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 شود؟  یم یو عروق یقلب یریشود و منجر به درگ یم یزبانبه کدام روش وارد سلول م یروس. کرونا و1

  ACE 2 یرندهاتصال به گ یق( از طرالف

 سطح سلول  یپیدهایل یق( از طرب

  یتوزاندوس یق( از طرج

 الف و ج( د

 

 باشد؟  یم یراز موارد ز یکشامل کدام Covid-19در  یعروق یقلب یها یری. درگ۲

  یوکاردیت( مالف

  یقلب یها یتمی( ارب

  یدیو ور یانیشر ی( ترومبوس هاج

 ( همه مواردد

 

 باشد؟  یم SARS-COV 2در ابتال به  یدیتیو مورب یتیمورتال یشفاکتور افزا یسکر یراز موارد ز یککدام .3

  hypertension( الف

  diabetes( ب

 obesity( ج

 ( همه موارد د

  

 است؟  یحصح یراز جمالت ز یک. کدام۴

 شود. یم یدهدر خانم ها د یشترب Covid 19 یماریدر ب ینتروپون یش( افزاالف

 همراه است.  یباالتر یتیبا مورتال  Covid 19 یماریدر ب T ینتروپون یش(افزاب

 ندارد. Covid 19از عفونت  یناش یوکاردیتبه م یشود که ارتباط یم یقلب یها یتمیمنجر به آر Covid 19 ید( عفونت شدج

 کدام یچ( هد

 



 ارزش دارد؟  Covid 19 یماریدر ب pretest probabilityبا در نظر گرفتن  یهر یامبول یصدر تشخ یومارکر. کدام ب۵

  cardiac troponin( الف

  pro BNP( ب

  d- Dimer( ج

 کدام یچ( هد

 

 در بیماران کرونایی شده است؟ outcomeکدام داروی زیر باعث بهبود -6

 ج: ایورمکتین        د: هیدروکسی کلروکین       ب: دگزامتازونالف: رمدسیویر        

 

 کدام داروی زیر جهت پروفیالکسی در کرونا توصیه می شود؟  -7

 د: توصیه نمی شودر/امتریسیتابین     الف: هیدروکسی کلروکین     ب: ایورمکتین       ج: تنوفووی

 

 مکانیسم همه داروهای زیر مهار رپلیکاسیون ویروس است به جز؟  -8

 د: هیدروکسی کلروکینالف: رمدسیویر     ب: ایورمکتین       ج: کلترا       

 

 ز بیمار می گیرید؟ا ECGبیماری با سابقه بیماری قلبی و آریتمی قلبی مراجعه کرده است قبل مصرف کدام دارو  -9

 د: کلروکینالف: رمدسیویر     ب: سوفوسبوویر       ج: آتازاناویر      

 

 از چه نوعی می باشد؟ 19ویروس کووید-10

 د هیچدام  رتروویروس -ج  DNA -ب RNA -الف

 

 سایتوکائین استورم در اثر چه چیزی می باشد؟-11

 هیچکدام -د  سایتوکائین -ج  کمپلی مان -ب   آنتی بادی -الف

 

 شایعترین آسیب کروناویروس که منجر به مرگ بیمار می شود؟ -1۲

 دستگاه تنفسی -د  دستگاه ادراری -ج  دسگاه گوارش -ب   عصبی هدستگا-الف



 

 و مخربترین سایتوکائین در ریه بیماران کرونایی کدام است؟مهمترین  -13

 IL-12 -د  IL-2 -ج   IL-1 -ب IL-6 -الف

 

 سلول بیشترین نقش مخرب را در آسیب بافتی بیماران کرونایی دارد؟کدام  -1۴

 هیچکدام-د  Tلنفوسیت  -ج  Bلنفوسیت  -ب  منوسیت -الف

 

 مثبت می شود؟ IgMو   IgGمعموال چه مدت پس از عفونت حاد با ویروس کرونا تست سرولوژی -1۵

 روز 1-۲الف( 

 روز 7-10ب(

 ماه ۲ج( 

 د( هیچ کدام

 

 درست است؟ 19در مورد تست سرولوژی کروناویروسکدام جمله -16

 الف( مثبت بودن این تست نشانه ایمنی کامل در برابر عفونت مجدد با این ویروس است.

 به احتمال زیاد است. 19ب( مثبت بودن این تست نشانه ابتال قبلی به ویروس کووید

 ج( منفی بودن این تست ردکننده قطعی عفونت به ویروس کرونا است.

 مثبت و منفی کاذب ندارد. 19د( کرونا ویروس

 

معموال بر علیه کدام آنتی ژنهای این ویروس انجام می  19تستهای سرولوزی موجود در دنیا برای ویروس کرونا-17

 شود.

 RBD,N,Sالف( 

 Sب( همگی 

 Nج( همگی 

 RBDد( همگی 



 

 کدام جمله درست است. 19ی ویروس کوویدژدر مورد سرولو-18

 .می تواند همزمان پا به توالی مثبت شود IgGو  IgMالف( 

 مثبت می شود. IgGبعد   IgMب( همیشه اول 

 مثبت می شود IgMبعد  IgGج( همیشه اول 

 د( هیچ کدام

 

بین نمونه های مختلف دستگاه طبق نظر سخنران، کدامیک از گزینه های زیر برای  بیان درجه حساسیت -19

)کورونا(  )به ترتیب درجه حساسیت از باال به  2-ویروس سارس پاسخ های تست های مولکولی زیر به تنفسی 

 ؟ پایین( صحیح است

 گلو/ نازوفارنکس/ بینی/ خلط-الف

 خلط/ نازوفارنکس/ گلو/ بینی -ب

 نازوفارنکس/ بینی/ خلط/ گلو -ج

 گلو/ خلط/ نازوفارنکس/ بینی -د

 چه محدوده ی زمانی است؟ PCRبرای تست   19یماران مشکوک به  کوید بهترین زمان اخذ نمونه تنفسی از ب-20

 در خالل دوره انکوباسیون -الف

 روز از شروع عالئم بالینی 1۴بعد از  -ب

 ساعت اول شروع عالئم بالینی ۴8 -ج

 از شروع عالئم بالینی 8تا  ۵روز  -د

-SARSمربوط به ویروس  PCRدر تست های  "منفی کاذب "عوامل ایجاد کدامیک از گزینه های زیر در مورد -21

Cov_2 ؟صحیح است 

پایین بودن حساسیت کیتهای مورد استفاده خصوصا آندسته از کیتها که غیر تجاری میباشند و در آزمایشگاه ها -الف

 تولید میشوند.

 مناسب نبودن زمان نمونه گیری از دستگاه تنفس -ب

 نمونه با توجه به کینتیک ویروس در نمونه های مختلف تنفسی در زمانهای مختلف بیماریمناسب نبودن  -ج

 همه موارد فوق -د



مربوط به ویروس  PCRدر تست های  "کاذب ثبتم "عوامل ایجاد کدامیک از گزینه های زیر در مورد -22

SARS-Cov_2 ؟صحیح است 

 ی تاسیس فضای فیزیکی جهت استفاده در انجام تستهای مولکولیعدم الزام آزمایشگاه به استانداردهای موجود برا-الف

 برای تست کورونا Cross Contaminationبر روی سطوح ازمایشگاهی و ایجاد  DNAباقی ماندن بقایای  -ب

 (Validatedعدم استفاده از کیتهای اعتبار بخشی شده ) -ج

 همه موارد فوق -د

 ؟د بجزهمه موارد زیر از عالیم کرونا می باش-۲3

 آبریزش از بینی-د  تنگی نفس -  بدن درد-ب  تب-الف

 

 زمان ابتال به کرونا ویروس تا ظهور عالئم آن چند روز است؟ -۲۴

 بیش از دو هفته-د  روز 1 -ج روز 3-۵ -ب روز 1-3-الف

 


