٛسٓ ٙي ـٞز ؟
ة) اجؽبع ػطم ًِيٞي اظ ٌطين گيطٗسβ1 ٙ
اُق) اجؽبع ػطٝم ًطٗٝط اظ يضين گيطٗسٙ
ز) جٔبّ ٓٞاضز
ج) اجؽبع ػطٝم ٓـعي اظ ٌطين گيطٗسβ 2 ٙ
ً -45سآيي اظ ٌٓبٗيعّ ٛبي ظيط ٗط ثٞي ث ٚج٘ظيْ ٓٞوؼي خط يبٕ ذٓ ٕٞي ـٞز؟
اُق) آظاز ـسٕ NOاظ ؼُِٜٞبي ثبكحي ث ٚزُيَ ًبٛؿ اًؽيژٕ ػطٝم
ة) آظاز ـسٕ EDRFاظ غُُٜٞبي اٗسٝجِيبٍ ث ٚزُيَ اكعايؿ اًؽيژٕ ثبكث
ج) آظاز ـسٕ NOاظ ؼُِٜٞبي اٗسٝجِيبٍ ث ٚزُيَ ًبٛؿ اًؽيژٕ ثبكث
ز) آظاز ـسٕ EDRFاظ ؼُِٜٞبي ثبكحي ث ٚزُيَ ًبٛؿ اًؽيژٕ ثبكث
ً -46سآيي اظ ٗٞضٝجط اٗؽٔيحط ٛبي ظيط زض گبٗگِي ٕٞؼٔپبجيي اظ اٗحٜبي ٗٞضٜٗٝبي پيؿ ػوس ٙاي آظاز ٓي گطزز؟
ز) اپي ٗلطيٖ
ج) گِٞجبٓبت
ة) ٗٞضاپي ٕكطيٖ
اُق) اؼحيَ ًُٞيٖ
 -47زض ظٓبٕ اؼحطاحث ًسآيي اظ ٌٓبٗيعّ ٛبي ظيط ؼجت ًبٛؿ خطيبٕ ذً ٕٞطٗٝط خٜث جـصي ٚثبكث هِت ٓي
گطزز؟
ة) اكعايؿ آزٗٞظيٖ كؼبُيث  β1هِجي
اُق) ًبٛؿ آزٗٞظيٖ ً ٝبٛؿ كؼبُيث  β1هِجي
ز) ًبٛؿ جُٞيس  ٝ NOاكعايؿ كؼبُيث گيطٗسً α ٙطٗٝط
ج) ٜٓبض ؼٔپبجيي  ٝاكعايؿ جطـح NO
 -48ثسٗجبٍ اكعايؿ كفبض ٓحٞؼً ـط يبٗي  ٝضؼيسٕ إٓ ثٓ 110 ٚيِي ٓحط خيٓ ٙٞيعإ خطيبٕ ذ ٕٞيي اضگبٕ چگٚٗٞ
 ٝثب ًساّ ٌٓبٗيعّ جـييط ٓي ٗٔبييس؟
اُق) ًبٛؿ ← NOاٗوجبن ػطٝهي ← ًبٛؿ خطيبٕ
ة) اكعايؿ ًِؽيْ ؼِ ٍٞػىِ← ٚاٗوجبن ضگ←حلظ خطيبٕ زض حس ٌجيؼي
ج) اكعايؿ  ← EDRFاجؽبع ػطٝهي ←اكعايؿ خطيبٕ ذٕٞ
ز) ًبٛؿ آزٗٞظيٖ ← اجؽبع ػطٝهي← اكعايؿ خطيبٕ ذٕٞ
 -49زض ً Reactive hyperemiaسآيي اظ حبُحٜبي ظيط اجلبم ٓي اكحس؟
اُق) اكعايؿ خطيبٕ ذ ٕٞثؼساظ ضكغ اٗؽساز ثسُيَ ٜٓبض ؼٔپبجيي
ة) ًبٛؿ خطيبٕ ذ ٕٞثسٗجبٍ اؼحطاحث ثسُيَ ًبٛؿ آزٗٞظيٖ ثبكث
ج) اكعايؿ خطيبٕ ذ ٕٞثسٗجبٍ كؼبُيث ثس ُيَ اكعايؿ NO
ز) اكعايؿ خطيبٕ ذ ٕٞثؼس اظ ضكغ اٗؽساز ثسُيَ جدٔغ  EDRFزض ثبكث
 -50ثٗ ٚظط ـٔب يٌي اظ زاليَ ػسّ جٞليٝ ٚضظؾ زض اكطاز ٓؽٖ ثب ؼرحي خساض ضگ چيؽث؟
ة) اٗوجبن ظيبز ػطٝم هجَ اظ ٝضظؾ
اُق) اجؽبع ظيبز ػطٝم هجَ اظ ٝضظؾ
ز) اظ ثيٖ ضكحٖ گيطٗسٛ ٙبي  β 2زض ػطٝم
ج) كؼبُيث ظيبز ٌٓبٗيعّ ٓيٞژٗيي زض ٌٝ ٍٞضظؾ
ٓ -51يعإ خطيبٕ ذً ٕٞطٗٝط زض ٌ ٍٞؼيٌَ هِجي زض الي ٚاٗسًٝبض چگ ٚٗٞاؼث؟
ة) زض زيبغج ٍٞپبئيٖ  ٝزض ؼيح ٍٞثبالؼث
اُق) زض زيبؼح ٍٞثبال  ٝزض ؼيغج ٍٞپبئيٖ اؼث
ز) زض زيبؼح ٝ ٍٞؼيؽح ٍٞجلبٝجي ٗساضز
ج) زض ٌ ٍٞؼيٌَ هِجي ثبالؼث
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 -52جحطيي ٗبحي NTS ٚزض ٓطًع هِتی -ػطٝهي ؼجت ًسآيي اظ حبُحٜبي ظيط زض ؼيؽحْ هِجي – ػطٝهي ٓي ـٞز؟
ة) اٗوجبن ػطٝم  ٝاكعايؿ ثط ٕٝز ٙهِجي
اُق) اجؽبع ػطٝم  ٝاكعايؿ وطثبٕ هِت
ز) اٗوجبن ػطٝم  ٝاكعايؿ اٗوجبوبت هِت
ج) اجؽبع ػطٝم ً ٝبٛؿ اٗوجبوبت هِت
تٕ ػطٝهي ٓي گطزز:
ً -53سآيي اظ ٓٞاضز ظيط ؼجت اكعايؿ ٝ
ج) EDCF
ة) آٗژي ٞجبٗؽيٖII
اُق) ٛيؽحبٓيٖ

ز) ة  ٝج لحيح اؼث

 -54زض لٞضجي كؼبُيث ٓحبثُٞيٌي ثبكث ًبٛؿ پيسا ً٘س ؼطػث زيلٞظيٞٓ ٕٞاز اظ ٓٞيطگ ثساذَ ثبكث ثب ًساّ ٌٓبٗيعّ
جـييط ٓي ً٘س؟
اُق) ًبٛؿ آزٗٞظيٖ ← اٗوجبن آضجطيُٞي← اكعايؿ كفبض ٛيسضٝؼحبجيي
ة) اجؽبع آضجطي ←ٍٞاكعايؿ كفبض اٌٗٞجيي
ج)اكعايؿ ؼطػث ذطٝج ٓٞاز اظ ثبكث ← اكعايؿ ؼطػث زيلٞظيٞٓ ٕٞاز اظ ٓٞيطگ
ز) ًبٛؿ آزٗٞظيٖ ← ًبٛؿ جؼساز اؼل٘يجطٛبي پيؿ ٓٞيطگي ثبظ
ً -55سآيي اظ ػٞآَ ظيط ؼجت ايدبز ازّ ٓي ـٞز ؟
اُق) اٗوجبن آضجط يٍٛٞب ً ٝبٛؿ كفبض ٛيسضٝؼحبجيي ٓٞيطگ
ة) اٗوجبن آضجطيُٜٞب ٝاكعايؿ كفبض ـطيبٗي
ج) اجؽبع ٝضيسٛب ً ٝبٛؿ كفبض ٛيسضٝؼحبجيي ثبكث
ز) اٗوجبن ٝضيس ٛب  ٝاكعايؿ كفبض ٛيسضٝؼحبجيي ٓٞيطگ
 -56زض ظٓبٗي ً ٚكطز ثسُيَ اؼٜبٍ ـسيس آة ظيبزي اظ زؼث زاز ٙثبـس ًسآيي اظ ٌٓبٗيعّ ٛبي ظيط كؼبٍ ٓيفٞز:
ة) اكعايؿ جطـح ADH
اُق) ًبٛؿ كؼبُيث ٗطٜٗٝبي  ٝ NTSاكعايؿ جحطيي ؼٔپبجيي
ز) جٔبّ ٓٞاضز
ج) اكعايؿ جطـح ضٗيٖ
ً -57سآيي اظ خٔالت ظيط زض جؼطيق كفبض پطـسگي لحيح اؼث؟
اُق) كفبضي اؼث ً ٚخط يبٕ ذ ٕٞزض إٓ كفبض ٓحٞهق ٓيفٞز
ة) كفبضي اؼث ً ٚزض ظٓبٕ ايؽث هِجي ثٞخٞز ٓي آيس
ج) كفبض ٓٞخٞز زض ٝضيس ٓطًعي اؼث
ز) جٔبّ ٓٞاضز
٘ٓ -58ح٘ي ثبظگفث ٝضيسي ًسآيي اظ جـييطات ظيط ضا ٗفبٕ ٓي زٛس؟
ة) ةض ٕٝز ٙهِجي ثؼ٘ٞإ جبثؼي اظ ثبظگفث ٝضيسي
اُق) ثبظگفث ٝضيسي ثؼ٘ٞإ جبثؼي اظ ثط ٕٝز ٙهِجي
ز) ثبظگفث ٝضيسي ثؼ٘ٞإ جبثؼي اظ كفبض ٝضيس ٓحيٍي
ج) ثبظگفث ٝضيسي ثؼ٘ٞإ جبثؼي اظ كفبض ٝضيس ٓطًعي
 -59ثب اكعايؿ كفبض پطـسگي ًسآيي اظ حبُحٜبي ظيط زض ٓ٘ح٘ي ثبظگفث ٝضيسي لٞضت ٓي گيطز؟
ة) ٗوٍ ٚهٍغ ٓ٘ح٘ي ثب ٓحٞض  Xاكعايؿ ٓي يبثس
اُق) ٗوٍ ٚهٍغ ٓ٘ح٘ي ثب ٓحٞض ً Xبٛؿ ٓي يبثس
ز) ة  ٝج لحيح اؼث
ج) هؽٔث ًل٘ٓ ٚح٘ي ث ٚؼٍح ثب الجط ٓ٘حوَ ٓي ـٞز
 -60ثس ٗجبٍ ذٕٞضيعي ـسيس ًسآيي اظ حبُحٜبي ظيط ضا ٓي جٞإ زض ٓٞضز ٓ٘ح٘ي ػِٔي ػطٝم (ٓ٘ح٘ي ثبظگفث
ٝضيسي) پيؿ ثي٘ي ٗٔٞز؟
اُق) ًبٛؿ كفبض ٝضيس ٓط ًعي  ٝكفبض پط ـسگي
ة) اكعايؿ كفبض پطـسگي  ٝكفبض ٝضيس ٓطًعي
ج) اكعايؿ كفبض ٝضيس ٓطًعي ً ٝبٛؿ كفبض پطـسگي
ز) ًبٛؿ كفبض ٝضيس ٓطًعي  ٝاكعايؿ كفبض پط ـسگي
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 -61ثب ثبثث ٗگ ٚزاـحٖ ثط ٕٝز ٙهِجي  ٝحدْ ًَ ذ ٕٞاكعايؿ گصاضي اٗوجبن ٝضيس ٓحيٍي ًسآيي اظ ٗحبيح ظيط ضا
ثبػث ٓي ـٞز؟
اُق) اكعايؿ ثبظگفث ٝضيسي ً ٝبٛؿ كفبض پطـسگي
ة) اكعايؿ ـيت هؽٔث ٗعُٝي ٓ٘ح٘ي ثبظگفث ٝضيسي
ج) اكعايؿ ثبظگفث ٝضيسي  ٝكفبض پطـسگي
ز) ًبٛؿ ثبظگفث ٝضيسي  ٝكفبض پطـسگي
 -62ثسٗجبٍ ٜٓبض ؼٔپبجيي ٗوٍ ٚهٍغ (ٗوٍ ٚجؼبزٍ) ٓ٘ح٘ي ٛبي هِجي  ٝثبظگفث ٝضيسي ٓ ٝيعإ كفبض ٝضيس ٓطًعي
چگ ٚٗٞجـييط ذٞاٛس ًطز؟
اُق) ٗوٍ ٚهٍغ ث ٚؼٔث ضاؼث  ٝكفبض ٝضيس ٓطًعي ًبٛؿ ٓي يبثس
ة) ٗوٍ ٚهٍغ ث ٚؼٔث ضاؼث  ٝكفبض ٝضيس ٓطًعي اكعايؿ ٓي يبثس
ج) ٗوٍ ٚهٍغ جـييط ٗٔي ً٘س  ٝكفبض ٝضيس ٓطًعي ًبٛؿ ٓي يبثس
ز) ٗوٍ ٚهٍغ ث ٚؼٔث چپ  ٝكفبض ٝضيس ٓطًعي ًبٛؿ ٓي يبثس
 -63ثسٗجبٍ ًبٛؿ كفبض ذ ٕٞچگ ٚٗٞثبضٝضؼپحٞضٛب كفبض ضا ج٘ظيْ ٓي ً٘٘س؟
ة) اكعايؿ كفبض ٝضيس ٓحيٍي
اُق) ثب اكعايؿ كفبضٛيسضٝؼحبجيي ٓٞيطگي
ز) ة  ٝج لحيح اؼث
ج) اكعايؿ حدْ وطث ٚاي
 -64ثس ٗجبٍ اكعايؿ كفبض ـط يبٗي  ٝجحطيگ گيط ٗسٛ ٙبي كفبضي ًسآيي اظ ٝاً٘ؿ ٛبي ظيط زض ٓطًع ٝاظٞٓ ٝجٞض
لٞضت ٓي گيطز؟
ة) ٜٓبض ٗٞضٜٗٝبي NTS ٝ C1
اُق) جحطيي ٗٞضٜٗٝبي ٜٓ ٝ C1بض NTS
ز) جحطيي ٗٞضٜٗ ٝبي C1 ٝ NTS
ج) جحطيي ٗٞضٛ ٕٝبي ٜٓ ٝ NTSبض C1
 -65زض ـطايً كيعيُ ٞژيي كفبض ذٗ ٕٞبـي اظ اكعايؿ حدْ پالؼٔب جٞؼً ًسآيي اظ ٌٓبٗيعّ ظيط خجطإ ٓي ـٞز ؟
اُق) اكعايؿ  ٝ ADHآٗژيٞجبٗؽيٖ II
ة) اكعايؿ ضٗيٖ  ٝآٍز ٝؼحطٕٝ
ج) ًبٛؿ جطـح ضٗيٖ  ٝاكعايؾ جطـح آُسؼحطٕٝ
ز) اكعايؿ كفبض ٛيسضٝؼحبجيي گُٓٞطً ٝ ٍٝبٛؿ ADH
 -66ثسٗجبٍ اؼٜبٍ  ٝاؼحلطاؽ ـسيس ًسآيي اظ ٌٓبٗيعّ ٛبي ظيط خٜث خجطإ كفبض ذ ٕٞكؼبٍ ٓي ـٞز؟
اُق) جحطيي ؼٔپبجيي ،جحطيي ثبضٝض ؼپحٞضٛبي ًِي ٝ ٚاكعايؿ جطـح ADH
ة) ٜٓبض ؼٔپبجيي ،جحطيي گيط ٗسٛ ٙبي كؿاض پبئيٖ ً،بٛؿ كفبض ٛيسض ٝؼحبجيي گِٓٞطٍٝ
ج) اكعايؿ جطـح آُسٝؼحطً ،ٕٝبٛؿ جطـح ضٗيٖ  ٝجحطيي ؼٔپبجيي
ز) اجؽبع ٝضيسً ،بٛؿ كفبض ٛيسضٝؼحبجيي ٓٞيطگي ً،بٛؿ ثط ٕٝز ٙهِجي
 -67زض ـطايً كيعيٍٝٞژيي ثب ٓمطف ظيبز آة ٔٗٝي چ ٚجـييطي ضا ٓي جٞإ زض كفبض ذٓ ٕٞفبٛسً ٙطز؟
اُق) اكعايؿ كفبض ذ ٕٞث ٚزُيَ اٗحوبٍ ٓ٘ح٘ي ثط ٕٝزًِ ٙيٞي ث ٚؼٔث ضاؼث
ة) اكعايؿ كفبض ذ ٕٞث ٚزُيَ ثبال ضكحٖ ؼٍح ٗٔٞزاض ٝضٝز آة زض ٓ٘ح٘ي ثط ٕٝزًِ ٙيٞي
ج) ًبٛؿ كفبض ذ ٕٞث ٚزُيَ ًبٛؿ جطـح ضٗيٖ
ز) ػسّ جـييط كفبض ذ ٕٞث ٚزُيَ اٗحوبٍ ٓ٘ح٘ي ثط ٕٝزًِ ٙيٞي ث ٚؼٔث چپ  ٝثبال ضكحٖ ؼٍح ٗٔٞزاض ٝضٝز آة
ً -68سآيي اظ ػٞآَ ظيط ؼجت اكعايؿ جطـح ضٗيٖ ٓي گطزز؟
ج) ًبٛؿ كفبض ذٕٞ
ة) ٜٓبض ؼٔپبجيي
اُق) ANP
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ز) اُق  ٝج

- 69جطًيجبت ثحب آزضٗطژيي ث ٚػِث اثط اي٘ٞجطٝپٗ ٝ ------يع ------ـَ ً٘٘سگي ثبػث ٓي ـٗٞس حدْ وطث ٚاي
اكعايؿ  ٝحدْ ثبمئبٗسً ٙبٛؿ يبثس.
زٓ -ثجث -اكعايؿ
ج٘ٓ -لي -اكعايؿ
ةٓ -ثجثً -بٛؿ
اُق٘ٓ -ليً -بٛؿ
- 70ثب اكعايؿ كطًبٗػ جحطيکبت ػىِ ٚثٍ٘ی ک٘حطاکحيِيحی اكعايؿ ٓی يبثس ٗبّ ايٖ پسيس ٙچيؽث؟
ةAnrep effect -
اُقBowditch effect -
زBohr effect -
جHaldane effect -
- 71پبضاؼٔپبجيي ثب  ----------ؿفبء وطثبٗبت هِجي ضا ًبٛؿ ٓي زٛس  ٝؼٔپبجيي ثب  ----------ـيت كبظ ،4
وطثبٕ ضا اكعايؿ ٓي زٛس.
ة -زپٞالضيع -ٙاكعايؿ
اُقٛ-يپطپالضيع -ٙاكعايؿ
ز -زپٞالضيعً -ٙبٛؿ
جٛ -يپطپالضيعً -ٙبٛؿ
- 72زض ٓٞضز جـييطات كفبض ذ ٕٞزض ٝضظؾ ًساّ پبؼد لحيح اؼث؟
اُق -كفبض ؼيؽحُٞيي ثيفحط اظ زيبؼحُٞيي اكعايؿ ٓي يبثس.
ة -كفبض زيبؼحُٞيي ثيفحط اظ ؼيؽحُٞيي اكعايؿ ٓي يبثس.
جٛ -ط ز ٝكفبض ث ٚيي ٓيعإ اكعايؿ ٓي يبث٘س.
ز -كفبض زيبؼحُٞيي ًبٛؿ  ٝؼيؽحُٞيي اكعايؿ ٓي يبثس.
- 73چطا ثط ٕٝز ٙهِجي ثئبض زض جبٓپٗٞبز هِجي ًْ ٓي ـٞز؟
ة -اكعايؿ Afterload
اُقً -بٛؿ Preload
زً -بٛؿ HR
جً -بٛؿ Contractility
- 74ـيت جـييطات كفبض ثٍٖ زض ٓطحِة اٗوجبن ايعُٔٝٝيي ٗٔبيبٗگط ٓيعإ  ----------اؼث.
ةContractility -
اُقPreload -
زCardiac output -
جAfterload -
- 75اكعايؿ ٗبگٜبٗي كفبض آئٞضت ثبػث اثط اي٘ٞجطٝپ ٓ ---------ي ـٞز ً ٚث ٚإٓ --------- autoregulation
ٓي گٞي٘س.
ةٓ -ثجثHeterometric -
اُقٓ -ثجثHomeometric -
ز٘ٓ -ليHeterometric -
ج٘ٓ -ليHomeometric -
ٞٓ- 76ج  vزض ٗجه ٝضيسي چ ٚظٓبٗي ايدبز ٓي ـٞز؟
اُق -زض ٓطحِة ؼيؽح ٍٞزِٛيعي
ج -زض ٓطحِة اٗوجبن ايعُٔٝٝيي

ة -زض ـطٝع ٓطحِة پطـسٕ ؼطيغ
ز -زض ٓطحِة پط ـسٕ آٛؽحٚ

- 77ثب كؽلطيِ ٚـسٕ  ----------پٔپ ًِؽئي ضجيٌ ُّٞٞؼبضًٞپالؼٔيي كؼبٍ ٓي ـٞز.
ةً -بٗبُٜبي ًِؽئي
اُقPhospholamban -
ز -جطٝپٗٞيٖ I
ج -جطٝپيٖ C
- 78زض ثئبضي ً Cardiac Tamponade ٚزاضز كفبضذ ٝ ------ٕٞكفبض ٝضيسي ------اؼث.
ز -ثبال -پبييٖ
ج -پبييٖ -ثبال
ة -ثبال -ثبال
اُق -پبييٖ -پبييٖ
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ً- 79ساّ پبؼد ؿًِ اؼث؟
اُق Gap junctions -زض ٓدبٝضت ػطوي ؼُِٜٞب ثيؿ اظ ٌُٞي اؼث.
ةً -بجٌٞالٓيٜ٘ب ثبػث اكعايؿ ؼطػث اٗوجبن  ٝـَ ـسٕ ٓي ـٗٞس.
جًَ -ؼيْ زض ٓطحِة ًل ٚپحبٗؽيَ ػَٔ اظ ٌطين ًبٗبُٜبي ٝ L-typeاضز ؼُِٜٞبي ٓيًٞبضز ٓي ـٞز.
ز Na-Ca exchanger -يي ًِؽيْ ضا ثب ؼ ٚؼسيْ خبثدب ٓي ً٘س.
- 80ثب جٞخ ٚث ٚهبٗ ٕٞالپالغ اگط وربٓث ثٍٖ ٗمق  ٝـؼبع إٓ ثبثث ثٔبٗس ،جبٗؽي ٕٞكؼبٍ خساض زض ايٖ ـطايً
چ ٚجـييطي ذٞاٛس ًطز جب كفبض زاذَ ثٍٖ ٔٛچ٘بٕ ثبثث ثٔبٗس؟
ةٗ -مق ٓي ـٞز.
اُق -ز ٝثطاثط ٓي ـٞز.
زٓ 0/75 -ي ـٞز.
ج -ؼ ٚثطاثط ٓي ـٞز.
- 81زض ٓٞضز جأثيط ٝضظؾ ثط گطزؾ ذً ٕٞساّ ٓٞضز لحيح اؼث؟
ة -گطزؾ ذ ٕٞپٞؼث ًْ ٓي ـٞز.
اُق -گطزؾ ذ ٕٞزؼحگب ٙگٞاضؾ ًْ ٓي ـٞز.
ز -گطزؾ ذٓ ٕٞـع ًْ ٓي ـٞز.
ج -گطزؾ ذًِ ٕٞي ٚظيبز ٓي ـٞز.
- 82زض ٘ٛگبّ اكعايؿ ثط ٕٝز ٙهِجي ٗبـي اظ اكعايؿ جسضيدي كؼبُيث ٝضظـي اظ ٝضظؾ ٓحٞؼً ث ٚؼ٘گيٖٗ ،وؿ
ًساّ ػبَٓ ثيفحط اؼث؟
زcontractility -
جafterload -
ةHR -
اُقSV -
- 83زض اًًٞبضزيٞگطاّ ظيط زيبؼحبظيػ ًساّ ٓطحِ ٚاظ اک ٞضا ٗفبٕ ٓي زٛس؟
جFA -
ةEF -
اُقDE -

زAC -

- 84اؼحلبز ٙاظ آجطٝپيٖ وطثبٕ هِت ضا  ٝ --------اؼحلبز ٙاظ پطٝپطاٗ ٍُٞٞوطثبٕ هِت ضا ٓ ---------ي ً٘س.
زً٘ -س – ج٘س
ج -ج٘س – ً٘س
ةً٘ -س – ً٘س
اُق – ج٘س-ج٘س
- 85زض آظٓبيؿ حجػ ج٘لػ ٓ ٝبٗٞض ٝاُؽبُٞا ،زض چ٘س ثبٗي ٚا ٍٝپػ اظ آظاز ؼبظي ج٘لػ ،كفبض ٗجه ----------
 ٝوطثبٗبت هِجي ٓ ---------ي يبثس.
زً -بٛؿ – ًبٛؿ
ج -اكعايؿ –اكعايؿ
ةً -بٛؿ -اكعايؿ
اُق -اكعايؿ – ًبٛؿ
- 86ؼٓٞيٖ كبظ ؼيؽح ٝ ----------- ٍٞؼٓٞيٖ كبظ زيبؼح --------- ٍٞاؼث
a- Diastasis - Reduced ejection
b- Reduced ejection- Diastasis
c- Rapid ejection- Reduced Filling
d- Reduced Filling- Rapid ejection

- 87ـطٝع  -------پػ اظ ٞٓ ---------ج  Tاؼث.
اُق -زيبؼح – ٍٞـطٝع
ج -ؼيؽح – ٍٞاجٔبّ

ة -ؼيؽح – ٍٞـطٝع
ز -زيبؼح – ٍٞاجٔبّ
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ٛ- 88يپًٞؽي ٓؽحوئبً ًساّ ػبَٓ ضا ًبٛؿ ٓي زٛس:
ةHR -
اُقPreload -

زcontractility -

جafterload -

 -89زض كفبض ذ ٕٞگ ُٞٞثالت يي ًِي ٚاي ثس ٗجبٍ اٗؽساز ـطيبٕ ًِيً ٚسآيي اظ ٓٞاضز ظيط اجلبم ٓي اكحس؟
اُق) اكعايؿ كفبض ـطيبٕ ًِي ٚثبال جط اظ 100mmHg
ة) كفبض ٌجيؼي ـط يبٕ ًِي ٚثؼس اظ هؽٔث اٗؽساز ثسُيَ اححجبغ آة ٔٗ ٝي
ج) كفبض ذ ٕٞؼيؽحٔيي ثبال ثسُيَ اححجبغ آة ٔٗ ٝي
ز) ة  ٝج لحيح اؼث
 -90گط ٙؼي٘ٞاجطيبٍ زؼحگبٛ ٙسايحي هِت اؿِت اظ ًساّ ـطيبٕ ذٓ ٕٞي گيطز؟
ة -ـطيبٕ ثيٖ ثٍ٘ي هسآي
اُق -ـطيبٕ ثيٖ ثٍ٘ي ذِلي
ز -ـبذ ٚزِٛيعي ـطيبٕ ًٞضٗبضي ضاؼث
ج -ـبذ ٚزِٛيعي ـطيبٕ ؼيطًٓٞلٌِػ
ً -91سآيي اظ ػ٘بلط جفطيحي ظيط زض جفٌيَ خساض هسآي ؼي٘ٞغ ػطوي پطيٌبضز ـطًث ٓي ً٘س؟
ةٝ -ضيس ٛبي ضيٞي
اُقٝ -ضيس اخٞف جححبٗي
زٝ -ضيس اخٞف كٞهبٗي
ج -آئٞضجب
ً -92سآيي اظ اػمبة ظيط زض جفٌيَ ـجٌ ٚػٔوي هِجي ـطًث ٓي ً٘س؟
ة -ـبذ ٚجححبٗي گطزٗي ٝاگ چپ
اُق -ػوس ٙؼٔپبجيي كٞهبٗي گطزٗي چپ
ز -ـبذٛ ٚبي ؼٔپبجيي جححبٗي ؼي٘ ٚاي
ج -ـبذٛ ٚبي ؼٔپبجيي كٞهبٗي ؼي٘ ٚاي
ٓ -93دبٝضت ؼيؽحْ ٛسايث هِجي ثب ًساّ زضيچ ٚثٞاؼٍ ٚػجٞض اظ ٓثِث ُيلي ضاؼث ثبػث لسٓ ٚث ٚايٖ ؼيؽحْ زض
خطيبٕ خطاحي  ٝيب ػلٗٞث إٓ زضيچٓ ٚي ـٞز؟
ز -زُٝحي
ج -ؼُ ٚحي
ة -آئٞضت
اُق -پُٗٞٔٞطي
ً -94سآيي اظ ػ٘بلط جفطيحي شيَ ٓ٘حمطاً زض ثٍٖ ضاؼث ٓفبٛسٓ ٙي ـٗٞس؟
ة -هؽٔث ؿفبيي زيٞاض ٙثيٖ ثٍ٘ي
اُق -ػىالت ـبٗ ٚاي
ز -ؼحيؾ اٗحٜبيي
جٞٗ -اض ؼپحٓ ٞبضژي٘بٍ
ً -95سآيي اظ ٝضيسٛبي شيَ ث ٚؼي٘ٞغ ٝضيسي ًٞضٕاضي ٓ٘حٜي ٗٔي ـٞز؟
ةٝ -ضيس هِجي ٓيبٗي
اُقٝ -ضيسٛبي هِجي هسآي
زٝ -ضيس هِجي ثعضگ
جٝ -ضيس هِجي ًٞچي
ً -96سآيي اظ اػمبة ظيط ث ٚپطيٌبضز ُيلي ) (Fibrosisػمت ٓي زٛس؟
ج -كطٗيي
ة -ؼٔپبجيي گطزٕ
اُق -ثيٖ زٗس ٙاي
ً -97سآيي اظ ـطيبٜٗبي شيَ ث ٚهؽْت اػظْ زيٞاض ٙثيٖ ثٍ٘ي ذٓ ٕٞي زٛس؟
ة -ـطيبٕ ثيٖ ثٍ٘ي ذِلي
اُق -ـطيبٕ ثيٖ ثٍ٘ي هسآي
ز -ـطيبٕ زيبگٗٞبٍ
ج -ـطيبٕ ٓبضژي٘بٍ چپ
ً -98سآيي اظ ػ٘بلط شيَ زض جفٌيَ ٓثِث ُيلي چپ ـطًث ٓي ً٘س؟
ة -جبٗس ٕٝجساضٝ
اُق -هؽٔث ؿفبيي زيٞاض ٙثيٖ ثٍ٘ي
ز -حِوُ ٚيلي زضيچٓ ٚيحطاٍ
ج -حِوُ ٚيلي زضيچ ٚپُٗٞٔٞطي
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زٝ -اگ

ٓ -99حَ ُٔػ ضاغ هِت زض ًسآيي اظ ٓٞاضز ظيط اؼث؟
اُق -پ٘دٔيٖ كىبي ثيٖ زٗس ٙاي چپ زاذَ ذً ٓيس ًالٝيٌٞالض
ة -زٓٝيٖ كىبي ثيٖ زٗس ٙاي ضاؼث ٓدبٝض اؼحطّٗٞ
ج -زٓٝيٖ كىبي ثيٖ زٗس ٙاي چپ ٓدبٝض اؼحطّٗٞ
ز -پفث ـفٔيٖ ؿىطٝف زٗس ٙاي چپ  2cmذبضج ُج ٚاؼحطّٗٞ
ٝ -100ضيس اخٞف جححبٗي زض ٓحبشات ًساّ ٜٓط ٙزيبكطاگْ ضا ؼٞضاخ ٓي ً٘س؟
زٜٓ -طL1 ٙ
جٜٓ -طT12 ٙ
ةٜٓ -طT10 ٙ
اُقٜٓ -طT8 ٙ
ً -101سآيي اظ ٝضيسٛبي ظيط زض ـيبض ثيٖ ثٍ٘ي ذِلي (جححبٗي) هطاض زاضز؟
جٝ -ضيس هِجي ٓيبٗي
ةٝ -ضيس هِجي ًٞچي
اُقٝ -ضيس ٓبضژي٘بٍ ضاؼث

زٝ -ضيس هِجي ثعضگ

ً -102سآيي اظ ؼبذحبضٛبي ظيط اظ ـبخ ؼي٘ٞغ چپ ٓ٘فبء ٓي گيطز؟
ةٝ -ضيس اخٞف جححبٗي
اُقٝ -ضيس اخٞف كٞهبٗي
زٝ -ضيس ٓبيَ زِٛيع چپپ
جٝ -ضيس ٓيبٗي هِت
ٞٓ ٚٔٛ -103اضز ظيط زض جٌبَٓ هِت لحيح اؼث ثدع؟
اُق -ؼٞضاخ ثبهئبٗس ٙاظ ؼپح ّٞثبٗٞي ،ٚؼٞضاخ ثيىي ٗبٓيسٓ ٙي ـٞز
ة -زضيچ ٚؼي٘ٞغ ًطٗٝطي اظ زضيچٝ ٚضيسي چپ ٓ٘فبء ٓي گيطز
ج -هؽٔحي اظ زيٞاض ٙاُٝي ٚاظ ثبُفحي ٛبي آٗسًٝبضزي ؼبذحٓ ٚي ـٞز
ز -ؼي٘ٞغ ٗٝبض ّٝاظ ـبخ ؼي٘ٞؼي ضاؼث ٓ٘فبء ٓي گيطز
ٞٓ ٚٔٛ -104اضز ظيط زض جحطاُٞژي كبُٞت زيسٓ ٙي ؾٝز ثدع؟
ةٛ -يپطجطٝكي ثٍٖ ضاؼث
اُق -ج٘گي اي٘لبٗسيجٞالض
زٝ -ضٝز ذٝ ٕٞضيسي  ٝـطيبٗي ث ٚآئٞضت
جٗ -وك زيٞاض ٙثيٖ زِٛيعي
ً -105سآيي زض جفٌيَ ـطيبٕ ؼبة ًالٝيٖ ضاؼث ـطًث زاضز؟
ة -هؽٔث زيؽحبٍ هٞغ ـفْ
اُق -هٞغ ؼّٞ
زٛ -لحٔيٖ ـطيبٕ ثيٖ هٍؼ ٚاي
جٓ -دطاي ًبضٝجيس
ٞٓ ٚٔٛ -106اضز ظيط لحيح اؼث ثدع؟
اُق -زض ًٞاض ًحبؼي ٕٞپيؿ ٓدطاييٓ ،دطاي ـطيبٗي ثبظ اؼث
ة -اظ ثيٖ ضكحٖ هٞغ چٜبضّ چپ ٓ٘دط ث ٚجفٌيَ حِو ٚػطٝهي ٓي گطزز
ج -ثطازي ًي٘يٖ ٓ٘دط ث ٚثؽح ٚـسٕ ٓدطاي ـطيبٗي ٓي گطزز
ز٘ٓ -فبء ـطيبٕ ثطاًيٞؼلبُيي ،ـبخ ضاؼث ًيؽ ٚآئٞضجي اؼث
٘ٓ -107فب ٝضيس گٞزٗبي چپ ًساّ هؽٔث ٓي ثبـس؟
ة -ؼٞپطاًبضزي٘بٍ
اُق -ؼبة ًبضزي٘بٍ

ج -ؼبًطًٝبضزي٘بٍ

زً -بضزي٘بٍ هسآي

 -108کساّ ػجبضت ظيط زض ٓٞضز ؼُِٜٞبی ػىالٗی لبف ٌجوٓ ٚسيبی ػطٝم ذٗٞی لحيح اؼث؟
ة -خعء ػىالت قاف چ٘س ٝاحسی ٛؽح٘س
اُق -ثٍٞض ٓؽحويْ جٞؼً اػمبة جحطيک ٓی ـٗٞس
ج -کٞچکحطيٖ ؼُِٜٞبی ػىالٗی لبف ثسٕ ٛؽح٘س
ز -ثمٞضت الي ٚحِوٞی ذبضخی ٌُٞ ٝی زاذِی آضايؿ ٓی يبث٘س
 -109جيـٛ ٚبی االؼحيک زاذِی  ٝذبضخی زض کسآيک اظ ػطٝم ذٗٞی ث ٚثٜحطيٖ ٝخ ٚزيسٓ ٙی ـٗٞس؟
ة -ـطيبٜٗبی جٞظيغ ک٘٘سٙ
اُق -ـطيبٜٗبی ٛسايحی
زٝ -ضيسٛبی ٓحٞؼً
ج -ـطیاٗچٛ ٚب
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 -110زض کساّ ٗٞع اظ ٓٞيطگٜبی ثسٕ ثيفحطيٖ ججبزٍ ٓٞاز اظ ٌطين ٓؽيط پبضاؼِٞالض اٗدبّ ٓی ـٞز؟
ة -احفبيی
اُق -ؼٓٞبجيک
ز٘ٓ -لص زاض كبهس زيبكطاگْ
ج -ؼي٘ٞظٝييسی
 -111خٔؼيث ؼُِٞي ؿبُت حبوط زض ٓحَ ً fatty streakساّ اؼث؟
ز) ؼٍِٛٞبي ػىالٗي لبف ٓ ٝبجطيٌػ ثطٕٝؼُِٞي
ج) ؼٍِٛٞبي B
ة) پالًث
اُق) ٓبًطٝكبژ
 -112ثطاي ثطضؼي حىٞض اُحٜبة  ٝوبيؼبت ثبكحي ،اٗساظٙگيطي ًساّ كبًحٞض ٓ٘بؼتجط اؼث؟
ة) هٍؼبت ًٔپِٔبٕ
اُق) ؼطػث ضؼٞة گِجٍٛٞبي هطٓع () ESR
ز) آُجٓٞيٖ
ج) C-Reactive Protien
ً -113ساّ خِٔ ٚؿًِ اؼث؟
اُق) اظ ظٝزضغ جطيٖ جـييطات آجطٝؼٌِطٝظ ،جدٔغ  LDLزض الي ٚظيطيٖ اٗسٝجِيبٍ ػطٝم ٓيثبـس.
ة) جدٔغ  LDLزض ٗٞاحي ٓؽحؼس جفٌيَ پالى آجط ،ّٝثيفحط اؼث.
ػبٍ ث ٚزض ٕٝالي ٚاي٘حئب ٓ٘حفط ٓيـٞز.
ج)  ،LDLثمٞضت ؿيطف
ز)  LDLاًؽيسـس ٙثبػث اكعايؿ جُٞيس اًؽيس ٗيحطيي (ٓ )NOيـٞز.
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