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۲

فارماکولوژی  

باشند؟ کدامیک از داروهای زیر آنتاگونیست فیزیولوژیک می-۱سوال 

دفروکسامین-ب) آهن آتروپین -الف) استیل کولین 
گلوکاگون –د) انسولین پرازوسین –ج) نورآدرنالین 

کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟-۲سوال 

الف) تغذیه افراد ارتباطی با متابولیسم داروها ندارد.  

ب) با افزایش متابولیسم دارو، نیمه عمر آن افزایش می یابد  

می شوند  "سمی"ج) داروها ممکن است در اثر متابولیسم کبدی

.متابولیسم دارویی استد) ترکیب با عوامل قطبی (مانند اسید گلوکورونیک) فاز اول 

کدامیک از گیرنده های زیر (برخالف دیگر رسپتورها) در داخل سلول  -۳سوال 
قرار دارد؟ 

ونی یالف) کانال های 

ب) گیرنده های هورمون های استروئیدی 

پروتئین G ل بهپج) گیرنده های کو

د) گیرنده های انسولین 
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