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1- نخستين بار چه كسي از بيهوشي اپيدورال براي عمل جراحي استفاده 
كرد؟

Fernand Cathelin (بQ Agust Bier (الف
Fidel pages (د Heirich I. Quinke (ج

2- كداميك از دانشمندان زير توانست با مصرف اتروياكلروفرم بدنبال 
بكارگيري اتيلن كلرايد بيماران را در عرض2دقيقه براي جراحي آماده 

نمايد؟
John Snow:ب Arthur E .Guedel:الفQ

Benjamin Brodie:د Richard Gill:ج
3- اولين Spinal anesthesia توسط چه كسي و در چه كشوري انجام شد؟

Qب) Bier - آلمان الف) زيگموند فرويد - اطريش
د) Billroth - اطريش ج) Baptiste - فرانسه

4- در عمليات احياء كداميك از موارد زير از قدمت بيشتري برخوردار 
است؟

ب- تنفس دهان به دهان الف- ماساژ خارجي قلب
Qد- لوله گذاري تراشه ج- دفيبريالسيون قلب

 Co2 5- كداميك از دانشمندان زير با توجه به اينكه با سوزاندن خون
بدست مي آيد. براي اولين بار به رخداد متابوليسم در نسج پي برد؟ 

 Lavosier (2    Morton (1
 Snow (4  Davy (3Q

6- در چه دهه اي براي اولين بار، از اتر جهت كشيدن دندان استفاده 
شد؟

1880 (4 1840 (Q3 1780 (2 1740 (1
7-مانور Jaw thrust توسط کدام يک از متخصصين زير به طور مشروح بيان 

شده است ؟ 
ب ) مورتون  Qالف ) فردريش فون اسمارچ 

د ) ايوان مگيل  ج ) فرانزکوهن 
8- اولين  داروي بيهوشي داخل وريدي كه با موفقيت درانسان بكار 

برده  شد كدام بود ؟
Qب- كلرال هيدرات  الف – باراآلدئيد 

ج- كتامين  د- اسكاپوالمين + مرفين  
9-محل تولد John Snow  اولين متخصص بيهوشی دنيا ، کجا بود ؟ 

 San Francisco - ب  York, England - الفQ
 Maddachustts - د  New Zealand - ج

10-اندازه گيري فشار خون اولين بار توسط  كدام يك از دانشمندان 
زير انجام گرفت ؟

       Stephen Hales -ب Q                        jean L.poisewille - الف 
Sven Seldinger-د                                            Nikolai -Korotkov -ج  

11- ابداع روش كاتتريزاسيون عروق مركزي براي اولين بار توسط چه 
كسي صورت گرفت؟ 7



Joseph Priestly :د Thomas willis :ج Forssman :بSeldinger :الفQ
12- كلمه Anesthesia اولين بار توسط چه كسي پيشنهاد شد؟ 15

د: هنري  ج: بويل  Qب: وندل هولمز  الف: مورتون 
13- اصطالح balanced anesthesia توسط كداميك از دانشمندان زير ارائه شده 

است؟
Bernard (ب Griffith (الف
Holmes (د Lundy (جQ

14 – اولين فردی که Orotracheal intubation جهت تجويز داروی بيهوشی 
استفاده کرد کيست؟37-1

Friedrich Trendelenburg – ب John Snow الف – آقای
Macintosh – د  William Macewen– جQ

15 - اولين اندازهگيري فشار خون سيستميك شرياني توسط چه كسي 
انجام گرفت؟6

Qب - استيفن هالز الف - نيكالي كورتكوف
ج - كارل ويه روت     د - ورنر فورسمن



okModern anesth practice 2

1- درvalue،(value based anesthesia care)از كدام رابطه به دست ميآيد؟
Quality/cost*value=1/2:ب value=Quality/cost:الفQ

Quality/cost * value=1/3:د value=Quality*cost:ج
2- با گذشت زمان اعمال جراحي در كدام مورد سير نزولي داشته است؟

Freestanding center (ب Physician's office (الف
Hospital inpatient (دQ Hospital outpatient (ج

3- منظور از value – based anesthesia چيست؟ 61
1) مقرون به صرفه بودن روش ارائه بيهوشي

2Q) بدست آوردن بهترين outcome ممكن با صرف هزينه معقول  
3) استفاده از داروها و تجهيزات جديدتر و گران تر با قبول 

نتيجه منفي آنها 
4) عدم استقبال از داروهاي جديد به علت سياست هاي درون بخشي 

مراقبت هاي بيهوشي
4. علت افزايش اعمال جراحي سرپائي چيست؟ 

ايمني ثابت شده  ب  صرفه جوئي اقتصادي  Qالف 
تکنولوژي جديد  د  درخواست بيماران  ج 

5- در طي مراحل پيشرفت  به سوي بيهوشي  مدرن كداميك از عوامل  
زير نقش  محوري را در تبديل  اعمال جراحي inpatient به جراحيهاي 

سرپايي  ambulatory دارد ؟57
الف – تمايل بيشتر بيماران به تصميم گيري درمداخالت طبي خود 

ب- پيشرفت  در روشهاي  بيهوشي 
ج- پيشرفت  در  روشهاي  جراحي 

Qد- فاكتور هاي اقتصادي 
6- كداميك از مواردزير جزء ارزيابي قبل از عمل مي باشد؟ 

ب: آموزش بيمار  الف: ارزيابي سالمت بيمار
Qد: همه موارد  ج: تعيين روش بيهوشي 

64
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1- كدام گزينه زير را ميتوان ابر آنتاگونيست (Super Antagonist) در 
نظر گرفت؟

(Antagonist) ب) آنتاگونيست (Full agonist) الف) آگونيست كامل
 (Reverse agonist) د) آگونيست معكوسQ  (Partial agonist) ج) آگونيست نسبي

2 ) در مفاهيم فارماکوديناميک کدام عبارت صحيح است ؟ 
الف – اختالف بين اگونيست کامل و نسبی ناشی از اختالف بين ميل 

ترکيبی آنهاست . 
ب – اگونيستهايی که ميل ترکيبی ( affinity ) يکسانی دارند کارايی ( 

efficacy) يکسانی دارند . 
ج – اگونيستهای معکوس ( inverse ) باعث کاهش پاسخ به ميزان پايه می 

شوند . 
Qد – کارايی يک اگونيست مقياسی از توانايی داخلی آن در ايجاد اثر 

می باشد
3. در مورد hysteresis کدام جمله غلط مي باشد؟ 84

تاخير زماني بين افزايش غلظت پالسمائي دارو با اثر آن در محل  الف
hysteresis نام دارد 

Hysteresis با آلفنتانيل بيشتر از فنتانيل است  Qب
Hysteresis در مورد فنتانيل 2 تا 3 دقيقه مي باشد  ج

تفاوت hysteresis آلفنتانيل و فنتانيل بعلت تعادل سريعتر خون-  د
مغز با آلفنتانيل است 

4- كدام يك ازداروهای زير توسط آنزيم استرازهيدروليزنمي شود؟70
(scholine)ب) اسكولين (Remifentanil)الف) رمی فنتانيل

(esmolol)د) اسمولول (Pipecuronium)ج) پيپكورونيومQ
5- فارماكوكينتيك كدام دارو در بدن تحت تأثير سن قرار 

نميگيرد؟101
ب) مرفين الف) تيوپنتال

Qد) ديگوكسين ج) پروپوفول
6. اگر اعداد زير بيانگر اندكس درماني (Therapeutic Index) چهار داروي 

سداتيو باشند. كداميك گزينه مناسبتري براي مصارف باليني است؟ 95
ب- 25 الف- 5

Qد- 100 ج- 50
7 ) کداميک از مطالب زير در مورد Efficacy  و Potency  داروها نادرست 

ميباشد ؟ 
الف – Efficacy ، نشان دهنده قابليت يک دارو و برای ايجاد يک اثر 

مشخص بالينی و يا فيزيولوژيک می باشد ؟ 
ب – بطور قرار دادی Efficacy داروها در روی گيرنده های خاص با 

معيار 1-0 سنجيده می شود . 
Qج – در صورتی که Efficacy دو دارو يکسان باشد ، Potency آنها نيز 

برابر خواهد بود . 



د – Potency ، مقدار مورد نياز دارو برای ايجاد يک اثر مشخص 
درمانی می باشد . 

8) در تداخلهای فارماکو ديناميک داروها کداميک از مطالب زير در 
مورد Desensitization نادرست می باشد؟

الف -  بروز Tachyyphyaxis در هنگام تجويز سديم نيتروپروسايد ، با 
اين پديده توجيه می شود . 

ب – تحريک مداوم يک گيرنده ( Receptor ) از طريق مکانيسم فيدبک 
منفی موجب بروز آن می شود . 

ج – اين پديده توجيه کننده بسياری از بيماری های مربوط به 
سالمندان می باشد . 

Qد – بروز آن موجب شيفت به چپ در منحنی Dose – Response می شود . 
9- باال بودن ايندكس درماني Therapeutic index دارو نشان دهنده چيست ؟

الف – دوز درماني دارو باال است 
ب- دوز كشنده دارو پايين است 

Qج- فاصله  دوز درماني ودوز كشنده دارو زياد است 
د- فاصله دوز درماني ودوز كشنده دارو كم است .

10- كليرانس كراتينين در يك بيمار 40 ساله به وزن 72 كيلوگرم با 
سطح كراتينين سرمي 2mg/dl چقدر است؟ 73

د: 60 Qج: 50  ب: 120  الف: 100
11- در خصوص تخريب به روش هوفمن، كدام صحيح است؟ 74

الف: وابسته به استرازهاي در گردش خون است 
ب: بعنوان بخش عمده اي از متابوليسم آتراكوريوم دخالت دارد .
Qج: در متابوليسم سيس آتراكوريوم، نقش عمده اي را داراست. 

د: به PH و حرارت، ارتباطي ندارد. 
12- اشكال زير مبين كداميك از موارد فعاليت باليني شل كننده ها 

است؟ 87



الف:C  آنتاگونيست، Dپارشيل اگونيست 
ب: C آگونيست كامل،D آگونيست معكوس 

Qد: هيچكدام  ج: C آنتاگونيست، Dآنتاگونيست معكوس 
13– کداميک از واکنشهای متابوليکی زير اغلب در خارج از سيستم 

آنزيمی P450 رخ ميدهد؟70
Dealkylation – ب Hydrolysis – الفQ

Hydroxylation – د Dehalogenation – ج
14 – متابوليسم رمی فنتانيل عمدتٌا تحت تأثير استرهای غيراختصاصی 

کدام بافت قرار ميگيرد؟74
Qد – عضالت ج – کليه ها ب – کبد الف – ريه ها

15 – با افزايش سن کليرانسش داروهای اپيوئيدی و بنزوديازپينها 
کاهش ميابد زيرا:100

ب – قدرت متابوليکی کبد کم ميشود الف – حجم کبد کم ميشود
Qد – همه موارد فوق صحيح است ج – جريان خون کيد کم ميشود

16 – در مفاهيم فارماکوديناميک کدام عبارت صحيح است؟
الف – اختالف بين اگونيست کامل و نسبی ناشی از اختالف بين ميل 

ترکيبی آنهاست
ب – اگونيست هايی که ميل ترکيبی (affinity) يکسانی دارند کارايی 

(efficacy) يکسانی دارند
ج – اگونيست های معکوس (inverse) باعث کاهش پاسخ گيرنده به ميزان 

پايه ميشوند
Qد – کارايی يک اگونيست مقياسی از توانايی داخلی آن در ايجاد اثر 

ميباشد
17 - درخصوص حجم توزيعي (Volume of distribution) كداميك از موارد زير 

صحيح است؟9-68
الف - در وضعيت تعادلي (Steady state) حجم توزيعي حاصل ضرب حجم 

توزيعي محيطي و مركزي است
ب - حجم توزيعي مركزي (Central) به خواص ليپوفيليك داروها وابسته 

نيست
ج - حجم توزيعي محيطي (Peripheral) به خواص ليپوفيليك داروها وابسته 

است



Qد - حجم توزيعي مركزي ميتواند بازتابي از جذب داروها توسط ريه 
باشد
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1 -  رابطه قدرت عوامل بيهوشي استنشاقي و حالليت در چربي مربوط به 
كدام يك از فرضيههاي زير است؟

: Meyer Overton rule:بQ Unitary theory of narcosis :الف
Cut off effect  :د Critical volume hypothesis  :ج

2- كداميك از گزينه هاي زير نشاندهنده چگونگي بروز بيهوشي طبق 
قانون Meyer Overton مي باشد؟

Cutoff effect -ب Critical volume hypothesis -الفQ
Unitary theory of Narcosis -د Fluidization theory -ج

3- کداميک از تئوري هاي زير اظهار مي دارد که 0/5 مک (MAC) از گاز 
بيهوشي همراه با 0/5 مک (MAC) از داروي بيهوشي استنشاقي معادل يک 

مک (MAC) از هر يک به تنهائي عمل مي کند؟ 
2Q - ماير اورتون 3 1- مولين 
   Hydrate formation-4  - حجم بحراني

4 ) کداميک از شواهد زير به نفع صحت وجود تئوری Meyer-Overton می باشد 
؟ 

الف – ايجاد آمنزی توسط ترکيبات non-anesthetic گازهای پرفوروآلکان 
Qب – اثرات Additive هوشبرهای استنشاقی 

 Flurothyl ج – اثرات تشنج زايی
 n-pentane د – وجود خواص هوشبری

( Chapter 3)5 ) کدام گزينه در مورد متابوليزم صحيح است ؟
الف ) حجم توزيع الفنتانيل بيشتر از فنتانيل و سوفنتالين است . 

ب ) متابوليزم نيمبکس با اختالالت کولين استراز تغيير می کند . 
Qج ) تغيير در اتصال پروتئين روی کليرانس داروها تأثير می گذارد . 

د ) آتراکوريوم متابوليزم کبدی ندارد . 
6-بروز تحمل حاد Acute tolerance در انسان درمورد كداميك از آنستتيك هاي 

استنشاقي زير محتمل است ؟123
د- اتر   N2O -جQ ب- سيكلوپروپان  الف – دسفلوران 

7- براي تعيين MAC (minimum alveolar concentration) داروهاي هوشبر استنشاقي 
در انسان از كدام محرك استفاده ميشود؟

skin incision (بQ verbal command (الف
electrical stimulus (د tracheal intubation (ج

8-بيشترين MAC در چه سني وجود دارد ؟
الف – نوزاد نارس ب-بالفاصله بعد از تولد ترم  

 Qج- 6 ماهگي  د- دوسالگي 
9- بيشترين MAC مربوط به كدام گروه سني است ؟

ب- نوزاد ترم   الف – نوزاد نارس 
د- كودك 4 ساله  Qج- شير خوار 4ماهه 

MAC -10 كداميك از داروهاي زير نزديك به يك اتمسفر مي باشد؟
د- انفلوران ج- سووفلوران ب- دسفلوران N2O -الفQ



11- جذب  داروهاي استنشاقي  به كداميك از عوامل  زير بستگي ندارد 
CHAPTER 5)؟

الف-حالليت دارو                                                                  
ب- برونده قلب                     

ج- اختالف فشار نسبي  الوئولي  - وريدي                                    
Qد- چاقي 

12- كداميك از موارد زير باعث كاهش MAC مي گردند؟ 109-108 
الف:كاهش درجه حرارت، افزايش سن، كاهش فشار هيدرواستاتيك، 

هيپرناترمي 
ب: كاهش درجه حرارت، هيپوناترمي، هيپوكالمي 

ج: افزايش سن، هيپوناترمي، هيپوكلسمي 
Qد: كاهش درجه حرارت، افزايش سن، هيپوناترمي

13- كداميك از داروهاي زير بيشترين كاهش در MAC هالوتان را ايجاد 
مي كند؟ 113

ب: كلونيدين   Dexmedeto midine :الفQ
د: اپينفرين  ج: ايزومر L- مدتوميدين 

14- در مورد نحوه عمل آنستتيك ها بر روي محل اثر آنها، كدام گزينه 
صحيح است؟ 125 

الف: MAC آنستتيك ها در بيمار دسربره، كاهش ميابد 
Qب: غلظتهاي باالتري از آنستتيك ها، براي تخريب انتقال عصبي، از 

طريق آكسون ها، نسبت به سيناپس ها الزم است. 
ج: آنستتيك ها موجب بلوك ترانسميتري هاي هيجان مي شوند، ولي روي 

ترانسميترهاي مهاري اثري ندارند. 
د: آنستتيك ها موجب تشديد ترانسميترهاي مهاري مي شوند ولي روي 

ترانسميترهاي هيجاني تأثيري ندارند.
15- كدام قسمت بدن محل اثر هوشبري  هاي  تبخيري براي ايجاد بي دردي 

نيست ؟
ب- شاخه هاي حسي وحركتي نخاع  الف – كورتكس مغز 

Qد- گيرنده هاي محيطي  ج- اكسون  هاي شاخ خلفي نخاع 
16- كدام فاكتور  زير سبب  كاهش  سرعت القاي  بيهوشي  با هوشبرهاي  

 (CHAPTER 5)تبخيري مي گردد ؟
الف- كاهش برون ده قلبي 

ب- كاهش برداشت هوشبرهاي تبخيري  توسط بافتها 
Qج- انتخاب هوشبر  تبخيري با ضريب  حالليت زيادتر در خون 

oN  به اكسيژن 2 د- اضافه كردن گاز دوم مانند 
17 - بيشترين ميزان نياز به هوشبرهاي تبخيري (MAC هوشبر) انسانها 

 (M.108)در چه سني ميباشد؟
Qب - 6 ماهگي الف - بدو تولد

ج - ميانسالي  د - پيري
18 - كداميك از اهداف بيهوشي با هوشبرهاي تبخيري با غلظتهاي كمتري 

 (M.111)از هوشبر حاصل ميگردد؟
Qب - آمنزي (فراموشي) الف - آنالژزي (بيدردي)

د - شلي عضالني ج - هيپنوزيا (از ميان رفتن هوشياري)



19 – در مورد تعريف MAC (حداقل غلظت آلوئولی) کدام مورد صحيح 
است؟107

الف – غلظتی که باعث مهار حرکتی در تمام بيماران هنگام لوله گذاری 
تراشه شود

ب – غلظتی که باعث از بين رفتن حس درد در 50% از بيماران هنگام برش 
جراحی شود

ج – غلظتی که سبب از بين رفتن هوشياری در 50% بيماران شود
Qد – غلظتی که مانع حرکت در 50% بيماران هنگام برش جراحی شود

20 – در مورد تأثير غلظت يونها روی MAC (حداقل غلظت آلوئولی) 
داروهای بيهوشی استنشاقی کدام مورد باعث افزايش MAC ميشود؟108

Qب – هيپرناترمی الف – هيپرکالمی
ج – هيپوناترمی     د – هيپوکلسمی

21 – حداکثر نياز به داروهای بيهوشی استنشاقی حدودٌا در چه مرحله ای 
از زندگی ميباشد؟108

ب – نوزادی الف – دوره نوجوانی
Qد – شش ماهگی ج –ميانسالی

MAC – 22 (حداقل غلظت آلوئولی) کدام يک از داروهای بيهوشی زير از 
همه باالتر است؟115

ب – ايزوفلوران الف – هالوتان
د – دسفلوران (N2O) ج – نيتروس اکسايدQ

23 – طبق تئوری ماير– اورتون (Meyer-Overton) درموردمکانيسم 
اثرداروهای بيهوشی استنشاقی کدام موردغلط ميباشد؟

Qالف – قدرت دارو با ميزان حالليت در چربی رابطه معکوس دارد
 MAC ميزان (Oil/Gas) ب – هر چه ضريب نسبی گاز / چربی باالتر باشد

دارو کمتر است
ج – در استفاده همزمان داروها اثر تجمعی (additive) دارند

د – احتماٌال افزايش حجم سلول باعث ايجاد بيهوشی ميشود
24 – در مورد MAC کدام نادرست است؟107

الف – بهترين نشانگر قدرت هوشبرها
ب – در انسان توسط تحريک برش پوستی معين ميشود

Qج – MAC intubation برابر غلظت مورد نياز برای جلوگيری از حرکت در 
پاسخ به برش پوستی است

د – بيانگر فشار سهمی هوشبر (Partial Pressure) در CNS پس از يک دوره 
کوتاه تعادل است

MAC – 25 هالوتان در کداميک از موارد زير افزايش می يابد؟108
ب – سن باال الف – هيپوترمی

Hyperkalemia د – هيپرکالمی Hypernatremia ج – هيپرناترمیQ
26 – افزايش کداميک از نورترانسميترهای زير در CNS باعث افزايش 

نياز به MAC ميشود؟113-112
ب – گاما آمينو بوتريک اسيد Qالف – کاتاکول آمينها

د – سروتونين ج – آدنوزين


