
 : לגרום ללמטופלים עם אי ספיקה נשימתית חריפה, עשוי    NOטיפול באמצעות .1
 כווץ כלי הדם הריאתיים, והורדת התנגודת הריאתית. .א
 הרחבת כלי דם היקפיים, הורדת תנגודת היקפית ושיפור תפוקת הלב. .ב
 הרחבת כלי דם ריאתיים, הקטנת הדלף האלויאולרי, שיפור החימצון והעלאת תפוקת הלב. .ג
 הרחבת כלי דם ריאתיים, עלייה בלחץ הדם וירידה בתפוקת הלב. .ד

 
 פרט ל: NO-כל ההיגדים הבאים נכונים לגבי גז ה.2

 מופרש באופן פיזיולוגי מרקמות שונות בגוף.     א.
 מרחיב כלי דם ריאתיים באזורים מאווררים בלבד.      ב.
 .2FIOניתן במטרה לשפר חמצון ולהוריד ערכי       ג.
 אין אפשרות לבדוק את מידת הצטברותו בדם.     ד.
 
 על ידי: ARDS -משפר את החימצון אצל חולה  הסובל מ Nitric Oxide (NO)גז  .3

 Hypoxic Vasoconstrictionביטול  .א

 שקושר חמצן יותר טוב. methemoglobinיצירת  .ב
 .microatelectasisפתיחת  .ג
 הרחבת כלי דם באיזורים שמאווררים היטב. .ד
 
 עלול לגרום לכל תופעות הלוואי הבאות פרט ל: Halidol מתן. 4

 neuroleptic malignant syndrom (NMS) א.
 טשטוש ראייה. ב.
 דיכוי נשימתי. ג.
 פרמידליות-תופעות אקסטרה ד.
 
 פעמי?-( במתן חדDiprivan) Propofolלאיזה טווח פועל . 5

 דקות ספורות. א.
 חצי שעה. ב.
 שעתיים. ג.
 שש שעות. ד.
 
 ?NSAIDמה נכון לגבי קבוצת התרופות . 6

 renal flow -מדכאים את הפרשת הפרוסטגלנדינים ובכך גורמים לירידה ב א.
 renal flow -מעודדים הפרשת הפרוסטגלנדינים ובכך גורמים לעליה ב ב.
 renal flow -מעודדים הפרשת הפרוסטגלנדינים ובכך גורמים לירידה ב ג.
 ליות.מופרשים מהגוף דרך הכ ד.
 
 , קיים סיכון ל:ACEאצל חולים הסובלים מאי ספיקת כליות כרונית, המטופלים בתרופות מקבוצת חוסמי .  7

 היפוקלמיה. א.
 היפוקלצמיה. ב.
 היפרקלמיה. ג.
 היפרקלצמיה ד.
 
 
לית ימים, פיתח חמצת מטבו 4במינון גבוה במשך  Nitroprusside -שלקה בהלם קרדיוגני וטופל ב 30גבר בן .  8

 וירידה בהתמצאות.
 הסיבה לכך היא:

 .afterload -ירידה בתפוקת הלב כתוצאה מעליה ב א.
 עלייה בתפוקת הלב כתוצאה מהירידה בתפקוד הסיסטולי. ב.
 עלייה בתנגודת הפריפרית כתוצאה מהטיפול. ג.
 ירידה בניצול החמצן ע"י התאים כתוצאה מהטיפול. ד.
 
 
 



 יגרום ל: mcg / kg  / min 20בקצב  Dopamineעירוי . 9
 הפחתה בהתכווצות שריר הלב. א.
 של עורק הכיליה.  vasodilation ב.
 של העורקים הפריפריים.  vasoconstriction ג.
 של העורקים הפריפריים.  vasodilation ד.
 

 מהי ההפרעה האלקטרוליטרית הצפוייה בחולה המטופל באינסולין?. 10
 .hyponatremia א.
 .hypernatremia ב.
 .hypokalemia ג.
 .hyperkalemia ד.
 

 FENTANYL (BEATRYL?)איזה מהמשפטים הבאים נכון לגבי .  11
 נרקוטיקה שאינה סינטטית. א.
 .chest wall rigidity -במתן מהיר עלול לגרום ל ב.
 .100 – 50יותר פוטנטי ממנו פי  MORPHINE ג.
 דקות 60משך פעולתה מעל  ד.
 

 , פרט ל:NALOXONEלוואי הבאות שכיחות בעת מתן כל תופעות ה. 12
 חזרת כאב בחולה שקיבל אופיאטים. א.
 עליה חדה בלחץ הדם. ב.
 .T.Vאו  F.V ג.
 הרחבת סימפונות. ד.
 
 

 ידי בנזודיאזיפינים הוא :-האנטגוניסט להרעלה על. 13
 Protamine- Sulfate א.
 Naloxone hydrochloride (Narcan.) ב.
 N-acetylcysteine (Mucomyst.) ג.
 Flumazenil(Anexate)  ד.
 

 תערובת של הליום וחמצן ניתנת כטיפול תומך במצב של:. 14
 עלייה בלחץ דם ריאתי. א.
 דלקת ריאות. ב.
 חסימה בדרכי נשימה עליונות. ג.
 בצקת ריאות. ד.
 
 
 

 NO (Nitric oxide?)איזה מההיגדים הבאים נכון לגבי . 15
 .methemoglobin -גורם לירידה ב א.
 מהווה תוצר אקסוגני בלבד. ב.
 נוצר בתאי האנדותל של כלי הדם. ג.
 מעלה את לחץ הדם הסיסטמי. ד.
 

 מבין הבאים מה לא נכון לגבי טיפול במשתקי שרירים?.  16
 מאפשר שליטה בלחצי הנשמה גבוהים. א.
 מגביר את הסיכון במקרה של ניתוק ממכונת ההנשמה. ב.
 .paralytic Ileusגבוהה להתפתחות  קיימת נטייה ג.
 יש להוסיף לטיפול מתן סדציה ד.
 
 
 
 



 ?Paracetamolמהי תרופת הבחירה לטיפול בהרעלת . 17
 .Bicarbonate א.
 .Calcium Gluconate ב.
 .Anexate ג.
 .Acetylcysteine  ((Mucomyst ד.
 

 יגרום ל: mcg / kg  / min 20בקצב  Dopamineעירוי . 18
 ה בהתכווצות שריר הלב.הפחת א.
 של עורק הכיליה.  vasodilation ב.
 של העורקים הפריפריים.  vasoconstriction ג.
 של העורקים הפריפריים.  vasodilation ד.
 

 מהי ההפרעה האלקטרוליטרית הצפוייה בחולה המטופל באינסולין?. 19
 .hyponatremia א.
 .hypernatremia ב.
 .hypokalemia ג.
 .hyperkalemia ד.
 

 . מבין ההשפעות הפרמקולוגיות הבאות, איזו איננה תלויה במינון באופן חד משמעי:20
 א. תרפויטית

 ב. טוקסית
 ג. אלרגיה

 ד. תופעות לוואי
 

 .  במשפטים להלן העוסקים בתופעות לוואי, איזה משפט הוא הנכון:21
 א.  במנה תרפויטית של תרופה עלולות להופיע תופעות לוואי

 בטיפול כרוני בתרופה אין סכנה של תופעות לוואי  ב.
 ג.  בטיפול פלצבו אין סכנה של תופעות לוואי

 ד.  במנה תרפויטית מופיעים סימני רעילות
 

 . מה איננו נכון לגבי התמכרות:22
 א.  היא מופיעה בעיקר בטיפול כרוני בתרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית

 יולוגית מוכחת ע"יקיום תסמונת גמילהב.  קיום התמכרות פיז
 (cravingג.  תסמונת הגמילה מהתמכרות נפשית מתבטאת בצורך להשיג את הסם )

 יולוגית מכל סוגי הסמים היא דומה\ד.  תסמונת הגמילה הפי
 ה. תסמונת הגמילה הנפשית מכל סוגי הסמים היא דומה

 
 . מה נכון עבור תגובה אלרגית:23

 יפה ראשונה לאלרגןא.  היא מופיעה בחש
 ב.  מידת התגובה האלרגית תלויה במנה

 ג.  כאשר מופיעה אלרגיה לתרופה יש לרדת במינון
 ד.  כאשר מופיעה אלרגיהלתרופה חייבים להפסיק את נטילתה

 
 .  בתרופה שנלקחת בבליעה ועוברת פירוק ניכר במעבר ראשון בכבד:24

 א.  זמן מחצית החיים שלה קצר
 וליטים יהיו בלתי פעיליםב.  חשוב שהמטב

 ג.  במקרים רבים לא נותנים תרופה כזו בבליעה
 ד.  על התשובות נכונות

 
 (slow release.  מה נכון לגבי תכשיר לשחרור איטי )25

 א.  המינון נמוך בהשוואה לתכשיר רגיל
 ב.  זהו תכשיר עם ציפוי אנטרי

 ג.  זהו תכשיר בעל משך פעולה ארוך
 בעלת זמן מחצית חיים ארוךד.  מורכב מתרופה 

 



 ( הסיבה היא:enteric coated.  כאשר התרופה נמצאת בתוך ציפוי אנטרי )26
 א.  התרופה היא חלבון

 ב.  התרופה מתפרקת ע"י חומצות הקיבה
 ג.  התרופה עוברת פירוק ניכר בכבד

 ד.  התרופה היא בעלת משך פעולה קצר
 

 .  בהזרקה תוך שרירית:27
 וק במעבר ראשון בכבדא.  עוקפים פיר

 ב.  משתמשים לטיפול בחולה מחוסר הכרה
 ג.  ניתן להזריק גם תמיסה שומנית

 ד.  כל התשובות נכונות
 

 .  איזה תיאור נכון לגבי מעבר של ממברנות:28
 א.  תרופה מסיסה בשומן עוברת ממברנות בדיפוזיה

 ב.  תרופה עם מטען חשמלי )מלח( עוברת היטב את מחסום דם מוח
 ג.  תרופות שעוברות ממברנות בדיפוזיה אי אפשר לתת בבליעה

 ד.  חלבונים עוברים ממברנות בדיפוזיה
 

 .  המדד התרפויטי של תרופה הוא:29
 50ED-מחולק ב 50LDא.  
 50LD-מחולק ב 50EDב.  

 ג.  מתאר את המנה התרפויטית של התרופה
 ד.  מתאר את המנה הטוקסית של התרופה

 
 ופרשת בסינון גלומרולרי, פגיעה כלייתית עלולה לגרום ל:.  בתרופה שמ30

 א.  עלייה ברמת התרופה בדם
 ב.  ירידה ברמת התרופה בדם

 ג.  קיצור משך הפעולה של התרופה
 ד.  אין משמעות לפגיעה כלייתית מבחינת הטיפול התרופתי

 
 .  תרופות בין תרופתיות עלולות להופיע בגלל:31

 בכבד א.  תחרות על המטבוליזם
 אספירין( -ב.  תחרות על הקישור לחלבון )קומדין

 טטריציקלין( -ג.  תגובה בין תרופה ומזון )חלב
 תד.  כל התשובות נכונו

 
 .  מה איננו נכון בתיאור של תגובה עם רצפטור:32

 א.  אגוניסט נקשר לרצפטור ומפעיל אותו
 ל אותוב.  אנטגוניסט פרמקולוגי נקשר לרצפטור ואיננו מסוגל להפעי

 ג.  ליגנד הוא כל חומר הנקשר לרצפטור
 ד.  אנטידוט הוא תמיד אנטגוניסט פרמקולוגי

 
 .  איזה מהבאים הוא הנוירוטרנזמיטור שמגביר את פעולת כיווץ המעי?33

 א.  נוראדרנלין
 ב.  אצטיל כולין

 ג.  דופמין
 ד.  אדרנלין

 
 .  הפעולה של אצטיל כולין בסינפסה מסתיימת על ידי:34

 א.  קליטה בחזרה של אצטיל כולין לקצה העצב
 MAOב.  פירוק ע"י האנזים 

 ג.  מטבוליזם בכבד
 ד.  פירוק ע"י האנזים אצטיל כולין אסטראז

 
 
 
 



 .  אגוניסט כולינרגי מוסקריני שנלקח בבליעה יגרום לתופעות הבאות:35
 א.  שלשול, הזעה, ברדיקרדיה )האטת קצב לב(

 תן שתןב.  יובש בפה, שלשול, מ
 ג.  ברדיקרדיה, עלייה בלחץ דם, מתן שתן

 ד.  שלשול, מתן שתן, טכיקרדיה )הגברת קצב לב(
 

 .  מבין המשפטים הבאים, איזו תרופה כולינרגית איננה מתאימה לתיאורה:36
 א.  אטרופין הוא אנטגוניסט תחרותי

 ב.  מעכבי אצטיל כולין אסטראז מעלים רמת אצטיל כולין ליד הרצפטור
 )אורבולין( משמש להגברת מתן שתן bethanechol  ג.

 )טנסילון( משמש לאבחון הרעלה מגזי עצבים edrophoniumד.  
 

 .  ההשפעות הפרמקולוגיות של אטרופין הן:37
 א.  ברדיקרדיה, הרחבת אישון, עצירת מתן שתן

 ב.  יובש בפה, שלשול, הזעה
 ונכיםג.  הרחבת אישון )מידריאזיס(, עצירות, הרפיית בר

 ד.  טכיקרדיה, כיווץ ברונכים, שלשול
 

 .  מה נכון בתיאור של גזי העצבים האורגנו זרחניים )אורגנו פוספטים(38
 א.  הם מעכבי אצטיל כולין אסטראז

 toxogonin-ב.  ניתן לטפל בהרעלה מהם ע"י אטרופין ו
 ג.  הרעלה מגזי עצבים גורמת למוות מחנק

 ד.  כל התשובות נכונות
 

 המנגנון העיקרי שבו נוראדרנלין מפסיק את פעולתו בסינפסה הוא:.  39
 MAOא.  פירוק ע"י האנזים 

 ( לקצה העצבreuptakeב.  קליטה בחזרה )
 ג.  פירוק ע"י האנזים אצטיל כולין אסטראזז

 ד.  כל התשובות נכונות
 

 .  התאם את האגוניסט האדרנרגי לתת הרצפטור המופעל על ידו:40
 1. אלפא 1                                 וטרקס(            ב)דו dobutamineא. 
 2אלפא  . phenylephrine.                                                            2ב. 
 1. ביתא 3)וונטולין(                                                    salbutamolג.  
 2. ביתא 4                          (                         לקלונידי)  clonidineד.  

 
 אדרנרגי תגרום ל: 2. הפעלת רצפטור אלפא 41

 א.  הרפיית ברונכים
 ב.  כיווץ כלי דם

 ג.  הגברת קצב לב
 ד.  הורדת לחץ דם

 
 אדרנרגי תגרום ל: 1.  הפעלת רצפטור ביתא 42

 א.  הרפיית ברונכים
 י דםב.  כיווץ כל

 ג.  הגברת קצב לב
 ד.  הורדת לחץ דם

 
 

 . התאם את התרופה לתת הרצפטור ההאדרנרגי אותו היא חוסמת:43
 . אלפא + ביתא1                                         )קרדורל(   doxazosinא.   
 2+ ביתא  1 . ביתא2                                         )נורמיטן(        atenololב.  
 1. אלפא 3                                          )דרלין(     propranololג.  
 . ביתא4                                          )דימיטון(    carvedilolד.  

 



 .  מבין ההשפעות הפרמקולוגיות של נוראדרנלין, איזו החלשה במיוחד:44
 א.  הגברת קצב לב

 רפיית סימפונותב.  ה
 ג.  כיווץ כלי דם

 ד.  הגברת עוצמת הכיווץ של שריר הלב
 

 .  מתן תוך ורידי של דופמין במנה נמוכה:45
 א.  מרחיב באופן סלקטיבי כלי דם בכליה ומגביר את זרימת הדם אליה

 ב.  משמש לטיפול במחלת פרקינסון
 ג.  מכווץ כלי דם בדומה לאדרנלין

 בד.  משמש להגברת קצב הל
 

 .  איזו קבוצת תרופות איננה משמשת בטיפול ביתר לחץ דם:46
 1א.  חוסמי אלפא 
 2ב.  חוסמי אלפא 
 1ג.  חוסמי ביתא 
 ד.  חוסמי סידן

 
 נכון/לא נכון:. 47
 גורמים לירידת לחץ דם אורתוסטטית במיוחד במנה הראשונה1חוסמי אלפא    א.
 ץ דם אורתוסטטיתחוסמי ביתא לא סלקטיבים גורמים לירידת לח   ב.
 פועלים בסינפסה כולינרגית )מעלים רמות אצטיל כולין( MAOמעכבי האנזים    ג.
 אמינים אדרנלין, נוראדרנלין ודופמין הם קטכול  ד.
 

 . לחולה שסובל מיתר לחץ דם וגם מאי ספיקת לב הטיפול התרופתי המועדף הוא:48
 ACEא.  מעכבי 

 ב.  חוסמי סידן
 1ג.  חוסמי אלפא 

 אגוניסטים 2.  אלפא ד
 

 .  לחולה שסובל מיתר לחץ דם ורמת האשלגן בדמו נמוכה לא רצוי לתת:49
 ACEא.  מעכבי 

 ב.  חוסמי סידן
 1ג.  חוסמי אלפא 

 ד.  משתנים ממשפחת התיאזידים
 

 .  לחולה שסובל מתעוקת לב )אנגינה במאמץ( לא מתאים לתת:50
 א.  ניטרוגליצרין
 ב.  חוסמי ביתא

 מי סידןג.  חוס
 1ד.  חוסמי אלפא 

 
 .  התאם את התרופה לתיאור שלה:51
 מרחיבה עורקים וגם ורידים ביעילות רבה. ניתנת במתן תוך ורידי .nitroglycerin                         1 א.

 . מרחיבה ורידים בעיקר וגורמת לכאב ראש2             )איקקור(  verapamilב.  
 . ממשפחת חוסמי סידן שעלולה לגרום לדום לב3          ט(     )אדלא nifedipineג.  
 . ממשפחת חוסמי סידן שעלולה לגרום לרפלקס טכיקרדיה4             אר(סס)אוק losartanד.  
 2. אנטגוניסט לרצפטור לאנגיוטנסין 5        )ניפריד(     nitroprussideה. 

 
 

 ה:.  התאם בין התרופה למנגנון הפעולה של52
 (COXעיכוב של האנזים ציקלואוקסיגנאז ) .nitroglycerine                      1א.
 (Na K ATPaseעיכוב של משאבת נתרן אשלגן ). digoxin  .                              2ב. 
 (NOהגברת היצירה של ניטריק אוקסיד ). aspirin   .                               3ג. 
 



 wanarin(coumadin:) ה איננו נכון בתיאור של . מ53
 א.  השפעתו התרפויטית מתייצבת רק אחרי יומיים שלושה

 ב.  הוא מתאים לטיפול בנשים בשמירת הריון
 ג.  הוא נקשר במידה רבה לחלבון וגורם לתגובות בין תרופתיות רבות )למשל עם אספירין(

 Kד.  במקרה של מינון יתר מטפלים ע"י ויטמין 
 

 משקעים בקרניות העיניים, פגיעה בריאות והפרעה בתפקוד בלוטות התירואיד הן תופעות לוואי העלולות. 54
 -להופיע עקב שימוש

 Amiodarone .א

 Verapamil .ב

 (Dabigartan ) paradaxa .ג

 clonidine (  NORMOPRESAN ) .ד
 

 .  במתן תת עורי של תרופה משתמשים בעיקר כאשר רוצים להשיג:55
 טיפולית גבוההא.  יעילות 

 ב.  דרך עוקפת למתן בבליעה
 ג.  הפחתה בתופעות הלוואי

 ד.  משך פעולה ארוך יותר
 

 .  איזה משפט אינו נכון עבור תרופה שמופרשת ללא שינוי בסינון הגלומרולרי:56
 א.  היא מסיסה בשומן לפחות במידה מסויימת

 ב.  הפרשתה מעוכבת כאשר לחץ הדם בכלייה נמוך מאוד
 גיעה כלייתית גורמת לעליה ברמתה בדםג.  פ

 ד.  זו דרך הפרשה שאינה נפוצה בתרופות
 

57  .Verapamil :איקקור( מתפרק במידה רבה במעבר ראשון בכבד והמטבוליטים אינם פעילים. לכן( 
 א.  הוא ניתן רק בהזרקה תוך שרירית
 ב.  הוא ניתן רק בהזרקה תוך ורידית

 מינון גבוה יחסיתג.  הוא ניתן גם בבליעה, אך ב
 ד.  אסור לתת אותו בבליעה

 
 .  טיפול כרוני בתרופה רעילה אשר מופרשת בכלייה ללא שינוי מצריכה:58

 א.  בדיקת תפקודי כבד וכלייה
 ב.  בדיקת תפקודי כבד בלבד
 ג.  בדיקת תפקודי כליה בלבד

 ד.  עלייה במינון עם הגיל
 

 ה של תרופה:.  איזו שיטה איננה מאריכה את משך הפעול59
 א.  הזרקה תת עורית

 ב.  תכשיר לשחרור מבוקר
 ג.  תכשיר עם ציפוי אנטרי

 ד.  מדבקה למעבר דרך העור
 

 אנטגוניסט תחרותי: -.  איזה מבין הצמדים הבאים אינו אגוניסט60
 אטרופין -א.  אצטיל כולין

 אדרנלין -ב.  היסטמין 
 פרופרנולול )דרלין( -ג.  נוראדרנלין

 קוררה -כולין ד.  אצטיל
 

 .  איזה משפט מתאר במלואו את ההשפעות הפיזיולוגיות של אצטיל כולין:61
 א.  הזעה, שלשול, טכיקרדיה, כיווץ ברונכים
 ב.  דמע, ברדיקרדיה, כיווץ ברונכים, השתנה
 ג.  עור חם ויבש, טכיקרדיה, השתנה, שלשול

 ד.  הרחבת אישון, כיווץ ברונכים, שלשול, השתנה
 
 



 מה ההשפעות או השימושים התרפויטים של אנטגוניסטים כולינרגים מוסקרינים:.  62
 א.  הגברת קצב לב

 ב.  הרפיית סימפונות
 ג.  טיפול במרטיבי לילה )השתנה שלא מדעת(

 ד.  כל התשובות אפשריות
 

 .  במעכבי אצטיל כולין אסטראז משתמשים לכל הרשומים להלן מלבד:63
 יסא.  לטיפול במיאסטניה גרב

 ב.  כקוטלי חרקים
 ג.  כמשתקי שרירים

 ד.  לטיפול במחלת אלצהיימר
 

 .  מנגנון הפעולה של התרופה קוררה המשמשת להרפיית )שיתוק( שרירים הוא:64
 א.  עיכוב שחרור של אצטיל כולין

 ב.  אנטגוניסט ניקוטיני
 ג.  מעכב אצטיל כולין אסטראז

 ד.  אנטגוניסט מוסקריני
 

 מושים הקלינים הבאים של אגוניסטים אדרנרגים בא לידי ביטוי האפקט הביתא אדרנרגי:.  באיזה מהשי65
 א.  טיפול בגודש באף )נזלת(

 ב.  טיפול ביתר לחץ דם ע"י הרחבת כלי דם
 ג.  הארכת משך פעולה של מאלחש מקומי

 ד.  טיפול באי ספיקת לב
 

 .  איזה מהחומרים הבאים אינו קטכול אמין:66
 א.  אדרנלין

 ב.  דופמין
 ג.  אצטיל כולין

 ד.  נורארנלין
 
 

 כוללות: 1.  תופעות הלוואי של חוסמי אלפא 67
 א.  הגברת קצב לב רפלקסיבית

 ב.  ירידת לחץ דם אורתוסטטית
 ג.  צבירת נוזלים

 ד.  כל התשובות נכונות
 

 ם(:.  איזו תופעת לוואי עלולה להופיע במתן של חוסמי ביתא )סלקטיבים ולא סלקטיבי68
 א.  התקף של מיגרנה )כאב ראש חזק(

 ב.  רפלקס טכיקרדיה
 ג.  אי ספיקת לב

 ד.  כל התשובות נכונות
 

 .  מבין הצמדים הבאים של תרופה ותופעת הלוואי הצמודה לה, מי איננו מתאים:69
 היפוקלמיה )ירידה ברמת האשלגן בדם( -  א.  תיאזידים

 דום לב -     )איקקור(  Verapamilב.  
 רפלקס טכיקרדיה  -  (Doxazosin ) Cardoral.  ג

 צבירת נוזלים והיפוקלמיה   -           )קפוטן( Captoprilד.  
 

 .  איזו תרופה אינה מגבירה את קצב הלב )ישירות או דרך רפלקס(:70
 Nitroglycerineא.  
 )אפרזולין( Hydralazineב. 

 ג.  אטרופין
 )איקקור( Verapamilד.  

 
 
 



 
 היא: Nitroglycerin-תופעת לוואי אופיינית ל.  71

 א.  כאב ראש
 ב.  אנמיה

 ג.  הפרעה בתפקוד המיני )אימפוטנציה(
 ד.  כל התשובות נכונות

 
 בשריר הלב: Digoxin. מהו מנגנון הפעולה של 72

 אדרנרגים 1א.  הפעלת רצפטורים ביתא 
 ב.  העלאת ריכוז הסידן בתוך התא
 ג.  חסימת תעלת הנתרן בממברנה

 2ד.  חסימת רצפטורים של אנגיוטנסין 
 

 .  איזו השפעה פרמקולוגית אינה נכונה עבור דיגוקסין:73
 א.  הגברת עוצמת הכיווץ של שריר הלב

 ב.  האטת קצב לב
 ג.  גרימת הפרעות בקצב הלב במינון יתר

 ד.  הורדת לחץ דם
 

 יפול ביתר לחץ דם איננה מרחיבה כלי דם )אינה מורידה תנגודת פריפרית(:.  איזו מבין קבוצות התרופות לט74
 ACEא.  מעכבי    

 1ב.  חוסמי אלפא 
 1ג.  חוסמי ביתא 
 ד.  חוסמי סידן

 
 :ACE.  מה נכון עבור התרופות ממשפחת מעכבי 75

 א.  הן משמשות גם בטיפול באי ספיקת לב
 בדם 2ב.  הן מורידות את רמת אנגיוטנסין 

 ( שייך למשפחה זוCapoten) Captopril  ג.
 ד.  כל התשובות נכונות

 
 Hydralazine (Apresoline:).  מה נכון עבור התרופה 76

 א.  היא מרחיבה עורקים ועורקיקים ע"י חסימת תעלת הסידן
 (Lupusב.  היא גורמת בטיפול כרוני לתופעת לוואי דמויית זאבת )

 בדם ג.  היא גורמת לירידה ברמת האשלגן
 ד.  היא עלולה לגרום לאי ספיקת לב

 
 )אדלט(: Nifedipine-)איקקור( ו Verapamil.  מה נכון עבור חוסמי הסידן 77

 א.  שניהם עלולים להגביר את קצב הלב
 ACEמעכב את האנזים  Nifedipineחוסם סידן ואילו  Verapamilב.  

 ג.  שניהם מרחיבים כלי דם
 ד.  כל התשובות נכונות

 
 עיכוב של האנזים פוספודיאסטראז יגרום בכלי הדם: . 78

 c-GMPא.  לעליה ברמת 
 c-AMPב.  לירידה ברמת 
 c-gmpג.  לירידה ברמת 

 ד.  אף תשובה מהנ"ל אינה נכונה
 

 .  להרחבה סלקטיבית של ורידים משתמשים ב:79
 א.  חוסמי סידן
 ב.  חוסמי ביתא

 ג.  ניטרטים
 ACEד.  מעכבי 

 



 ם התורמים להתפתחות של סיבולת לתרופה נמצא:.  בין התנאי80
 א.  משך פעולה קצר

 ב.  הפרשת התרופה בשלמותה בשתן
 ג.  אינדוקציה של אנזימים בכבד

 ד.  כל התשובות נכונות
 

 . התאם את התרופה לתיאור שלה:81
 . חוסם סידן שעלול לגרום לטכיקרדיה רפלקסיבית1           )קפוטן(      Captoprilא.  
 אך אינה גורמת לשיעול 2. התרופה מפחיתה את ההשפעות של אנגיוטנסין 2            )דימיטון( Carvedilolב.  
 . מרחיב יעיל של עורקים וורידים3             )אדלאט(  nifedipineג.  
 ת לב. משמש לעתים )במינון זהיר במיוחד( לטיפול באי ספיק4          )אוקזאר(       losartanד.  
 . מעלה רמות של ברדיקינין5         )ניפריד(  nitroprussideה. 

 
 

 נכון/לא נכון:. 82
 רעלת דיגוקסין נותנים אשלגן נכוןלטיפול בהא.   
 דיגוקסין מעכב את משאבת הנתרן אשלגן נכון ב.  
 לא נכון 2הם אנטגוניסטים לרצפטור של אנגיוטנסין ACEמעכבי  ג.   
 בכלי דם נכון NOמעלה את רמת  ניטרוגליצרין ד.  
 אגוניסטים גורמים להרפיית סימפונות לא נכון 1אלפא  ה.  

 
 תלויה במינון: איננהמבין ההשפעות הפרמקולוגיות הבאות, איזו  .83

 א.  תרפויטית
 ב.  אלרגיה
 ג.  טוקסית

 ד.  תופעות לוואי
 

 .  לכן:מ"ג 1000של  LD50מ"ג ולתרופה ב'  500של  LD50לתרופה א'  .84
 א.  תרופה א' יותר פוטנטית מתרופה ב'

 ב.  תרופה ב' יותר יעילה מתרופה א'
 ג.  תרופה א' יותר בטוחה בשימוש מתרופה ב'

 ד.  אין תשובה נכונה בין הנ"ל
 

 הוא: LD50 = 1000 mg -ו ED50 = 100 mgהמדד )אינדקס( התרפויטי של תרופה בעלת  .85
 100א.  
 10ב.  
 0.1ג.  

 ן תשובה נכונה בין הנ"לד.  אי
 

 לכן: ED50 = 50 mgותרופה ב'  ED50 = 20 mgמבין שתי תרופות מאותה משפחה, לתרופה א'  .86
 א.  תרופה א' יותר פוטנטית מתרופה ב'

 ב.  היעילות התרפויטית של תרופה ב' גדולה מזו של תרופה א'
 ג.  תרופה א' יותר רעילה מתרופה ב'

 ותר תופעות לוואיד.  לתרופה ב' תהיינה י
 

 :איננו מתאיםעבור תרופה שיש לה פוטנציאל לגרום להתמכרות, איזה מהמשפטים .87
 א.  היא בעלת משך פעולה קצר

 ב.  היא עוברת פירוק בכבד
 ג.  עליה במינון מחמירה את סכנת ההתמכרות

 ד.  מתן תכוף מחמיר את סכנת ההתמכרות
 

 בילות לתרופה נמצא:בין התנאים התורמים להתפתחות של ס .88
 א.  משך פעולה קצר

 ב.  הפרשת התרופה בשלמותה )ללא שינוי מטאבולי( בשתן
 ג.  אינדוקציה של אנזימים בכבד

 ד.  כל הנ"ל



 
 לתרופה הצמודה לה: איננה מתאימהאיזו תסמונת גמילה  .89

 דיכאון – cocaineא.  
 פרכוס –)ואליום(  diazepamב.  

 בלחץ הדםעליה  –ג.  חוסמי ביתא 
 נדודי שינה – amphetamineד.  

 
 

 ביותר: הנמוכהבאיזו שיטת מתן של תרופה, הזמינות הביולוגית תהיה  .90
 א.  בבליעה

 שרירי-ב.  במתן תוך
 עורי )מדבקה(-ג.  במתן דרך
 עורי-ד.  במתן תת

 
 עורי של תרופה משתמשים כאשר רוצים להשיג:-במתן תת .91

 א.  יעילות טיפולית גבוהה
 ב.  דרך עוקפת למתן בבליעה
 ג.  הפחתה בתופעות הלוואי

 ד.  משך פעולה ארוך יותר
 

 עבור תרופה שמופרשת ללא שינוי בסינון גלומרולרי: איננו נכוןאיזה משפט .92
 א.  היא מסיסה לפחות במידה מסויימת בשומן

 ב.  הפרשתה מעוכבת כאשר לחץ הדם בכליה נמוך מאוד
 מת לעליה ברמתה בדםג.  פגיעה כלייתית גור

 ד.  זו דרך הפרשה שאיננה נפוצה בתרופות
 

93. Verapamil :איקקור( מתפרק במידה רבה במעבר ראשון בכבד, והמטאבוליטים אינם פעילים. לכן( 
 א.  הוא ניתן רק בהזרקה תוך שרירית
 ב.  הוא ניתן רק בהזרקה תוך ורידית

 מת הזרקהג.  הוא ניתן גם בבליעה, אך במינון גבוה לעו
 ד.  אין חשיבות לצורת המתן שלו

 
 טיפול כרוני בתרופה רעילה אשר מופרשת בכליה ללא שינוי מצריכה: .94

 א.  בדיקת תפקודי כבד וכליה
 ב.  בדיקת תפקודי כבד בלבד
 ג.  בדיקת תפקודי כליה בלבד

 ד.  עליה במינון עם הגיל
 

 פה?מאריכה את משך הפעולה של תרו איננהאיזו שיטה  .95
 עורית-א.  הזרקה תת

 ב.  תכשיר לשחרור מבוקר
 ג.  תכשיר עם ציפוי אנטרי

 ד.  מדבקה למעבר דרך עורי
 

 אנטאגוניסט תחרותי? -אגוניסט  איננואיזה מבין הצמדים הבאים  .96
 (Acetylcholine – Atropineאטרופין ) –א.  אצטיל כולין 

 (Histamine – Adrenalineאדרנלין ) –ב.  היסטאמין 
 (Noradrenaline – Propranololפרופרנולול )דרלין( ) –ג.  נוראדרנלין 

 (Acetylcholine – Curareקוררה ) –ד.  אצטיל כולין 
 

 איזה משפט מתאר במלואו את ההשפעות הפיזיולוגיות של אצטיל כולין? .97
 א.  הזעה, שלשול, טכיקרדיה, כיווץ ברונכים

 נכים, השתנהב.  דמע, ברדיקרדיה, כיווץ ברו
 ג.  עור חם ויבש, טכיקרדיה, השתנה, שלשול

 ד.  הרחבת אישון, כיווץ ברונכים, שלשול, השתנה
 



 ?Atropineמה השימושים התרפויטיים של  .98
 א.  הגברת קצב לב

 ב.  הרפיית הסימפונות
 ג.  הפחתת הפרשת חומצת קיבה

 ד.  כל הנ"ל אפשריים
 

 :מלבדשתמשים לכל הרשומים להלן במעכבי אצטיל כולין אסטראז מ .99
 (Myasthenia Gravisא.  לטיפול במיאסתניה גראביס )

 ב.  כקוטלי חרקים
 ג.  כמשתקי שרירים
 Alzheimerד.  לטיפול במחלת 

 
 המשמשת להרפיית שרירים הוא: Botox=Botulinum Toxinמנגנון הפעולה של התרופה  .100

 א.  עיכוב שחרור של אצטיל כולין
 וניסט ניקוטיניב.  אג

 ג.  מעכב אצטיל כולין אסטראז
 ד.  אנטאגוניסט מוסקריני

 
 )קטכולאמין(? Catecholamine איננואיזה מהחומרים הבאים  .101
 Adrenalineא.  
 Dopamineב.  
 Acetylcholineג.  
 Noradrenalineד.  

 
 צפטור שלההר-תרופה הסלקטיבית לתת, התאמ/י את ה21-24בארבע השאלות הבאות, . 102

 )דובוטרקס(                   Dobutamine .1 2-א.  ביתא
                   Phenylephrine .2 1-ב.  ביתא
 )וונטולין(                   Salbutamol .3 2-ג.  אלפא
 )קלוניריט(                  Clonidine .4 1 -ד.  אלפא

 
 אדרנלין, איזו חלשה במיוחד:.  מבין ההשפעות הפרמקולוגיות של נור103

 א.  הגברת קצב לב
 ב.  הרפיית סימפונות

 ג.  כיווץ כלי דם
 ד.  הגברת עוצמת הכיווץ של שריר הלב

 
 מתן של דופאמין במנה נמוכה: .104

 א.  מפעיל באופן סלקטיבי רצפטורים דופאמינרגיים על כלי דם בכליה
 ב.  משמש לטיפול במחלת פרקינסון

 דם בדומה לאדרנליןג.  מכווץ כלי 
 ד.  משמש להגברת קצב הלב

 
 משמשת בטיפול ביתר לחץ דם? איננהאיזו קבוצת תרופות  .105

 1-א.  חוסמי אלפא
 2-ב.  חוסמי אלפא
 1-ג.  חוסמי ביתא
 ד.  חוסמי סידן

 
 כוללות: -1תופעות הלוואי של חוסמי אלפא .106

 א.  הגברת קצב לב רפלקסיבית
 וסטטיתב.  ירידת לחץ דם אורת

 ג.  צבירת נוזלים
 ד.  כל הנ"ל

 
 



 סלקטיבים וחוסמי ביתא קרדיוסלקטיבים:-בין מתן חוסמי ביתא לא אין הבדלבאיזו מחלה  .107
 א.  אסתמה

 ב.  מחלות כלי דם פריפריים
 ג.  אי ספיקת לב

 ד.  כל הנ"ל
 

 :םאיננו מתאימבין הצמדים הבאים של תרופה ותופעת הלוואי הצמודה לה, מי  .108
 היפוקלמיה –א.  משתנים ממשפחת התיאזידים 

 דום לב –)איקקור(  Verapamilב.  
 רפלקס טכיקרדיה –)אדלט(  Nifedipineג.  

 היפוקלמיה –)קפוטן(  Captoprilכמו  ACEד.  מעכבי 
 

 מגבירה את קצב הלב )ישירות או דרך רפלקס(? איננהאיזו תרופה  .109
 Nitroglycerinא.  
 )וונטולין( Salbutamolב.  
 Atropineג.  
 )איקקור( Verapamilד.  

 
 היא: Nitroglycerin -תופעת לוואי אופיינית ל . 110

 א.  כאב ראש
 ב.  אנמיה

 ג.  הפרעה בתפקוד המיני )אימפוטנציה(
 ד.  כל הנ"ל

 
 בשריר הלב? Digoxinמהו מנגנון הפעולה של  .111

 אדרנרגיים -1א.  הפעלת רצפטורים ביתא
 העלאת ריכוז הסידן בתוך התאב.  

 ג.  חסימת תעלת הנתרן בממברנה
 Angiotensin IIד.  חסימת רצפטורים של 

 
 במערכת העצבים המרכזית קשורה ל: 5HTפעילות של סרוטונין = . 112

 א.  דיכאון
 ב.  מיגרנה
 ג.  הקאה

 ד.  כל הנ"ל
 

 .  מחסור באצטיל כולין במערכת העצבים המרכזית קשור ב:113
 רעד פרקינסוני  א.

 ב.  פגיעה בזיכרון לטווח קצר
 ג.  איבוד שיווי משקל

 ד.  בחילה והקאה
 

 )פנטוטל(: thiopental.  מה נכון עבור 114
 א.  הוא מרדים ממשפחת הברביטורטים

 ב.  הוא בעל משך פעולה קצר
 ג.  הוא עלול לדכא נשימה

 ד.  כל הנ"ל נכונים
 

 )לומינל(? phenobarbitalעות הפרמקולוגיות של בתיאור ההשפ איננו נכון.  מה 115
 א.  הוא עלול לגרום להתמכרות ולסבילות

 ב.  הוא משמש גם לטיפול באפילפסיה
 ג.  במינון נמוך הוא משכך כאב

 ד.  אין לו אנטידוט
 
 



 מתאימה להתוויה הצמודה? איננה.  מבין התרופות במשפחת הבנזודיאזפינים,  איזו תרופה 116
 הרפיית שרירים –)ואליום(  diazepamא.  
 הרגעה –)וואבן(  oxazepamב.  
 השריית שינה -)בונדורמין(  brotizolamג.  
 ורידית-הרדמה תוך –)נומבון(  nitrazepamד.  

 
 .  מה נכון עבור ההשפעה של אגוניסט דופאמינרגי במערכת העצבים המרכזית?117

 א.  הוא עלול לגרום לשינויי התנהגות
 עלול לגרום להקאה ב.  הוא

 ג.  הוא עוצר הפרשת חלב בנשים לאחר לידה
 ד.  כל הנ"ל נכונים

 .  טיפול כרוני בתרופה אנטידופאמינרגית עלולה לגרום ל:118
 א.  התמכרות

 ב.  תופעה דמויית פרקינסון
 ג.  שינויי התנהגות

 ד.  הזיות )הלוצינציות(
 

 .  ניתן לטפל במחלת פרקינסון על ידי:119
 מתן של דופאמין בהזרקהא.  

 )ארטן( trihexiphenidylב.  חומרים אנטיכולינרגיים כמו 
 MAO-Aג.  מעכב האנזים 

 D-DOPAד.  מתן של 
 

 היא: L-DOPA.  תופעת לוואי אופיינית לתרופה 120
 א.  טשטוש ממושך

 ב.  פגיעה בכבד
 ג.  אנמיה מגלובלסטית

 on-offד.  תופעת 
 

121  .methadone  )משמש בטיפולי גמילה מאופיאטים בגלל:)אדולן 
 א.  שהוא בעל זמן מחצית חיים ארוך

 ב.  שהוא נספג היטב בבליעה
 ג.  שתסמונת הגמילה ממנו יותר מתונה מאשר זו של מורפין

 ד.  כל הנ"ל נכונים
 

 נכון או לא נכון .  -היגד . 122
 )נרקן( הוא אנטאגוניסט אופיאטי קצר פעולה Naloxone א.  

 אספירין מעכב את האנזים ליפואוקסיגנז ומוריד רמות לויקוטריאנים .  ב
 )אקמול( יעיל בטיפול בדלקת מפרקים Paracetamol  ג.  .
 
 

 עבור קבוצת החומרים חוסמי יצירה של פרוסטגלנדינים: לא נכון.  מה 123
 א.  הם משככי כאב קל עד בינוני

 ב.  הם מעכבים את האנזים ציקלואוקסיגנז
 יפול כרוני עלולה להתפתח סבילות לשימוש בהםג.  בט

 ד.  הם נוגדי דלקת
 

 להשפעה הצמודה לו? איננו מתאיםאיזה נוירוטרנסמיטר במע"מ  . 124
 זיכרון לטווח קצר -א.  אצטילכולין 

 הקאה -ב.  דופאמין 
 מצב רוח -ג.  סרוטונין 

 חומצה אמינית אקסיטטורית - GABAד.  
 
 
 



 של טיפול כרוני בסטרואידים גורמת ל:הפסקה פתאומית  . 125
 א.  שוק אנאפילקטי

 ספיקה של בלוטת האדרנל-ב.  שוק כתוצאה מאי
 ג.  דלדול שרירים

 ד.  משבר של יתר לחץ דם
 

 -. נכון לומר ש126
 תרופה גנרית היא תרופה שיכול להיות לה יותר משם מסחרי אחד.. א

 תעלות סידן שייכת לקבוצת חוסמי Nitroglycerin -התרופהב. 
 היא תלויה במינון התרופה -הופעת אלרגיה מתרופה מסוימתג. 
 גי משמש לטיפול בנזלת.ראדרנ 1אנטגוניסט אלפא ד. 

 
 –. מה המשפט הנכון 127
 -Atropin -דופק מהיר, עור יבש, אישונים מורחבים וקשיים במתן שתן הם סימני הרעלה האופיינים לא. 

 .אנטגוניסט כולינרגי מוסקריני
 הגברת הפעילות הפרהסימפטטית -עליה בלחץ דם תביא להפעלת של מנגנוני הפיצוי שתתבטא ב ב.
 הם לא מתאימים לטיפול בחולים הסובלים משיגדון. -תרופות ממשפחת התיאזידיםג. 
 הרפיית שרירי השלד בזמן ניתוח  succinylcholineהשימוש הקליני בתרופה  ד.
 . כל התשובות נכונותה
 

 : יזו תרופה עלולה להחמיר את מצבו של חולה הסובל מאסתמה. א128
 Propranolol (deralin) .א

 Losartana (ocsaar) ב.  
 Adenosine  ג.
 Amiodarone (procor) ד.
 

  – בטיפול בתעוקת לב טרשתי 1. מהי ההשפעה של חוסמי בטא 129
 הפחתת צריכת החמצן של שריר הלב.. א
 שריר הלב.צריכת החמצן של  גברתה ב.

 של שריר הלב. - co2הפחתת צריכת הג. 

 של שריר הלב.  2co צריכת  גברת. הד
 

 –  התאם בין מנגנון הפעולה לתרופה. 130
 .Acyclovir   1 -           וסרוטונין   NAא. מעכבת קליטה בחזרה של 

 Imipramine  - 2                          ב. מעכב את האנזים  דנ"א פולימרז
          Vincristine  - 3                    סרוטונין ו NAג. מעכב קליטה של 

  Tramadol   - 4       ד. פגיעה בחלוקת התא ע"י פגיעה בקישור          
 

 . מי מהתרופות גורמת להיפולגלקמיה ?131

 Glibenclamide .א

 Metformin .ב

 Cyclophosphamide .ג

 Methotrexate .ד

 
 :c-AMPי מה נכון לגב .132

 דיאסטראז-רמתו עולה ע"י עיכוב האנזים פוספו א.
 רמתו עולה ע"י שפעול אצקליל קינזר ב.
 הוא שליח משני שמשפעל ארועים בתא ג.
 כל התשובות נכונות ד.
 
 
 



 השפעה של אנטגוניסט אנטי כולינרגי כמו אטרופין .133
 הרפיית שרירים, עצירת שתן ועצירות א.
 ן ועצירותיובש בפה, עצירת שת ב.
 יובש בפה, שלשול ומתן שתן ג.
 יובש בפה, הרחבת אישון ועצירות ד.
 

 אדרנליו לעומת נוראדרנלין .134
 אדרנלין מעלה ל"ד יותר מנוראדרנלין א.
 אדרנלין משפיע הרבה יותר מנוראדרנלין על הרחבת סימפונות ב.
 נוראדרנלין משפיע יותר מנוראדרנלין ג.
 

135 Carbidopa ד עם דופא לטיפול בפרקינסון כיניתן ביח 
 תרופה בפני עצמה א.
 Achמוריד כמות  ב.
 מעכב פירוק דופא במוח ומוריד תופעות לוואי בפריפריה ג.
 

 אופיואידים: µ -מיהו אנטגוניסט ל .136
 )נרקן( Naloxone א.
 )אדולן( Methadone ב.
 Fentanyl ג.
 Buprenorphine ד.
 

 :ARBSל  ACEההבדל בין מעכבי  .137
 מוריד תופעות לוואי ARBS א.
 השפעה פרמקולוגית טובה יותר  ARBS-ל ב.
 בהריון ARBSניתן לתת  ג.
 

 clonidine 2אגוניסט אלפא  .138
 מכווץ כלי דם א.
 מוריד ל"ד ב.
 מעלה קצב לב ג.
 מעלה ל"ד ד.
 

139. Dantrolene: 
 מרפה שרירים א.
 מטפל בעליית חום ממארת כתוצאה מהלותן ב.
 כל התשובות נכונות ג.
 

 מה מהמנגנונים איננו נכון .140
 תיאזידים מורידים ל"ד באופן ישיר א.

 NAמעכבת סלקטיבית של סרוטונין ו -Venlafaxineב.           
 מעכב קליטה בחזרה של סרוטונין ואנדרנלין  -TCAנוגדי דיכאון טריצקליים  -Imipramine ג.           

 
 מה מהמנגנונים איננו נכון: .141

 מתחבר לרצפטורים של הנוירוטרנסמיטר ומפעיל אותם –אגוניסט ישיר  א.
 מתחבר לרצפטור באופן בלתי הפיך –אגוניסט תחרותי  ב.
 רצפטורים של הנוירוטרנסמיטר ומפעיל אותם-אגוניסט סלקטיבי מתחבר רק לחלק מהתת ג.
 

142. Celecoxib :מה היתרון בזה שנותנים אותו 
 לא תהיה פגיעה ברירית הקיבה – COX1לא מעכבים  -מעכבים במקום הפגיעה  א.
 מעכב את המחלה ב.

 עה ברירית הקיבהתהיה פגי ולכן – COX 2 לא מעכבים -מעכבים במקום הפגיעה ג.           
 
 



 מה לא משפיע על תגובה בין תרופתית: .143
 אינדוקציה א.
 תחרות על אנזים מפרק ב.
 תחרות על טרנספורטר בכליה ג.
 תחרות על סינון גלומרולרי ד.
 

 תרופה שמתפנה הכליה בפגיעה כלייתית: .144
 רמתה בדם תעלה א.
 רמתה בדם תרד ב.
 פגיעה כלייתית לא משפיעה ג.
 

145. T1/2  :מה אומר 
 מתי התרופה מפסיקה לעבוד א.
 מתי התרופה מתחילה לעבוד ב.
 מתי התרופה מגיעה לחצי מכמותה בדם ג.
 

 כולין אסטרזמה צפוי שנראה לאחר נטילת תרופה מעכבת אצטיל  .146
 הרחבת אישונים, טכיקרדיה. א.
 כיווץ אישונים, כיווץ ברונכוסים, השתנה ושלשול. ב.
 ברדיקרדיה, הרחבת אישונים ועצירות. ג.
 

 ACE -מה צפוי שיקרה אם נותנים מעכב ל .147
 2עליה ברמת אנגיוטנסין   א.
 2ירידה ברמת אנגיוטנסין  ב.

 ת ברדיקיניןג.           ירידה בהפרש
  REMOLDIMG קרדיאלית במנגנון ה ד.          החמרה 

 
 דרך המתן עם הספיגה הכי איטית: .148

 מדבקה דרך העור א.
 בליעה ב.
 ריריות ג.
 IM ד.
 

 תופעות לוואי לא צפויות בטיפול כרוני יתכנו בגלל: .149
 השפעות גיל ותפקודי כבד/כליה, א.
 תרופות ומזון, תרופות אלטרנטיביות. –תגובות בין תרופתיות  ב.
 שונות גנטית לא מזוהה. ג.
 היענות או דבקות המטופל לטיפול התרופתי. ד.
 כל התשובות נכונות ה.
 

 :Double-Blindedשלב  .150
 יעילות התרופה בבריאים א.
 רעילות התרופה בבריאים ב.
 יעילות הטיפול מול פלצבו ג.
 

 :CYP450משפחת  .151
 יכולה להפך חומרים לא פעילים לפעילים א.
 הופכת את רוב החומרים הפעילים ללא פעילים ב.
 המקורימטבוליים מסיסים יותר מהחומר  ג.
 יש לה אנזים שמשתנה בין אנשים ד.
 כל התשובות נכונות ה.


