
 2שאלות תרגול 

 
 איזה מהקביעות הבאות נכונה:.1

 הינה תרופה לטיפול בחרדה ובדיכאון paroxetine .א

 התופעה של התמכרות הינה תופעה שכיחה למדי Buspirone -ל .ב

 הינה תרופת בחירה לטיפול בחרדה  carbamazepine .ג

 

 :מי גורם להיפרקלצמיה .2

 Dויטמין  .א

 Ca-ו  D ויטמין .ב

 ALENDRONATE .ג

 

 פרט ל:buspirone מגבירות את ריכוז כל התרופות  .3

 verapamil .א

 haloperidol .ב

 erythromycin .ג

 verapamil+erythromycin .ד

 

 בנזודיאזפינים:עבור  לא נכוןמה  .4

 GABAaנקשרים לרצפטור מצומד לרצפטור  .א

 יחד עם אלכוהול מדכאות את הפעילות המוחית .ב

 גורמים להתמכרות .ג

 בהפסקת טיפוח יש סימדרום גמילה .ד

 

 ליטר שתן: 1.5גרום ליציאת יה מהמשתנים טיפול באיז .5

 ALDACTONE .א

 Amiloride (MIDAMOR) .ב

 Furosemide (FUSID) .ג

 Acet-azolamide (DIAMOX) .ד

 

 אדם בעל רגישות לסולפונאמידים מה לא ניתן? .6

 תיאזידים .א

 פוסיד .ב

 דיאמוקס .ג

 אמילוריד .ד

 

 מה מטרה בהספת אבץ להכנות אינסולין? .7

 מוריד את קצב הספיגה .א

 IVמאפשר מתן  .ב

 

 ?Buspirone פרוק את  מגבירי מ .8

 vermapil .א

 אריתרומיצין .ב

 chlorothiazide .ג

 rifampin .ד



 

 חודשים אך הטיפול לא הועיל לו. מה עליו לעשות? 3במשך  venlafaxineחולה לקח  .9

 המשיך לנסות עוד חודש את התרופה.ל .א

 citalopram -להפסיק את הטיפול באופן הדרגתי ולהחליף את התרופה ב .ב

 ול באופן מיידילהפסיק את הטיפ .ג

 desipramine -להפסיק את הטיפול באופן הדרגתי ולהחליף את התרופה ב .ד

 

 מה נכון לגבי ליתיום? .11

 על חלון תרפויטי רחבב .א

 גורם לכאבי שרירים חולפים .ב

 עובר מטבוליזם בכבד .ג

 פעיל יותר בשלב המאני מאשר בדיכאוני בהפרעה בי פולרית .ד

 

 ?למי מנגנון פעולה שונה .11

 Fluoxetine .א

 Fluvoxamine .ב

 Citalopram .ג

 Reboxetine .ד

 Sertraline .ה

 Paroxetine .ו

 

 מה ניתן לחולה עם קריש דם בריאות במיון? .12

 IVהפרין  .א

 IVוורפרין  .ב

 אספרין .ג

 א+ג .ד

 אף תשובה לא נכונה .ה

 

 במה נטפל בהרעלת ברום? .13

 משתני לולאה .א

 תיאזידים .ב

 CAמעכבי  .ג

 אמילוריד .ד

 

 ?CAאיפה פועלים מעכבי  .14

 בראות .א

 בכליות .ב

 בקיבהמעכב הפרשת חומצה  .ג

 א + ב .ד

 כל תשובות נכונות .ה

 

 מה מנגנון פעילות של ביסמוט? .15

 מעכב הפרשת חומצה .א

 מגן על כיב וגורם להפרשת מוקוס ופרוסטגלנדינים .ב

 בעל פעילות אניבקטריאלית .ג

 ג+ב .ד



 

 ?HP -מהו הטיפול בכיב הנגרם מ .16

 ביסמוט .א

 מטרונידזול + ביסמוט + טטרציקלין/אמוקסיציקלין .ב

 מטרונידזול + טטרציקלין .ג

 

 מה משפיעים גלוקוקורטיקוסטרואידים? על .17

 סוכר בדם .א

 חומצות אמינו בדם .ב

 מערכת החיסון .ג

 גלורונאוגינזה .ד

 כל התשובות נכונות .ה

 

 מהו מנגנון הפעילות של מטפורמין? .18

 עיכוב שחרור גלוקוז מהכבד .א

 הגברת כניסת גלוקוז לתאים .ב

 מעכב פרוק אינסולין .ג

 א + ב .ד

 כל התשובות נכונות .ה

 

 ן השד?מהן התרופות לטיפול בסרט .19

 טקסול .א

 טמוקסיפן .ב

 הורמונים .ג

 א + ב .ד

 כל התשובות נכונות .ה

 

 במה מטפל טקסול? .21

 סרטן שד מתקדם .א

 סרטן רחם .ב

 סרטן שחלות .ג

 א + ג .ד

 כל התשובות נכונות .ה

 

 מהן תופעות הלוואי של טקסול? .21

 נורופטיה פריפרית .א

 טרומבוציטופניה .ב

 נויטרופניה .ג

 כל התשובות נכונות .ד

 

 מוח?יעיל לטיפול בסרטן ב carmustineמדוע  .22

 יש אפיניות ספציפית לתאי המוח .א

 BBBיש טרנספורט יחודי לתרופה דרך  .ב

 אף תשובה לא נכונה .ג

 

 

 



 באיזה תרופה נטפל בסרטן של תאי ביטא בלבלב? .23

 Streptozocin .א

 

ולא נראה שינוי. מה יכולה  Tolbutamineאדם סכרתי הגיע למיון עם רמות סוכר גבוהות. ניתן לו  .24

 להיות הסיבה?

 א לא מתפקדיםלאדם תאי ביט .א

 סרטן הלבלב .ב

 

 

 מהי תרופת הבחירה לטיפול במיגרנה? .25

 פרופרנולול .א

 Rizatriptan .ב

 אצטומינופן .ג

 Methysergide .ד

 

 מהי התרופת הבחירה למניעת מיגרנה? .26

 חסמי ביטא .א

 Methysergide .ב

 ארגוט .ג

 Rizatriptan .ד

 

 מה לא יכול להוות טיפול מונע במיגרה? .27

 AED .א

 חסמי תעלות סידן .ב

 הורמונים .ג

 Eויטמין  .ד

 נוגדי דכאון .ה

 

 איזו תרופה מתפנה דרך הכליות? .28

 Ropinirole .א

 Amantadine .ב

 Entacapone .ג

 

 מה יגרום לעליה בריכוז הליתיום בדם? .29

 דיאזפאם .א

 כלורותיאזיד .ב

 סטרואידים .ג

 

 איזו מהתרופות הבאות דומה במנגנון פעילות ובהשפעה פרמקולוגית לקרבמזפין? .31

 פנוברביטל .א

 פניטואין .ב

 Gabapentin .ג

 Topiramate .ד

 

 

 



 איזה מהתרופות הבאות יכולה לגרום להפרעות ראיה כגון טשטוש וראיה כפולה? .31

 פנוברביטל .א

 פרימידון .ב

 בנזודיאזיפינים .ג

 אף תשובה לא נכונה .ד

 

 ?APשל  שכיחהמהי תופעת לוואי  .32

 פרקנסוניזם-פסאודו .א

 ברדיקדיה .ב

 פרכוסים .ג

 ירידה במשקל .ד

 א + ג .ה

 

 המשתן שקיבלה?. אישה קיבלה משתן שגרם לה לאבד את הקול הנשי. מהו 33

 spironolactoneא. 

 Amilorideב. 

 Fusidג. 

 C.A.Iד. 

 

 ?פילוקרפין עושה לא מה.34

 .שלם בתעלת זרימה א. מעלה

 .ב. מיוסיס

 .ג מידרסיס

 .מקרוב ראייה ד. מאפשר

 

 . מהי אסטרטגיית טיפול אפשרית לאלצהיימר?35

 M1א. אגוניסטים ל 

 M2ב. אגוניסטים ל

 M2ג. אנטגוניסטים ל 

 M2 ל אנטגוניסטיםד. 

 

36 .MEMANTINE 

 א. מגביר פעילות ברביטורטים

 ב. מגביר פעילות נוירולפטיים

 ג. מתחרה על הפינוי הכלייתי  עם סימטידין

 ד. מפחית פעילות של אגוניסטים דופמינרגיים

 

 ? לגבי המטופלת את להזהיר יש KEPPRAב הטיפול התחלת לפני.37

  קשה אנמיה -א

  זעם קפיוהת דיכאון -ב

 שפתיות הפרעות -ג

 במשקל ירידה -ד

 

 

 

 

 



 .אופיינית לוואי לתופעת לבין ד"ב יתר ל לטיפול תרופות משפחת/תרופה בין צירופים .להלן38

 ? הנכון הצירוף מהו

 VERAPAMIL  -  עצירות א.

 -    ACE INH ראש כאבי ב. 

 ARB'S   - טורדני שיעולג. 

 - DISOTHIAZIDE ד. היפוקלצמיה

 

 ?ADRENALINE למתן התוויה הוא מהבאים .איזה39

 אדרנל בלוטת כריתת א. לאחר

 קשה אסטמה התקףב. 

 ANGINA PECTORIS - חזה ג. תעוקת

 81 בן בחולה לדקה 55 ד. ברדיקארדיה

 

 

 ? בדם הסידן רמת על FUROSEMIDE ושל THIAZIDE של ההשפעה לגבי נכון .מה41

 בדם סידן של רמה-לתת גורם FUROSEMID  .א

 בדם הסידן רמת את מורידות התרופות ב. שתי

 בדם הסידן רמת את מעלות התרופות ג. שתי

 בדם סידן של רמה-לתת גורם THIAZIDEד. 

 

 :ל פרט, ACE מעכבי לגבי נכונים הבאים .כל41

 II לאנגיוטנסין אנטגוניסטיםא .

 אנגיוטנסין המהפך האנזים ב. מעכבי

 II אנגיוטנסין של לרצפטור אנטאגוניסטים מאשר ילווא תופעות יותר ACE ג. למעכבי

 .דיגוקסין של מזו בהרבה פחותה ד. רעילותם

 

 ? EZETIMIBE-EZETROL של הפעולה מנגנון .מהו42

 VLDL ביצור הפחתהא. 

 במעי כולסטרול של ספציפי נשא עיכובב. 

 HMG coA REDUCTASE האנזים ג. עיכוב

 במעי מרה חומצות ד. ספיחת

 

 :ל פרט דם לחץ ביתר כטיפול משמשות הבאות ופותהתר כל.43

 (נורמופרסן) קלונידיןא. 

 (קרפטופריל) קפוטןב. 

 סידן חוסמיג. 

 דופמיןד. 

 

 ? ודילטיאזם וראפמיל של הלוואי תופעות .מהן44

 .לב ודום נשימה קוצר, המיני בחשק ירידה, בתיאבון ירידהא. 

 בצקת, ראש כאב, ערפול, סומק, עולההפ בקצרי במיוחד, רפלקסיבית לב קצב ב. הגברת

, רפלקסיבית לב קצב הגברת! ,  לב דום כדי עד AV בקשרית הולכה חסימת, הלב קצב האטתג. 

 .ועצירות בצקת, ראש כאב, ערפול, סומק, הפעולה בקצרי במיוחד

  , ברגליים בעיקר, וחולשה עייפות, AV בקשרית הולכה האטת(, ברדיקרדיה) לב קצב ד. האטת

 דם כלי במחלות לחולה מתאימים אינם, אסתמה, לב ספיקת אי, דיכאון(, לילה סיוטי) בשינה עותהפר

 .HDL הורדת, היפוגליקמיה סימני הסוואת, פריפריים



 

 :ל פרט נכונים הבאים .כל45

 הלב קצב כפול הפעימה נפח: בנוסחה מבוטאת לב א. תפוקת

 .ציאניד בהרעלת רבה חשיבות חמצן ב. למתן

 פוספודיאסטראז האנזים ידי-על מתפרק c-GAMP ג. 

 SOPD-ב לטיפול במיוחד מתאים נמצא אירובנטד. 

 

 ofloxacin (Tarivid) תרופה נוטל( chronic bronchitis) כרונית סימפונות מדלקת הסובל חולה.46

 התלונן החולה יומיים לאחר. מומחה רופא המלצת לפי ימים 11 למשך שעות 12 כל ג"מ 411 במינון

 .זו לתופעה ביותר הנכון בהסבר תבחרו. גרד על

 התרופה של יתר מינון נוטל החולהא. 

 .התרופה במינון תלויה ואיננה לוואי תופעת הינה - גרד הופעתב. 

 רעילה התרופהג. 

 אנפילקטי שוק על מבשרת תמיד גרד הופעתד. 

 

 ? הנכונה התשובה .מה47

 להיפרקלמיה גורם FUSID א. 

 להיפוקלמיה גורם  FUSIDב. 

 דם-לחץ ליתר הבחירה תרופת היא ג. אדרנלין

 .דם לחץ על משפיע אינו( דובוטרקס) ד. דובוטמין

 

 adernaline ממתן כתוצאה בדופק עליה.48

 שלילית כרונוטרופית השפעה .א

 חיובית כרונוטרופית השפעה .ב

 חיובית דרומוטרופית השפעה .ג

 שלילית דרומוטרופית השפעה .ד

 

 ( :הנכונה התשובה את בחר) -ב בעיקר לטיפול מיועדתNifedipine(Osmo-Adalat ) ה.התרופ49

 לב ספיקת א. אי

 (פקטוריס אנגינה) חזה תעוקתב. 

 גבוה דם-לחץ ג. בעיית

 ועליות פרוזדורים פרפור ד. מחלת

 

 :ב לטיפול משמש .אטרופין51

 נמוך דם-לחץא. 

 גבוה דם-ב. לחץ

 (איטי דופק) ג. ברדיקרדיה

 (מהיר דופק) טכיקרדיהד. 

 

 וניטראטים ניטריטים של פעולה .מנגנון51

 .ורידים מאשר יותר עורקים מרחיביםא. 

 חמצני-דו זרחן רמות הורדתב. 

 (NO, אוקסיד ניטריק) חמצני-חד חנקן רמות העלאתג. 

 .בלבד ברחם חלקים שרירים ד. הרפיית

 

 

 



 מלבד הבאות פעותהתו לכל גורמים מוסקרינים כולינרגים אגוניסטים.52

 לב קצב האטתא. 

 הברונכים ב. כווץ

 בפה יובשג. 

 דמעות ד. הפרשת

 מיוזיסה. 

 

 (הנכונה התשובה את בחר) -ל גורמים, סידן חוסמי.53

 .בלבד והורידים הכליליים העורקים את א. מצרים
 .הורידים את פחות אך, העורקיקים את ב. מרחיבים

 .בלבד הלב כיווץ עוצמת על משפיעים. הדם כלי על השפעה כלל להם ג. אין
 .ורידים ופחות, עורקיקים, כליליים עורקים, העורקים את ד. מרחיבים

 

 : הינם ביתא חוסמי.54

 .טכיקרדיה של התפתחות מקרים בכל א. מונעים

 .הסיסטולה משך הארכת ידי-על הפרפוזיה לשיפור תורמים ביתא חוסמיב. 

 .עורקים טרשת במניעת המסייעים דם כלי ג.. מרחיבי

 .משתנה באנגינה לטיפול במיוחד ד. מתאימים

 

 כולל כולינרגי במשבר טיפול.55

 adernaline מתןא. 

 atropine ב. מתן

 acetylcholine ג. מתן

 pilocarpine ד. מתן

 

 -ב להשתמש ניתן( ברקית) בגלאוקומה לטיפול.56

 אדרנרגי 2 בטא א. אנטגוניסט

 ימוסקרינ כולינרגי ב. אגוניסט

 AChE אסתרז אציטילכולין האנזים ג. מעכב

 נכונות התשובות ד. כל

 

 atropine של גבוהות מנות של שוא להזרקת הקלינים הסימנים מהם.57

 איטי דופק, סימפונות כיווץ, מוגברת רוק הפרשתא. 

 מורחבים אישונים, מהיר דופק, ובעור בפה ב. יובש

 מוגברת וקר הפרשת, מהיר דופק, דם בלחץ חדה ירידהג. 

 נכונות תשובות איןד. 

 

 ?HEPARIN של לוואי תופעת מהווה מהבאות איזו.58

 א. אוסטאופורוזיס

 ב. היפוקאלמיה

 קצב ג. הפרעות

 ד. סחרחורות

 

 ? Dobutamine (Dobutrex,Dobuject, Dobutam) משתייך משפחה לאיזו.59

 סידן תעלות א. חוסמי

 קרדיוסלקטיביים אגוניסטים 1-ב. ביתא

 .אשלגן-נתרן משאבת פעילות שמגברים הדיגיטליס ממשפחת חומרים ג.

 אגוניסטים ד. ביתא



 

 ? בטא חוסמי למתן התוויה היא מהבאים איזו.61

 א. טירוטקוסיקוזיס

 פרקינסון ב מחלת

 קשה ג. אסטמה

 איטיות קצב ד. הפרעות

 

 

 ?COMUADIN-ב שמטופל מי אצל להקפיד חשוב מה על.61

 ירוקים ירקות אכילתב ירבה לא שהחולהא. 

 APTT בדיקת י"ע התרופה השפעת ב. ניטור

 בדם K רמות אחרי קבוע ג. מעכב

 הראשונים בשבועות לפחות קבוע יהיה ד. שהמינון

 

 ? ATROPIN - אטרופין נותנים הבאים מהמצבים באיזה.62

 העיניים קרקעית של בדיקה לפניא. 

 מהירות קצב הפרעות-ב. טכיאריתמיות

 ביולוגית לוחמה נפגעב ג. בטיפול

 הערמונית של שפירה היפרפלזיה - BPH-ב ד. טיפול

 

 ? סידן תעלות חוסמי מקבוצת בתרופות השימוש לגבי נכון מהבאים איזה..63

 RE-ENTRY מסוג קצב להפרעות המועדף הטיפול הוא– DILATAMא. 

 עליתיות קצב בהפרעות לטיפול מתאימה VERAPAMIL-IKACORב. 

 דם לחץ ביתר לטיפול במיוחד מתאימים PHENYLALKYMINES-ג. ה

 הלב קצב על חיובית אינוטרופית השפעה DIHYROPYRIDINES-ה ד. לקבוצת

 

 ? סטטינים לגבי נכון מה.64

 .העיכול בדרכי מרה חומצות קשירת תוך בדם כולסטרול א. מנמיכים

 HMG CoA reductase האנזים עיכוב תוך כולסטרול מנמיכיםב. 

 ידוע לא במנגנון כולסטרול ג. מנמיכים

 HDL Cholesterol בעיקר ד. מנמיכים

 

 :ב לטיפול משמש אטרופין.65

 נמוך דם-א. לחץ

 גבוה דם-ב. לחץ

 (איטי דופק) ברדיקרדיהג. 

 (מהיר דופק) ד. טכיקרדיה

 

 ? ונטריקולרית-סופרא בטכיקרדיה תרפוייטי לטיפול משמש מהבאים מה.66

 ודילטיאזם א. וראפמיל

 Diltiazem    (Dilatam, Levozem) - ו  Amlodipine (Norvasc) ב.

 (פנדיל) Nifedipine ג.

 נכונה לא תשובה אף  ד.

 

 

 

 



 ? חזה בית תעוקת בהתקף מיידית להקלה הבחירה תרופת.67

 א. ניטראטים

 דיכאון ב .נוגדי

 סידן תעלות ג. חוסמי

 PDE5 ד. מעכבי

 ?ACE חוסמי לקיחת בעקבות יעלה הבאים מהאלקטרוליטים איזה.68

 א. אשלגן

 ב. נתרן

 ג. כלור

 ד. סידן

 

 

 ? בטא בחוסמי מלטפל נמנעים הבאים מהמצבים באיזה.69

 פריפרית דם כלי א. מחלת

 ב. סוכרת

 הלב במסתמי ג. מחלות

 פרוזדורים ד. פרפור

 

 ניתנת היא מצב ולאיזה CARVEDILOC-CARVEDILOL התרופה חוסמת ים/רצפטור איזה.71

 דם לחץ ביתר לטיפול לקטיביס א. בטא

 לב ספיקת באי לטיפול ואלפא ב. בטא

 לב ספיקת באי לטיפול סלקטיבי ג. בטא

 פורטלי דם לחץ ליתר סלקטיבי לא ד. בטא

 

 ? הסטטינים ממשפחת תרופות לקיחת בעקבות להופיע עלולה הבאות הלוואי מתופעות איזו.71

 כבד באנזימי עליהא. 

 ב. שלשולים

 בראיה ג. הפרעות

 בשינה ד. הפרעות

 

 ?PALVIX-CLOPIDOGREL למתן אינדיקציה הוא מהבאים איזה.72

 51% של חסימות שתי עם קורונרי צינתור א. לאחר

 ראשון( CVA) מוחי ב. אירוע

 יציבה לא חזה ג. תעוקת

 פרוזדורים ד. פרפור

 

 .ימים 4 של t1/2 ולשנייה שעתיים של t1/2 בעלת אחת – תרופות בשתי טופל .אדם73 

 עד יחלוף זמן וכמה הלוואי לתופעות שגרמה סביר תרופה איזו. לוואי תופעות הופיעו שבועיים כעבור

 ?הטיפול הפסקת לאחר, יעלמו שהתופעות

    שעות 6-11 תוך יחלפו ההשפעות. הקצר t1/2 בעלת מהתרופה נובעות הלוואי תופעות .א

 ימים 12-21 תוך יחלפו ההשפעות. צרהק t1/2 בעלת מהתרופה נובעות הלוואי תופעות .ב

 שעות 6-11 תוך יחלפו ההשפעות. הארוך t1/2 בעלת מהתרופה נובעות הלוואי תופעות .ג

 ימים 12-21 תוך יחלפו ההשפעות. הארוך t1/2 בעלת מהתרופה נובעות הלוואי תופעות .ד

 יעבור זה זמן כמה ותוך לבעיה גרמה התרופות מן מי לומר אפשר אי .ה

 

 

 



 ?טסיות אגרגציית במניעת סיליצאלית בתרופה טיפול על עדיף באספירין טיפול .למה74

 cox1 הפיך באופן מעכב אספירין .א

 cox1 הפיך בלתי באופן מעכב אספירין .ב

 אופן באותו cox2 -ו cox1 מעכב אספירין .ג

 בטסיות נספגת אינה סיליצאלית חומצה .ד

 

 ?היסטמין לגבי נכון .מה75

 משמעותית. ד.ל לירידת גורם. i.v במתן היסטמין .א

 קיבה חומצות הפרשות להגברת גורם היסטמין .ב

 לב ובקצב בהתכווצות לעלייה גורם היסטמין  .ג

 'ג' + ב' + א  .ד

 נכונה אינה תשובה אף. ה

 

 ?לאזיתרומיצין אריתרומיצין בין בהשוואה נכון מה.76

 חיוביים גרם חיידקים נגד יותר יעיל אריתרומיצין .א

 קיבה בחומצות לפירוק עמיד אזיתרומיצין. ב

 אריתרומיצין של מזה 51 פי גדול פיזור נפח לאזיתרומיצין .ג

 במרה מופרשים שניהם .ד

 נכונות התשובות כל .ה

 

 ?השפעותיו יחולו בו הסדר מהו, בוגר לאדם עולים במינונים אטרופין במתן.77

 קיבה ומצותח הפרשת הפסקת, לב קצב העלאת, וזיעה רוק הפרשת הפסקת .א

 קיבה חומצות הפרשת הפסקת, וזיעה רוק הפרשת הפסקת, לב קצב העלאת. ב

 לב קצב העלאת, קיבה חומצות הפרשת הפסקת, וזיעה רוק הפרשת הפסקת .ג

 וזיעה רוק הפרשת הפסקת, לב קצב העלאת, קיבה חומצות הפרשת הפסקת .ד

 שיופיעו והתופעות האטרופין מינון בין קשר אין .ה

 

 

 

 תטפל במה. במקביל כולינרגי אגוניסט של פעולה ללא( טוקסי ריכוז) אטרופין ג"מ 5 קיבל אדם.78

 ?ביותר היעיל באופן, בו

 יאוסטיגמיןנ .א

 פילוקרפין .ב

 פיסוסטיגמין. ג

 פירידוסטיגמין .ד

 אנדרופוניום ה

 פירידוסטיגמין. ו

 

 

 ?יםהפרוסטוגלנדינ במערכת הבאים החומרים של המעורבות לגבי נכון לא מה.79

 דלקת נוגדי ולכן cox לעיכוב גורמים NSAIDS(א

 cox -ל אינדוקציה מונעים סטרואידים(ב

 פרוסטוציקלין מעכב אינו אך, טרומבוקסאן ייצור מעכב in vitro אספירין(ג

 PLA2 פעילות את מעכבים סטרואידים(ד

 פרוסטוגלנדינים של סינטיזה מעכב אנדומתצין(ה

 

 



 :גנגיליונים חסם במתן יתרחש לא מהבאים מה.81

 .ד.בל ירידה. א

 לב בתפוקת ירידה. ב

 בריקרדיה. ג

 אישון הרחבת. ד

 הזעה חוסר. ה

 עצירות ו.

 

 אלא(,  pressor. ) ד.ל יעלה שלא כך., ד.ל על אפדרין השפעת את הופך הבאים מהחומרים אילו.81

 ?אותו יוריד

 Idazoxine. א

  .Prazosinב

 Oxprenolol. ג

 'ב' + א. ד

 'ג+  'א .ו

 

 נתנו גנגיליונים חסם של מתן לאחר. ד.בל ועלייה לב בקצב לירידה גורם ורידי תוך X תרופה מתן.82

 ?X תרופה להיות עשויה מה. ד.בל והן לב בקצב הן לעלייה גרמה והיא X תרופה את

 Propanolol. א

 NA. ב

 מוסקריני אגוניסט. ג

 איזופרוטנולול. ד

 

 ?יקרה לא מה, איטי במתן. i.v -ב NA של במתן.83

 טכיקרדיהא

 יעלה סיסטולי. ד.לב

 יעלה דיאסטולי. ד.לג

 יעלה( mbp)  ממוצע. ד.לד

 משמעותית תעלה פריפרית תנגודתה

 

 ?הישן מהדור( H1) היסטמינים אנטי של השימוש מה.84

 יתר רגישות תגובות של הורדה. א

 הרגעה. ב

 הנסיעה מחלת. ג

 בהקי בכיבי טיפול. ד

 'ג' + ב' + א. ה

 נכונות התשובות כל. ו

 

 ?הפרין של יתר מנת עקב ניתן מה .85

 .סידן תמיסת .א

 .K ויטמין .ב

 .קיבה שטיפת .ג

 .פרוטאמין .ד

 '.ד' + ג .ה

 

 

 



 ?H2 חסמי של השימוש מה .86

 קיבה חומצות הפרשות הורדת. א

 נסיעה מחלת. ב

 יתר רגישות של תופעות הורדת. ג

 קליני בשימוש אינם הם. ד

 

 ?יתר רגישות של תופעות בהפחתת מסייע מהבאים מי.87

 אנטגוניסט בטא. א

 לאדנוזין לרצפטור אגוניסט. ב

 H1 אנטגוניסט. ג

 H2 אנטגוניסט. ד

 'ג' + א. ה

 

 בדמו והאנטיגן הנגיך רמות כי בבדיקות מתגלה מסוים זמן כעבור. בקוקטייל מטופל HIV נשא.88

 ?תעשה מה. נמוכות

 הטיפול את לחלוטין נפסיק. א

 בלבד AZT עם הטיפול את נמשיך. ב

 חודשים כמה רלאח מעקב ונבצע הטיפול את נפסיק. ג

 שהוא כמו בקוקטייל הטיפול את נמשיך. ד

 

 :אדרנרגיים הבטא הרצפטורים במספר לירידה יגרום מהבאים אילו.89

 פרופנולול. א

 איזופרוטנול. ב

 טירמין. ג

 רזרפין. ד

 גואניטידין. ה

 

 :ניאוסטיגמין י"ע תבוטל לא הבאים מהחומרים איזה של השפעתו.91

 כולין סוקסיניל. א

 איפרטרופיום. ב

 רקורוניום. ג

 דקמתוניום. ד

 

 דם להעברת חשד והתעורר, נפצע החובש האירוע במהלך. דרכים בתאונת לטפל נקרא חובש.91

 ?תפעל כיצד. הפצוע לבין בינו

 דבר אעשה לא. א

 במים הפצע את אשטוף. ב

 בטיפול נחל – חיובית ותהיה במידה. הבדיק ונבצע חודשיים נמתין. ג

 החובש אצל אנטיגן או וירוס אין כי להוכחה עד, מיידי באופן בקוקטייל בטיפול נחל. ד

 נכונה אינה תשובה אף. ה

 

 ?בטסיות A2 פוספוליפז שמשפעל חומר יגרום למה.92

 דלקתי אנטי יהיה החומר. א

 ספוליפידיתהפו מהממברנה ארכידונית חומצה של פירוק עיכוב. ב

 cox פעילות של עיכוב. ג

 טרומבוקסן של מוגבר וייצור טסיות אגרגציית. ד

 ל"מהנ אחד אף. ה



 ?בטנכול התרופה משמשת למה.93

 גלאוקומה. א

 קיבה חומצות הפרשת פחתתה. ב

 Paralytic Ileus. ג

 העין קרקעית של בדיקה לאפשר מנת על האישון הרחבת. ד

 

 ?אסטרז כולין אצטיל י"ע יפורק מהבאים מי.94

 כולין סוסיניל. א

 טוברקוררין. ב

 Dyflos. ג

 אטרופין. ד

 נכונה אינה תשובה אף.ה

 

 ?Co-trimexazole -ל אופיינית אינה הבאות הלוואי מתופעות איזו.95

 (המטוריה) בשתן דם. א

 קרניקטיקוס. ב

 מגלובלסטית אנמיה. ג

 כבד אנזימי עיכוב. ד

 בשתן גבישים. ה

 

 ?לסולפונאמידים אופיינית אינה הבאות הלוואי מתופעות זואי.96

 בכבד מטבולית הפרעה. א

 קריסטלוריניה. ב

 CNS -ב פגיעה. ג

 G6PD בחולי המוליטית אנמיה. ד

 

 :L-DOPA של מנגנון.97

 .לדופאמין פרקורסור .א

 .לאלצהיימר תרופה .ב

 .BBB עובר לא .ג

 .תשובה אף .ד

 

 ?הדם קרישת במניעת הפרין של הפעולה מנגנון מבוסס מה על.98

  EPOXYGENASE. האנזים על K ויטמין עם מתחרה הפרין .א

 .בטסיות THROMBOXANE יצירת מעכב הפרין .ב

 .הקרישה  גורמי עם ANTI THROMBIN III  של הקישור את מזרז הפרין .ג

 .לדם סידן הפרשת מגביר הפרין .ד

 .נכונים ד+  א .ה

 

 מתן והעלאת כלייתית פרפוזיה העלאת, כיווץ ועוצמת לב קצב הגברת של אפקט יש תרופה לאיזו.99

 ?שתן

 NA. א

 אפינפרין. ב

 דופמין. ג

 לבטלול. ד

 ל"מהנ אחד אף. ה


