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 توجه به ساختمان شیمیایی کدام گزینه در خصوص ترکیب ذیل صحیح است؟با  -143

 
 الف( آگونیست انتخابی نیکوتینی می باشد.

 ب( ترکیب خوراکی می باشد.
 ج( به آنزیم کولین استراز حساس می باشد.
 د( اتم گوگرد در اتصال به گیرنده نقش ندارد

 
 زیر، کدام عامل دارای اهمیت بیشتری در تعیین میزان فعالیت دارو می باشد؟ QSARدر معادله  -144

0.16 – 2.7 0.23Activity logP    
 pHالف( 

 ب( حاللیت در آب
 ج( لیپوفیلیسیته

 عامل الکترونی د(
 
 دلیل تفاوت اثرات بیولوژیک ایزومرهای نوری یک دارو عبارت است از: -145

 الف( تفاوت در نحوه توزیع دارو
 تفاوت در نحوه آرایش سه بعدی گروه های عاملی در فضاب( 

 ج( تفاوت در تاثیر دارو بر روی جهت ارتعاش نور پالریزه
 پایداری شیمیایی د( تفاوت در

 
 یزواستری برای گروه عاملی کربوکسیلیک اسید کدام گزینه است؟ابهترین جایگزین  -146

 د( سیانو                 ج( تترازول            ب( تریازول                        الف( ایمیدازول     
 
جانبی وارد حلقه پیپرازین شود،  ری زنجییدر ساختمان شیمیایی فنوتیازین ها چنانچه نیتروژن انتها -147

 کدامیک از تغییرات زیر در اثرات آن ها بوجود خواهد آمد؟
 هیستامینیالف( افزایش اثر آنتی

 بین رفتن عارضه اکستراپیرامیدال ب( از
 ج( افزایش اثر خواب آوری

 سایکوزد( افزایش اثر ضد
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 ترکیب زیر با کدام مکانیسم اثر خواب آوری و ضد اضطرابی خود را اعمال می کند؟ -148

 
 بنزودیازپینی های الف( اثر آگونیستی روی گیرنده

 AGABAدر کمپلکس  GABAب( اثر آگونیستی روی گیرنده های 
 GABAو در نتیجه افزایش غلظت  GABA-Tثر مهار کنندگی روی آنزیم اج( 

 BGABAد( اثر آگونیستی روی گیرنده 
 
 گردد؟ COX IIو  COX Iچه باشد تا ترکیب حاصل مهارکننده غیر اختصاصی  Rدر ترکیب زیر  -149

 
 -2NH2SOالف( 
 –3SCHب( 
 COOH–ج( 
 OH–د( 
 
 گیرد؟ترکیب زیر در کدام گروه قرار می  -150

 
 الف( آنتی هیستامین

 ب( آنتی کلینرژیک
 ج( آنتی سایکوتیک

 د( آگونیست اوپیوئیدی
 
 

 

 

 

 


