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ن ه    :ؤف ط
 رنـده يبـه لطـف خـود پذ   . موصـوف اسـت   يمعروف و به مهربـان  ينواز كه به بنده يخداوند ،يخالق هست گانهيبه نام 

اسـت و   يبيرا نص يكه از وجود او، هر مفلس يپرستندگان و به كرم خود، سازنده كار بندگان در دو جهان، پروردگار
 ....ي بيرا طب يهر دردمند از كرمش،
 يهـا  كه سواالت سال يامتحانات بوده و كسان نيتر بيو پرفراز و نش نيتر از مشكل يكي يداروساز يتخصص امتحانات

كننـد، سـود    يمطالعه م ديقبل را مطالعه نموده و از نحوه نگارش طراحان سوال آگاه شده و دروس خود را با همان د
مرتب نبودن سواالت بر اساس موضـوعات   ياما از طرف. ودش يم دشانيكنند، عا يه صرف مك يو زمان روياز ن يتر شيب

از  ياريبسـ  تيـ سازد و در نها يدچار مشكل م يزن تست يبرا شانيها يزير از داوطلبان را در برنامه ياريهر درس، بس
 . باشند يها نم ها قادر به مطالعه تمام تست آن
ارائـه   زيـ را به خـدمت دوسـتان و همكـاران عز    يو كامل ديجد يها تا مجموعه ميمشكالت برآن شد نيحل ا يبرا ما
باشـد، بـر اسـاس     يتسـت مـ   700 از كتب رفرنس كه حدوداً يت فارماكولوژسواال يكتاب ما با طراح نيدر ا. ميينما

 .ميا كرده كيو تفك يبند فصول و موضوعات دسته
ارشـد بـه    يو ارتقاء داروسازان و كارشناسـ  يابيارزش ،يداروساز يتخصص ياريداوطلبان امتحانات دست بيترت نيا به

به سواالت آن فصول مراجعه و از چند  ،يفارماكولوژ يتوانند قبل و بعد از خواندن هر فصل از درس امتحان يم يراحت
 SQP (Specific Questions of Pharmaceutical) عنـوان  تحـت  كتـاب  نيـ ا. سـوال آگـاه شـوند    يو چون طراح

 نيچنـ  زيـ ني داروسـاز  مباحـث  ريسـا ي هـا  نـه يزم در كيـ نزدي ا نـده يآ در و هيتهي فارماكولوژ نهيراحان در زمماط
 .شد خواهد نيتدويي ها كتاب
 يكاتزونـگ و تـرور، جـامع فارمـاكولوژ     يفارماكولوژ كاتزونگ، يفارماكولوژ يها ها از كتاب پاسخ ياست تمام يگفتن

 .شده است يكتاب گردآور نياستخراج شده و در ا اين دكتر رجب
پاسخ سواالت صورت  ينيو بازب صيتخل ح،ياست، در تصح ياديكه خود محتاج صرف زمان ز ياريو دقت بس وسواس

تـر و   قيـ دق اريموجود در بازار، بس يها توان گفت كه پاسخ سواالت نسبت به مجموعه يم نانيگرفته است، لذا با اطم
 .تر است حيصح

از مطالعه خود  يتر شيخاطر ب نانيتوانند اطم يمجموعه در كنار مطالعه دروس، م نياندن ابا خو انيدانشجو مطمئنا
 .ما خواهد شد يمثبت موجب خوشحال جهينت نيداشته باشند و ا

 ،يمبلغ ناصـر  ديجو، مهش يمالكي و نورالهد يخيمشا بهيسركارخانم حب يمجموعه كمك و همكار نيا يگردآور در
 اريبسـ  شـان يا يبودند كـه از لطـف و همكـار    يموثر و عال اريبس يو نجمه عالئ يآزاده عالئه، خوا ينيحس سيده مريم
 .كمال تشكر را دارمآرده  ميخانم مرمجموعه  نيامدير فني و هنري از  نيچن هم. سپاسگزارم

سـواالت   ربـاره د شما يوتذكرها شنهادهايپ م،يا داده انجام نقص يب يكار ميكن اذعان دينبا ما يها تالش تمام رغم به
 ليـ ميا بـه  را هـا  آن ديتوان يم .نمود خواهد ياري كتاب نيا يبعد يها چاپ نيتدو در ما به يشده فارماكولوژ يطراح
 .ديينما ارسال rajabniamahdi@yahoo.com بنده

  
 اين رجب يمهد دكتر
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 كليات

  عملكرد دارو است؟به مكانيسمي جهت خاتمه بخشيدن  عنوان بهكدام داروها متابوليسم مورد در  .1
  وكسيديلنيما) 2    لوودوپا) 1
  فنوتيازين) 4    كاربامازپين) 3

  افتد؟ ميدر مورد كدام دارو، حذف دارو بدون متابوليسم اتفاق  .2
  ليتيوم ) 2     ها سمپاتوميمتيك) 1
  لوودوپا) 4     ها فنوتيازين) 3

  ؟شود ميژنتيكي تعيين  صورت به P450از داروهاي زير توسط  يك كدامسرعت اكسيداسيون  .3
  اسپارتئين) 2    دبريزوكين) 1
  هر سه مورد ) 4    فن فورمين) 3

  د؟نآي ميبه حساب ن suicide inhibitorي خودكشي ها از داروهاي زير جز مهاركننده يك كدام .4
  آميودارون) 2    اتينيل استراديول) 1
  فلوراكسن) 4    نوراتيندرون) 3

  آيد؟ ميبه حساب  ها Pgpي ها جز مهاركننده يك كدام .5
  وراپاميل) 2    ديليفررميب) 1
  مورد 3هر ) 4    گريپ فروت) 3

  ؟شود ميباعث بروز مسموميت ناي  روده Pgpي ها با مهاركننده زمان هم طور بهمصرف كدام دارو  .6
  ريتوناوير) 2    ديگوكسين) 1
  ساكيناوير) 4    سيكلوسپورين )3
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  ؟شود مي 450cypي ها از ايزوآنزيم يك كدامپيرن ناشي از دود سيگار باعث القاي  [α]بنزو  .7
1 (C92  2 (4A3  3 (2A1  4 (E12  

  د؟نآي ميتراتوژن به حساب ن عنوان بهاز داروهاي زير  يك كدام .8
  ليتيوم ) 2    اتانول) 1
  والپروئيك اسيد ) 4    كاربامازپين) 3

  ؟شود ميمحسوب ن زا سرطان عنوان بهاز تركيبات زير قطعاً  يك مكدا .9
  وارفارين) 2    اورتان) 1
  آفالتوكسين) 4    كلريد وينيل) 3

  گيرند؟ مينفر از افراد داراي بيماري هدف مورد بررسي قرار  500تا  100فاز كارآزمائي باليني حدود  يك كدامدر  .10
  فاز دوم) 2    فاز اول) 1
  ز چهارمفا) 4    فاز سوم) 3

  چيست؟ INDمنظور از  .11
  براي به بازار آوردن داروي جديد  FDAپذيرش ) 1
  جهت انجام كارآزمائي باليني FDAدرخواست پذيرفته شدن توسط ) 2
  اند دانند چه افرادي داروي فعال دريافت كرده مييك كارآزمائي باليني كه محققان ) 3
  درمان استاندارد شناخته شده به موازات دارويي) 4

  . است تر بيشاز همه  ............... و راه تر كماز همه  ............... ي تجويز دارو، سرعت جذب راهها در بين راه .12
  وريدي -زيرجلدي) 2    عضالني -خوراكي) 1
  مكيدني -ركتال) 4    زيرزباني -موضعي) 3

  ؟شود ميي كلسيم ها كانالكدام مورد باعث مهار رهاسازي ترانسميتر از طريق  .13
1 (saxitoxin    2 (tetradotoxin  
3( ω-conotoxin    4( Latrotoxin  

  داروهاي سيستم عصبي خودكار
  در كدام اندام است؟ M5و  M4ي موسكاريني ها محل اثر گيرنده .14

  CNS) 2    قلب) 1
  عضله صاف) 4    چشم) 3

  و محل اثرش؟ رود مي كار بهاختياري استرسي  بيكدام دارو همراه با تولترودين در  .15
  غيرانتخابي Mاسكوپوالمين، ) 2  انتخابي M3داريفناسين، ) 1
  غيرانتخابي Mآتروپين، ) 4  غيرانتخابي Mاكسي بوتينين، ) 3

16. Mad as a hatter  وred as a beet  وDry as a bone از عالئم مسموميت كدام دارو است؟  
  آتروپين) 2    ينپپيلوكار) 1
  اتاكوتيوف) 4    فيزوستيگمين) 3

  كند؟ ميدر پايانه عصبي وجود دارد و با مهار آدنيليل سيكالز عمل  ها يرندهكدام نوع از گ .17
1( 2β  2 (1β  3( D2  4 (D1  
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  ؟رود ميبه كار  يي زير جهت رفع احتقان بينها از سمپاتوميمتيك يك كدام .18
  اكسي متازولين) 2    آلبوترول) 1
  دوبوتامين) 4    ايزوپرترنول) 3

  آيد؟ به حساب مي 2αتي و انتخابي گيرنده يك آنتاگونيست رقاب عنوان به يك كدام .19
1 (doxazosin  2 (tetrazosin 
3( Rauwolscine    4 (tamsulosin  

  ي زير جهت درمان زخم پپتيك كاربرد دارد؟ها كولينژيك آنتي از يك كدام .20
  آتروپين) 2    پيرنزپين) 1
  پروپانتلين) 4    دي سيكلومين) 3

  كنيم؟ مياروها استفاده در شوك كارديوژنيك و شوك سپتيك از كدام د .21
  ، فنيل افرين1αآگونيست ) 2  ، بريمونيدين2αآگونيست ) 1
  ، آلبوترول 2βآگونيست ) 4    امينبوت، دو1βآگونيست ) 3

  ي نخاعي كدام است؟ها داروي مناسب براي شوك .22
    ، دوبوتامين1βآگونيست ) 2  ، فنيل افرين1αآگونيست ) 1
  ينل، تربوتا2βت آگونيس) 4  ونيدينل، آپراك2αآگونيست ) 3

  است؟ پذير در مردان دچار ناتواني جنسي با كدام دارو امكان erectionايجاد  .23
  يوهيمبين) 2    پرازوسين) 1
  تامسولوسين) 4    فنوكسي بنزامين) 3

  بلوكر كدام است؟ βطوالني اثرترين  .24
  متوپرولول) 4  كارديلول) 3  نادولول) 2  پروپرانول) 1

  وسيتوم كاربرد دارد؟بلوكر در فئوكروم βكدام داروي  .25
  البتالول) 4  اسمولول) 3  نادولول) 2  پروپرانول) 1

  داروهاي ضدفشار خون
  از داروهاي زير است؟ يك كداممتيل نوراپي نفرين متابوليت فعال  .26

  متيل دوپا) 2    ماينوكسيديل) 1
  كلونيدين) 4    ديازوكسايد) 3

  .كند ميرا مهار  اه بقيه آنزيم ............... كاپتوپريل به غير از آنزيم .27
 Iآنژيوتانسين ) 2  آنژيوتانسين كننده آنزيم تبديل) 1
  پپتيديل پپتيداز) II    4كينيناز ) 3

  ؟ گردد مي IIرنين است، باعث افت آنژيوتانسين  كننده كدام داروي ضد فشار خون مهار .28
1 (captopril  2 (Losartan 
3 (Aliskiren  4 (saralazin  

  فئوكروموسيتوم داروي انتخابي كدام است؟ براي درمان هايپرتنشن در .29
  رزرپين) 2    متيل دوپا) 1
  گوانيتيدين) 4    فنتوالمين) 3
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  ؟باشد ميدرمان گُرگرفتگي در زن يائسه ، از كاربردهاي كدام داروي ضد فشار خون .30
  كاپتوپريل) 2    گوانيتيدين) 1
  متيل دوپا) 4    يدينكلون) 3

  دوران حاملگي كاربردي ندارد؟ كدام داروهاي زير در درمان فشار خون در .31
  هيدرالزين) 2    پرازوسين) 1
  متيل دوپا) 4    البتالول) 3

  ي سيستئيني كاربرد دارد؟ها از داروهاي ضدفشارخون در درمان سنگ يك كدام .32
  كاپتوپريل) 2    لوزارتان) 1
  نيتروپروسايد) 4    ديازوكسايد) 3

  بي كدام داروي ضدفشارخون است؟و تشديد آنژين از عوارض جان) افيوژن( داختالل پريكار .33
  ديازوكسايد) 2    ماينوكسيديل) 1
  فنل دوپام) 4    نيتروپروسايد) 3

  است؟ Aliskirenجزء عوارض جانبي  يك كدام .34
  اسهال -دسردر) 2     تاكي كاردي -سرفه) 1
  تب -آنژيوادم) 4    پان سيتوپني -وپنيكل) 3

  داروهاي آنژين صدري
  از داروهاي ضدفشارخون است؟ يك كدامسيانيد از عوارض مصرف  تجمع سيانيد و احتمال مسموميت با .35

  فنل دوپام) 4  نيتروپروسايد) 3  ماينوكسيديل) 2  ديازوكسايد) 1
قلب هستند و باعث تغيير منبع انرژي  ي نسبي اكسيداسيون اسيدهاي چرب درها مهاركننده عنوان بهكدام دسته از داروهاي زير  .36

  (pFox inhibitors)؟ دهند ميستند و از اين طريق كارايي مصرف اكسيژن را افزايش قلب از اسيدهاي چرب به گلوكز ه
  ديلتيازوم -آميل نيتريت) 2    نيموديپين -نيفيديپين) 1
  پروپرانول -وراپاميل) 4    تري متاديون -رانولوزين) 3

كند، از طريـق مهـار جريـان     بدون آنكه اثر هموديناميك ايجاد دهد ميانتخابي ضربان قلب را كاهش  طور بهكدام دارو  .37
  ؟كند ميضربان سازسينوسي دهليزي عمل 

1 (ranolozine    2( trimetazidine 
3( ivabradine    4( nitroglycerin  

  ؟كند مياز داروهاي موثر بر آنژين صدري بروز  يك كدامبا  torsade pointsآريتمي  .38
  ديلتيازوم) 4  پريديل بي )3  نيموديپين) 2  آميلوديپين) 1

  بيماري با ناهنجاري هدايتي قلب و هايپرتنشن آمد بهترين دارو كدام است؟ اگر .39
  نيفوديپين) 4  پريديل بي )3  ديلتيازوم) 2  وراپاميل) 1

  داروهاي نارسايي قلبي
فقط در نارسايي حاد قلبي كاربرد دارد و  كند ميسيون عمل تاكدام دارو يك پپتيدناتريوتيك است كه از طريق وازوديال .40

  وي قابل توجهي دارد؟سميت كلي
  تيدرنيز) 2    وننيآمر) 1
  فوروزمايد) 4    نيتروپروسايد) 3



کلیات

)1فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()4(گزینه .1

يهـا زیـرا بـه متابولیـت   .یابـد مـی قبل از دفـع خاتمـه   هااثر بسیاري از داروها مانند داروهاي مقلد سمپاتیک و فنوتیازین

ها ماننـد لوودوپـا و ماینوکسـیدیل بـه     داروپیش.تبدیل شدن به یک متابولیت نوعی حذف است.شوندمیتبدیل غیرفعال

بسیاري از داروها هـم بـه شـکل فعـال     .آیندمیدر اثر متابولیسم در بدن به شکل فعال در شوندمیتجویز غیرفعالشکل 

.هامانند مورفین و برخی بنزودیازپیني فعال دارند هاو هم متابولیتشوندمیتجویز 

)29کاتزونگ فصل يفارماکولوژ()2(ینهگز.2

توسـط  یننـ یبرابر بـا کراتـ  یو با سرعتیعدارو در کل بدن توزینا.شودمیجذب يکامل از روطوربهبه سرعت و یتیمل

.شودمیدفع هایهکل

)4فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()4(گزینه .3

اتوزومـال  صـورت بـه هـا این نقص.متابولیسم اکسیداتیو چندین دارو گزارش شده استIکی نقوصی در مرحله از نظر ژنتی

از%75مسـبب حـدود   2B6و3A4،2C9،2D6،2C19،1A2هاي کبـد انسـانی شـامل   P450.شوندمیمغلوب منتقل 

ي زیسـتی  هـا از تمـام ترانسفورماسـیون  %60بنـابراین حـدود   .مرتبط از نظر بالینی استIتمام متابولیسم دارویی مرحله

کـه بـه شـکل چشـمگیري     هـا آنزیمي ژنتیکی این هامورفیسمپلیدر نتیجه .هاستجذب فیزیولوژیک دارویی بر عهده آن

از دبریزوکین و اسـپارتئین و داروي ضـد تشـنج فنـی     اندعبارتاین داروها .کنندمیمتابولیسم دارویی را مختل Iمرحله

.ندتوئین هست

)4فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()2(گزینه .4

را بـه  کننـده کـه آنـزیم متـابولیزه   شوندمیهایی متابولیزه داروهایی هستند که به فراوردهکنندههاي خودکشیمهارکننده

وولآلوپورینـ ،سـکوبار بیتـال  ،اسـپیرونوالکتون ،نوراتینـدرون ،مثال اتینل اسـترادیول .کنندمیناپذیر مهار شکل برگشت

.یواوراسیلتپیروپیل ،فلوراکسن

)4فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()4(گزینه .5

MDR-I که به گیلیکو پروتئینP مهم انتقال دارو در روده شناسـایی شـده و   کنندهیک تعدیلعنوانبهنیز معروف است

.جود در آب گریپ فروتهاي موفوراً نوکومارین،میفرادیل،وراپامیل:ازاندعبارتPGPداروهاي 
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)4فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()2(گزینه .6

با یک مهارکننـده  زمانهمو لذا در پی مصرف شوندمیبه بیرون رانده PGPداروهاي مهمی که در شرایط طبیعی توسط 

P-GPساکیناوید،سیکلو سپورین،از دیگلوکسیناندعبارتیابد افزایش میها آنخط مسمومیت.

)4فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .7

[a]مثال قرارگـرفتن در معـرض بنـزو   .باشندمیP450ي محیطی و شیمیایی قادر به القاي سیتوکرومهابعضی از آالینده

يهـا وردهآآروماتیک که در دود توتون و گوشت کباب شده بر روي زغـال و فـر  ايچندحلقههايپیرن و سایر هیدروکربن

.دهندمیتغییر شده و سرعت متابولیسم دارویی راCYP18اشی از پیرولیز وجود دارند باعث القاي سیتوکرومندیگر

)1فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .8

ماننـد مواجهـه جنـین بـا عفونـت      (شـود میهاي ستوماتیک جنین تعریف صورت القاي نقایص رشدي در بافتتراتوژنز به

اسـید  ،ایزوترتینـونین ،تالیدومیـد :ازانـد عبـارت داروهایی که اثر شناخته شده تراتوژنی دارند .)شیمیاییپرتوتابی یا مواد

.آندروژن،لیتیوم،گلوکوکور تیکوئیدها وارفارین،اتانول،والپروئیک

)1فارماکولوژي کاترزنگ فصل ()2(گزینه.9

تار ذغـال  :ازاندعبارتست داروهاي داراي اثر کاسینوژنی شناخته شده هاسلولکارسینوژنز القاي خصوصیات بدخیمی در 

هاي آروماتیـک چنـد   کلریددینیل و هیدروکربن،اورتان،هاي دیگرمتیل نیتروزامین و نیتروزامیندي،آفالتوکسین،سنگ

.)بنزوپیرن(اي موجود در تدخین تنباکو مانند حلقه

)1فارماکولوژي کاتزونگ فصل()2(گزینه .10

.پاسخ و فارموکوکینتیک داروي جدید تعداد اندك داوطلب سالم انسانی-مطالعه ارزیابی رابطه دوز:1فاز 

.مطالعه ارزیابی دارو در تعداد متوسط بیمار:2فاز 

.شوندمیهاي دوسویه بررسی در اینجا طرحشوندمیارزیابی رسندمینفر 1000بیماران با تعداد زمینه آگاهی به :3فاز 

.هاي نادرنظارت ارزیابی پس از عرض به بازار براي شناسایی سمیت:4فاز 

)1فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()2(گزینه .11

گفتـه  INDزمانی که تصمیم به مطالعه در مورد یک دارو در انسان گرفته شد باید اجازه تحقیق داروي جدیـد کـه بـا آن    

.کنیمFDAتقدیم ودشمی

)1فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .12

.استتربیشو راه زیر زبانی از همه ترکمي تجویز سرعت جذب راه موضعی از همه هاراهدر بین 

)6فارماکولوژي کاتزونگ فصل()3(گزینه .13

محـل  .کننـد مـی ي سدیم را بالك هاکانال2این .ي عصب استهاآکسونمحل اثر تترادوتوکسین و ساکسی توکسین در 

.شودمیي کلسیم پایانه عصبی است و منجر به کاهش آزادسازي ناگهانی و شدید ناقل هاکانالکونوتوکسین در -ر امگااث

)6فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()2(گزینه .14

داروهاي سیستم عصبی خودکار

پس سینابسیيهامحلبرخی.سمپاتیکايي پس عقدههانورون.CNSيهانورون:M1محل قرار گیري گیرنده

CNSيهانورون.ي پیش سینابسیهامحلبرخی .عضالت صاف.میوکارد:M2هايمحل قرارگیري گیرنده

CNSيهانورون.)عضالت صاف و آندوتلیوم(عروق .ریزغدد برون:M3يهامحل قرارگیري گیرنده

احتماال انتهاي عصب واگ.CNSيهانورون:M4يهامحل قرارگیري گیرنده

CNSيهانورون.هاي مغزرگبه ویژه.ي آندوتلیوم عروقهارارگیري گیرندهمحل ق

)8فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()1(گزینه .15

انـد و بـراي درمــان   انتخـابی M3هـاي  فسـوترودین و پروپیـورین بــراي گیرنـده   ،سولیفناسـین ،داریفناسـین ،تـولترودین 

.انداختیاري استرسی ادرار ساخته شدهبی
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)8فصل فارماکولوژي کاتزونگ ()2(گزینه .16

خشک مثل استخوان داغ مثل تپانچه سـرخ مثـل   :یک جمله سنتی براي به خاطر سپاري مسمومیت با آتروپین این است

خل و دیوانه،لبو

)3(گزینه .17

.کنندمیهاي بتا آدنیالت سیکالز را فعال گیرنده

D1وD5کنندمیهاي بتا عمل مشابه گیرنده.D2وD3وD4        نقطۀ مقابـل گیرنـده بتـا هسـتند باعـث مهـار آدنـیالت

.شوندمیسیکالز

)2(گزینه .18

.شودمیصورت اسپرس باعث رفع احتقان بینی هاي مثل آکسی متازولین بهآگونیست

)10فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .19

انتخابیهاي فارماکولوژیک رقابتی و یوهیمبین و رائوولسین آنتاگونیست
2

αاین داروها عمدتاً کاربرد تحقیقاتی دارند.هستند.

)8فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()1(گزینه .20

Mپیرنزپین یک مهارکننده موسکارینی انتخابی
1

.رودمیکار است که براي درمان زخم پپتیک به

)9کاتزونگ فصل فارماکولوژي()3(گزینه .21

در ایـن شـرایط   .هـا الزم اسـت  ده قلبـی و جریـان خـون بافـت    افـزایش بـرون  ،حاد قلبی و برخی انواع شوكدر نارسایی

هايآگونیست
1

βدهندند مفید باشند زیرا قدرت انقباض قلب را افزایش و سپس بار را کاهش میتوانمی.

)6فصل نیارجبفارماکولوژي ()1(گزینه .22

یـا  )نفـرین اپی(مثل هموستاز موضعی ←در شرایطی که نیاز به کاهش جریان خون موضعی یا افزایش فشار خون داریم

هاياز آگونیست)هر دو(یا شوك نخاعی )فنیل افرین(اثرات ضد احتقانی 
1

αگیریمکمک می.

)10فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()2(گزینه .23

.شودمیفنتوالمین و یوهیمبین براي درمان اختالل نعوظ مستقیماً به آلت تزریق 

)10فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()2(گزینه .24

.درمان آنژین صدري کاربرد داردنادولول در.باشدمیساعت 14-24طول اثر این دارو .اثرترین بتا بلوکر استنادولول طوالنی

)10فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()4(گزینه .25

زمـان هـم اگر تومور ویژهبهروندمیکار با تبادل در درمان فئوکروموسیتوم به)مانند البتالول(هاي توأم آلفا و بتامهارکننده

.نفرین ونوراپی نفرین تولید کندمقادیر زیادي اپی

خونداروهاي ضدفشار

)11فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()2(گزینه .26

.شودمیدارو است که در مغز به متیل نوراپی نفرین تبدیل متیل دوپا یک پیش

)11فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()2(گزینه .27

آنـزیم  )ماننـد کاپتوپریـل  (ACEهاي مهارکنندهARBوACEازاندعبارتهاي آنژیوتاسنین دو گروه اصلی آنتاکونیست

و آلدوسـترون  IIدر نتیجه سطح خونی آنژیوتاسنین .کنندمیرا مهار )پپتیدازپپتیدیل دي،IIکینیناز (مبدل آنژیوتاسین 

.یابدکاهش می

)11فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .28

.آنژیوتانسینوژن اسـت آلیسکیرن است که مهارکننده عمل رنین بر سوبستراي آن یعنی ،جدیدترین داروي ضد فشار خون

.شودمیIIو آنژیوتاسنین Iبنابراین این دارو باعث کاهش تولید آنژیوتاسنین 
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)10فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .29

چنـین  .درمان قبـل از جراحـی بیمـاران مبـتال بـه فئوکروموسـیتوم اسـت       αهاي غیرانتخابی ین کاربرد مهارکنندهترمهم

به افزایش شدید فشار خون و کاهش حجم خون مبتال باشـد کـه بایـد قبـل از وارد آمـدن اسـترس       بیمارانی ممکن است 

.شودمیاصالح شوند و فنوکسی بنزامین قبل از جراحی و فنتوالمین در حین جراحی تجویز ها آنجراحی به

)9فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .30

درمان فشار خون باالست مشـخص شـده اسـت کـه ایـن      باشدمی2آگونیست آلفااگر چه کاربرد اصلی کلونیدین که یک 

توانـایی  علتبهاین اثر احتماال .ي مبتالي به نوروپاتی دستگاه عصبی خودکار موثر استهادارو در درمان اسهال در دیابتی

ه مواد مخدر و الکل را در زمان تـرك  اشتیاق بکلونیدینعالوهبه.باشدمیهااین دارو در افزایش جذب آب و نمک از روده

.رودمیکاربهرگرفتگی ناشی از یائسگی همجنین کلونیدین به منپور کاهش گُ.دهدمیاین مواد کاهش 

)11فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()1(گزینه .31

باشد داروهاي ضـد  95يکه فشار خون دیاستولی باالدر سه ماهه دوم و سوم بارداري نیازي به تجویز دارو نداریم مگر این

.الپتالول،متیل دوپا،هیدروالزینازاندعبارتفشار خون مجاز به تجویز در حاملگی 

)11فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()2(گزینه .32

کننـد مـی ها پیشرفت نوروپـاتی را کنـد   در دیابتیکنندمیطول عمر را زیاد CMFزیاد است در ACEIکاربرد داروهاي 

هـاي سیسـتونی اسـتفاده    یک داروي انتخابی هسـتند در درمـان سـنگ   عنوانبهپس براي کنترل فشار خون افراد دیابتی 

.بخشندبهبودي را تسریع میMIبعد از شوندمیچون باعث دفع زیاد سیستیئن شوندمی

)11فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()1(گزینه .33

اختالل پریکارد اختاللی است که باعث تجمـع  .رسوتیسم و اختالل پریکارد استهی(عوارض جانبی مانیوکسیدیل پرمویی 

.افتدو اختالل در عملکرد قلب اتفاق میرودمیو فشار پریکارد باال شودمیمایع در حفره پریکارد 

)2(گزینه .34

Aliskiren از داروهاي مهارکننده رنین است که باعث افزایش آنژیوتانسینIIض آن سردرد و اسـهال اسـت   عوارشودمی

.دهدمیاما سرفه ن

داروهاي آنژین صدري

)11فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .35

عـوارض آن  .شـود میزیـاد شـده و عضـالت شـل    cGMPدر نتیجـه غلظـت   شودمیNOنیتروپروکساید باعث آزادسازي 

)کاردي هایپروارسیمیاز هیپرگلیسمی تجمع سینانید یا تیوسیانات در خون تاکسیاندعبارت

)12فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .36

کـه  کننـد میداروهاي جدیدي هستند که کاري )PFOXهاي مهارکننده(هاي نسبی اکسیداسیون اسیدچرب مهارکننده

رسـانی بـه قلـب    و به این ترتیب بر تأثیر اکسـیژن کندمیجاي اسیدهاي چرب از گلوکز استفاده قلب براي تأمین انرژي به

.به رانوالزین و تري متازیدین اشاره کردتوانمیاین دسته داروها .افزایندمی

)12فارماکولوژي کاتزونگ فصل ()3(گزینه .37

قدرت انقباضی قلب است که این اثر ناشی از یک جریان سـدیم تـأخیري اسـت    دهندهاین دارو کاهش:مکانیسم رانوالزین

.کندمیتسهیل Na-Caغلظت را از طریقCaکه ورود 

کننده کانال سدیم در گـروه  ایوابرادین بلوك.کندمیمتازیدین مسیر اکسیداسیون اسیدهاي چرب را در میوکارد مهار تري

ساز منجـر بـه کـاهش و متعاقبـاً     کاهش در جریان رو به داخل ناشی از هیپرپالریزاسیون ضربان.دهلیزي است-سینوسی

.رددگمیکاهش کار قلب 
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