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1سؤال
دپاسخ

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

8خیلی مهمداروهای قلب و عروق

داروهای کنترل فشارخون

ــا کمــک چهــار  ــاال، کاهــش فشــار شــریانی اســت کــه ب اســاس درمــان فشــارخون ب

ــود: ــرل می ش ــر کنت ــته داروی زی دس

 دیورتیک )کاهش حجم خون(

 سمپاتوپلژیک )مهار تون سمپاتیک(

 مهارکننده ی رنین- آنژیوتانسین

 وازودیاتور )اتساع رگ(

  دیورتیک

دیورتیــک  بــه خصــوص انــواع تیازیــدی بــه عنــوان خــط اول درمــان فشــارخون خفیــف 

تــا متوســط محســوب و  بــر حســب محــل اثــر در نفــرون، بــه پنج دســته تقســیم میشــه، 

ولــی قبلــش بــه دو نکتــه ی مهــم دقــت کــن: 

�� همــه ی دیورتیک هــا بــا هایپوکالمــی و افزایش دفع پتاســیم ادراری 
همراهنــد، بــه جــز دیورتیــک نگهدارنــده ی پتاســیم مثــل اســپیرونوالکتون 

کــه هایپرکالمــی میده.
�� همـه ی دیورتیک هـا با آلکالوز متابولیک همراهند به جز نگهدارنده ی 

پتاسیم و استازوالمید که از اسمشون مشخصه اسیدوز میدن.

ــت  ــه عل ــه ب ــل اســتازوالمید ک ــک مث ــده ی نزدی ــه  ی پیچی ــر لول ــر ب  مؤث

ــراه اســت. ــه هم ــتعداد ســنگ کلســیمی کلی ــش اس ــا افزای ــردن ادرار، ب ــی ک قلیای

ــه عــاوه  ــد ک ــل فورزمای ــک مث ــا لوپ دیورتی ــه ی ــه ی هنل ــر لول ــر ب  مؤث

ــل از  ــی در ادم حاص ــرل هایپروولم ــرای کنت ــارخون، ب ــدید فش ــوارد ش ــرل م ــر کنت ب

نارســایی قلبــی و آســیت اســتفاده میشــه، مثــل ایــن خانــم کــه بــا ادم ریــوی اومــده. 

ــر خودشــون رو نشــون  ــار ســاعت اث ــا ســریع االثرن و در عــرض چه ــوپ دیورتیک  ه ل

ــر: ــاد بگی ــدن. چهــار عارضــه ی مهــم مصــرف طوالنی مــدت لوپ دیورتیک هــا رو ی می

1- آلکالوز متابولیک و هایپوکالمی

2- سمیت شنوایی

3- هایپوولمی

4- افزایش دفع کلسیم ادراری )ولی چون ادرار رو قلیایی نمی کنه، باعث سنگ کلیه نمیشه.(

ــار  ــپ دچ ــن چ ــوس بط ــا انفارکت ــن ب ــی مس 1 خانم

نارســایی شــدید حــاد قلــب و ادم ریــوی واضــح 

می باشــد. کدامیــک از داروهــای زیــر کمک کننــده 

اســت؟ )پره انترنــی تیــر ۹۷- میــان دوره ی کشــوری(

الف مینوکسیدیل

ب دیگوکسین

ج اسپیرونوالکتون

د فورسماید
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ــد(  ــد )هیدروکلروتیازی ــا تیازی ــده ی دور ی ــه ی پیچی ــر لول ــر ب   مؤث

ــگیری از  ــیم در پیش ــذب کلس ــش بازج ــت افزای ــه عل ــک ب ــاف لوپ دیورتی ــه برخ  ک

ســنگ کلیــه اســتفاده میشــه، همیــن افزایــش بازجــذب کلســیم، یعنــی تیازیــد در درمان 

هایپرکلســمی بــر خــاف لــوپ دیورتیــک کاربــردی نــداره. مثــل فورزمایــد در شــرایط 

ــا اثرشــون رو در  ــتفاده میشــه. تیازیده ــی اس ــایی قلب ــی و ادم ناشــی از نارس هایپروولم

ــی  ــوپ دیورتیــک، طوالن ــه ل ــس نســبت ب ــدن؛ پ ــا 12 ســاعت نشــون می عــرض 6 ت

اثرترنــد. پنــج عارضــه ی مهــم تیازیــد رو یــاد بگیــر:

1- آلکالوز متابولیک و هایپوکالمی

2- افزایش قند خون در دیابتی ها

3- افزایش چربی و اسید اوریک

4- افزایش بازجذب کلسیم و هایپرکلسمی

5- هایپوناترمی ترقیقی. 

�� مهار سنتز کلیوی پروستاگاندین، روی اثر تیازید تأثیر منفی داره.

  مؤثــر بــر لوله هــای جمع کننــده ی ادراری یــا داروهــای 

ــا دو مکانیســم ضدآلدوســترونی )اســپیرونوالکتون و  ــه ب ــیم ک ــده ی پتاس نگهدارن

اپلرنــون( و یــا بــاک کانــال ســدیم )آمیلورایــد و تریامتــرن( باعــث کنتــرل فشــارخون 

میشــن. مهم تریــن کاربــرد داروهــای ضدآلدوســترونی یعنــی اســپیرونوالکتون و اپلرنــون 

ــه مثــل ســیروز  ــا ثانوی ــه ی ــل اولی ــه دالی ــا ب در شــرایط هایپرآلدوسترونیســمه، حــاال ی

کبــدی و نارســایی قلبــی. 

ــت  ــم حواس ــن ه ــوارض اندوکری ــه ع ــد ب ــترونی بای ــای ضدآلدوس ــورد داروه �� در م

ــک  ــرات آنتی آندروژنی ــا اث ــتی ی ــا ژنیکوماس ــه ب ــپیرونوالکتون میتون ــا اس ــه، مث باش

ــن  ــاد و در نتیجــه ای ــه گیرنده هــای اســتروئیدی گن ــش ب ــون تمایل همــراه باشــه. اپلرن

اثــر آنتی آندروژنــی کم تــره.

  مهم تریــن عارضــه ی داروهــای نگه دارنــده پتاســیم اســیدوز متابولیــک و 

هایپرکالمــی )برخــاف بقیــه( اســت. احتمــال هایپرکالمــی در مصــرف همزمان ایــن دارو 

بــا داروهــای ضــد رنیــن )مثــل بتاباکــر، آلیســکیرین و ...( و ضــد آنژیوتانســین )داروی 

ACEI مثــل کاپتوپریــل و یــا ARB مثــل لوزارتــان( بیشــتر میشــه.

ــا کمتریــن  3 کــدام  یــک آنتاگونیســت آلدوســترون ب

اثــرات آندروژنیــک و قابــل تجویــز در نارســایی مزمــن 

ــوری(    ــان دوره کش ــی دی ۹۹- می ــت؟ )پره انترن ــی اس قلب

Triamterene الف

Eplerenone ب

Spironolactone ج

Amiloride د

دیورتیک  های  با  زیر  داروهای  از  کدامیک  مصرف   ۴

افزایش  را  هیپرکالمی  ایجاد  خطر  پتاسیم  ،  نگهدارنده ی 

می دهد؟ )پره انترنی اسفند ۹5- قطب زنجان( 

الف آتنولول

ب پرازوسین

ج لوزارتان

د هیدروکلروتیازید

2 کــدام گزینــه در خصــوص مقایســه ی دیورتیک های 

لــوپ و تیازیدهــا صحیــح اســت؟ )پره انترنــی آذر ۹8- 

ــوری(    میان دوره ی کش

دیورتیک هــای  از  عمومــاً  تیازیدهــا  نیمه عمــر  الف 

لــوپ   بیش تــر اســت.

ب عملکــرد تیازیدهــا برخــالف دیورتیک هــای لــوپ 

بــه ســنتز پروســتاگالندین ها بســتگی دارد.

ج هــر دو گــروه در درمــان هایپرکلســمی قابــل 

اســتفاده اند.

د هــر دو گــروه در درمــان هایپرکلســمی قابــل 

اســتفاده اند.

23۴سؤال
جددپاسخ
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 دیورتیک های اسموتیک مثل مانیتول

  سمپاتوپلژیک یا آنتی آدرنرژیک

داروهای سمپاتوپلژیک با مکانیسم های متنوعی، فشارخون را کنترل می کنند: 

 سـمپاتوپلژیک مرکـزی )مؤثـر روی CNS( مثـل کلونیدیـن و متیل دوپـا. عاوه 

بـر عارضـه ی مشترکشـان یعنـی خواب آلودگی، یـک عارضه ی مهـم دیگـر متیل دوپا، که 

می تونـه تـو سـازمان انتقال خون، مانـع اهدای خون بشـه، اختاالت خونـی ایمونولوژیک 

و در مـوارد شـدید همولیتیـک آنمی اسـت، مثـل این آقا.

 بالکر هــای گانگلیونــی )مهارکننــده ی گیرنــده ی نیکوتینــی( مثــل مکامیامیــن 

و هگزامتونیــوم کــه بــه علــت اثــرات اتونــوم شــدید مثــل هایپوتانســیون ارتواســتاتیک 

ــده اند. ــوخ ش منس

ــه  ــن ک ــن و گوانتیدی ــل رزرپی ــمپاتیک مث ــت گانگلیونی س ــای پس  بالکره

مشــابه باکرهــای گانگلیونــی بــه علــت عــوارض شــدید اتونــوم مثــل هایپوتانســیون 

ــوند. ــتفاده می ش ــارخون اس ــرل فش ــدرت در کنت ــه ن ــتاتیک ب ارتواس

  باکر  گیرنده های آدرنرژیک که به سه دسته تقسیم می شوند:

ــل  ــیندار« مث ــروه »اوس ــون گ ــا هم ــی α1  ی ــای انتخاب ــر: آلفاباکره ــا بالک  آلف

ــوص در  ــارخون به خص ــرل فش ــرای کنت ــاب ب ــن انتخ ــین بهتری ــین و ترازوس پرازوس

 )BPH( ــتات ــم پروس ــی خوش خی ــدادی ادرار و بزرگ ــم انس ــه عائ ــا ب ــاران مبت بیم

ــد: ــم دارن ــه ی مه ــا دو عارض ــا باکره ــت. آلف اس

1- تاکی کاردی رفلکسی که در انواع انتخابی کمتر از غیرانتخابی )مثل فنتوالمین( دیده میشه.

2- هایپوتانسیون وضعیتی یا ارتواستاتیک

�� برای درمان هایپوتانسیون وضعیتی میشه از آلفا  آگونیستی مثل میدودرین استفاده کرد. 

  بتابالکــر بــه عنــوان خــط دوم درمــان فشــارخون در صــورت عــدم 

ــد، اســتفاده میشــه. ســه عارضــه ی مهــم بتاباکرهــا شــامل  ــه تیازی پاســخ مناســب ب

برونکواسپاســم، بــرادی کاردی و عــوارض CNS )خســتگی، تغییــر الگــوی خــواب و ...( 

ــو: ــر رو بگ ــیون های بتاباک ــن اول کنتراندیکاس ــس همی ــت. پ اس

،COPD 1- تنفسی: آسم و

2- قلبی: نارسایی قلبی حاد، باک درجه ی دو و سه قلبی، 

3- اندوکرین: دیابت و دیس لیپیدمی.

ــه  ــتمیک ک ــن سیس ــه  هایپرتنش ــال ب ــار مبت ۷ در بیم

ــد  ــا هیدروکلروتیازی ــان ب ــی و درم ــبک زندگ ــل س تعدی

ــروه  ــدام گ ــزودن ک ــت  ، اف ــوده اس ــر نب ــی مؤث ــه تنهای ب

ــح  ــی وی ارج ــم داروی ــه رژی ــمپاتولیتیک ب ــی س داروی

اســت؟ )پره انترنــی آذر ۹۷- میــان دوره ی کشــوری(

الف آگونیست های آلفا- 2

ب بالکرهای آلفا- 1

ج متیل دوپا

د بتابلوکرها

5 بیمار مردی 55 ساله است که به علت هیپرتانسیون 

مزمن تحت درمان دارویی قرار دارد. وی در یک حادثه ی 

انتقال  به  نیاز  و  شده  داخلی  خون ریزی  دچار  رانندگی 

با توجه به موارد فوق مصرف قبلی کدامیک  خون دارد. 

از داروهای زیر توسط بیمار موجب بروز اشکال در انتقال 

خون بیمار می گردد؟ )پره انترنی اسفند ۹3- قطب کرمان( 

الف کلونیدین

ب متیل دوپا

ج پروپرانولول

د کاپتوپریل

۶ مرد ۶0 ساله ای مبتال به هیپرتانسیون به علت شکایت 

از احتباس ادراری به پزشک مراجعه کرده است. معاینه ی 

بالینی، هیپرتروفی خوش خیم پروستات وی را تأیید می کند. 

مناسب تر  درمان  شروع  برای  زیر  داروهای  از  کدامیک 

است؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- قطب تبریز( 

الف متوپرولول

ب فنتوالمین

ج ترازوسین

د تولترودین

5۶۷سؤال
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 ایــن داروهــا بــر حســب شــرایط بــه ســه دســته ی زیــر تقســیم میشــن کــه بــه 

ترتیــب اثــر برونکواسپاسمشــون کمتــر میشــه:

1- بتاباکــر غیرانتخابــی مثــل پروپرانولــول و نادالــول )پــری و نــادال(. پروپرانولــول رو 

بــه عنــوان پــر عارضه تریــن بتاباکــر، از برونکواسپاســم در آســم تــا عــوارض قلبــی و 

عصبــی یــاد بگیــر. مکانیســم اثــر پروپرانولــول ابتــدا کاهــش بــرون ده قلبــی و بعــد از 

چنــد روز کاهــش رنیــن و درنتیجــه مقاومــت عــروق محیطــی اســت. از ایــن گــروه در 

پروفیاکســی آنژیــن صــدری هــم اســتفاده میشــه.

2- بتاباکــر انتخابــی β1 کــه روی قلــب تمرکــز می کنــه مثــل آتنولــول، متوپرولــول، 

اســمولول و پیندولــول. اســمولول بــه علــت نیمه عمــر خیلــی کوتــاه و اثــر ســریع، بــه 

صــورت وریــدی در مــوارد اورژانســی و شــدید افزایــش فشــارخون اســتفاده میشــه.

3- بتاباکــر بــا خاصیــت آگونیســتی β2 کــه ایــن داروهــا در واقــع اثــر ســمپاتومیمتیک 

ذاتــی دارنــد، اینجــا هــم اســم پیندولــول و اســبوتولول می درخشــه.

 یک جمع بندی از عوارض بتاالکر ها بکنیم 

�� بیشــترین عارضــه ی برونکواسپاســم و ممنوعیت در آســم بــه پروپرانولــول و کمترین 

بــه پیندولــول و اســبوتولول تعلــق می گیــره.

�� بیشترین عارضه ی CNS بتاباکر مربوط به پروپرانولول است. سه بتاباکری که اثر 

کم تری روی اعصاب و مخ دارند رو هم یاد بگیر؛ از اونجایی که من طرفدار نادال تو تنیسم 

و »عطر نادال اصالً رو مخم نیست!«  آتنولول، نادالول و اسبوتولول.

  ترکیبــی کــه عــاوه بــر بــاک گیرنــده ی بتــا، گیرنــده ی آلفــا یــک را هــم 

ــا »لــب کارون: البتالــول و کارودیلــول« بیشــتر می چســبه.  ــن ترکیبی ــد؛ ای ــاک می کن ب

ایــن داروهــا نســبت بــه باکرهــای آلفــا، بــه علــت مهــار بتــا، تاکــی کاردی رفلکســی و 

هایپوتانســیون وضعیتــی کمتــری ایجــاد می کننــد.

RAAS مهارکننده ی سیستم رنین- آنژیوتانسین یا  

ــا  ــرل فشــارخون بیمــاران مبت ــه خصــوص در کنت ــده ی RAAS ب داروهــای مهارکنن

بــه دیابــت و بیمــاری مزمــن کلیــوی )CKD( اهمیــت دارنــد و بــه دو دســته ی مهــم 

ــوند: ــیم می ش تقس

 مهارکننــده ی رنیــن مثــل آلیس کریــن )Aliskiren( کــه متعاقــب آن بــا کاهــش 

تولیــد آنژیوتانســین I و II باعــث کاهــش فشــارخون می شــود.

نوع  دو  همزمان  مهار  با  زیر  داروهای  از  کدامیک   10

کاهش  موجب  می تواند  آدرنرژیک   بتای  و  آلفا  گیرنده ی 

فشار خون شود؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- مشترک کشوری(

Labetalol الف

Nifedipin ب

Prazosin ج

Losartan د

ــن و  ــار رنی ــر مه ــدام داروی زی ــر ک ــم تأثی 11 مکانیس

ــی  ــت؟ )پره انترن ــک اس ــین ی ــد آنژیوتانس ــش تولی کاه

ــان( ــب زنج ــهریور ۹۷- قط ش

الف آلیسکیرن

ب متیل دوپا

ج والزارتان

د اناالپریل

ــابقه ی  ــا س ــدری ب ــن ص ــه آنژی ــال ب ــار مبت ۹ در بیم

ــی  ــود؟ )پره انترن ــه نمی ش ــر توصی ــدام بتابلوک ــم  ، ک آس
ــوری(  ــان دوره ی کش آذر ۹۷- می

الف متوپرولول

ب پروپرانولول

ج اسبوتولول

د آتنولول

8 کدام یــک از داروهــای زیــر ســبب کاهــش ترشــح 

ــز  ــن صــدری نی ــن می شــود و در پروفیالکســی آنژی رنی
ــی اســفند ۹۹- کشــوری(  ــرد دارد؟ )پره انترن کارب

الف پروپرانولول

ب ایوابرادین

ج وراپامیل  

د رانوالزین
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ــن  ــه. مهم تری ــیم میش ــروه تقس ــه دو گ ــین ب ــت  آنژیوتانس   آنتاگونیس

ــن  ــوی و مهم تری ــن کلی ــاری مزم ــت و بیم ــا، دیاب ــن داروه ــرف ای ــیون مص اندیکاس

ــت: ــارداری اس ــان ب ــت مصرفش ممنوعی

تبدیل  )مهار  کانورتاز  آنژیوتانسین  آنزیم  مهارکننده ی  یا   ACE I  

 ACEI دسته ی »پریل« دار مثل کاپتوپریل و اناالپریل. داروهای :)II به I آنژیوتانسین

باعث کاهش آنژیوتانسین II و آلدوسترون و افزایش برادی کینین )یک وازودیاتور( می شوند، 

در نتیجه کاهش مقاومت عروق محیطی، مهم ترین مکانیسم اثرشون محسوب میشه.

 ACEI اندیکاسیون 

1- دیابــت، CKD و هــر شــرایطی کــه پروتئینــوری بــده مثــل ایــن مریــض دیابتــی. 

2- نارســایی قلبــی

  عـوارض  ACEI مهم تریـن عوارضـی که با دیدنـش دارو رو به ARB تغییر 

بدیم:

1- سرفه ی مزمن خشک

2- آنژیوادم

 3- لکوپنی )میگن »سر سال پریل نده«(

   سایر عوارض

4- هایپرکالمی 

5- نارسایی کلیوی حاد در تنگی شریان کلیوی 

6- عوارض جنینی. پس همینجا کنترا اندیکاسیون پریل رو بگو:

 ACEI کنترا اندیکاسیون 

1- بارداری )دادن ضد آنژیوتانسیون به مادر حامله گناه کبیره است!( 

2- تنگی شریان کلیوی

3-  رویت عوارض ACEI »سال« 

 ARB  یــا آنتاگونیســت گیرنــده ی آنژیوتانســین II : دســته ی »تــان« دار مثــل 

لوزارتــان و والزارتــان کــه دیگــه عــوارض ACEI یعنــی »ســال« رو ندارند، ولــی همچنان 

بــه علــت عــوارض جنینــی در بــارداری گنــاه کبیــره محســوب میشــن! ��

  ARB اندیکاسیون 

،CKD در دیابت و ACEI 1- مثل

2- عوارض »سال« در مصرف ACEI، که میشه دارو رو از پریل به تان دار تغییر بدیم.

فشــار  ضــد  داروهــای  از  کدامیــک  مصــرف   1۴

ــت؟  ــوع اس ــاً ممن ــارداری مطلق ــر در دوران ب ــون زی خ

مشــهد  قطــب  اســفند ۹۶-  )پره انترنــی 

الف متیل دوپا 

ب نیفدیپین 

ج پروپرانولول 

د لوزارتان

ــن در  ــون مزم ــار خ ــرل فش ــرای کنت ــدام دارو ب 12 ک

مــرد مســن مبتــال بــه دیابــت تیــپ دو مناســب تر 

اســت ؟ )پره انترنــی اســفند ۹۴- قطــب کرمــان( 

الف اناالپریل

ب پروپرانولول

ج کلونیدین

د پرازوسین 

ــل داروی  ــوارض محتم ــر از ع ــوارد زی ــک از م 13 کدامی

ــب  ــهریور ۹۷- قط ــی ش ــد؟ )پره انترن ــل نمی باش کاپتوپری

کرمانشــاه( 

الف  هایپرکالمی

ب سرفه

ج نارسایی قلبی

د سمیت کلیوی در جنین
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ژلوفـــن18

  وازودیالتور 

ایــن داروهــا بــا چهــار مکانیســم زیــر باعــث اتســاع عــروق خونــی و در نتیجــه کاهــش 

ــاس آب  ــا، احتب ــل وازودیاتوره ــی مهــم در مقاب فشــارخون می شــوند. دو پاســخ جبران

و نمــک و تاکــی کاردی رفلکســی اســت؛ تاکــی کاردی رفلکســی بــه ترتیــب شــدت در 

ــود: ــده می ش ــن دی ماینوکســیدیل و هیدراالزی

ــن  ــاید و هیدراالزی ــا  NO نیتروپروس ــاید ی ــک اکس ــی نیتری   رهای

)NO = نـَـه(، نیتــرات و TNG هــم NO آزاد می کنــد. نیتریــک اکســاید در هیدراالزیــن از 

اندوتلیــوم رگ ولــی در مصــرف نیتروپروســاید از خــوِد متابولیــت پیــش دارو آزاد می شــود.

�� نیتروپروســاید خیـــــلی کوتــاه اثــر اســت. مهم تریــن عارضــه ی مصــرف طوالنــی 

ــیانید و  ــا س ــمومیت ب ــع و مس ــیانیدی، تجم ــزء س ــتن ج ــت داش ــه عل ــاید ب نیتروپروس

تیوســیانات اســت.

�� هیدراالزیــن: از مهم تریــن عوارضــش ســندرم لوپــوس اریتروماتــوی برگشــت پذیر، 

ســردرد، تاکــی کاردی و در نتیجــه تشــدید آنژیــن و آریتمــی در بیمــار قلبــی اســت.

  بــاز کــردن کانــال پتاســیم  ماینوکســیدیل و دیازوکســاید )پتاســیم= 

مــوز ��(

ــن عارضــه ش تاکــی کاردی رفلکســی و  ــک پیــش دارو و مهم تری �� ماینوکســیدیل ی

تشــدید آنژیــن اســت.

ــت کاهــش  ــه عل ــر اســت و ب ــی اث ــر خــاف نیتروپروســاید، طوالن �� دیازوکســاید ب

انســولین بــا هایپرگایســمی همراهــی دارد. ایــن دارو جــزو داروهــای کنتــرل فشــارخون 

اورژانســی اســت.

ــام  ــی  D1 فنولدوپ ــده ی دوپامین ــت گیرن ــده و آگونیس  تحریک کنن

ــدی(. )داروی وری

 بلوکــر کانــال کلســیم یــا  CCB از طریــق بلــوک کانال کلســیمی نوع 

L کــه نوعــی گلیکوپروتئیــن اســت عمــل می کنــد و بــه دو دســته ی دی هیدروپیریدینــی 

ــر  ــاال مؤث و غیــر دی هیدروپیریدینــی تقســیم می شــود؛ هــر دو در کنتــرل فشــارخون ب

: ست ا

�� دی هیدروپیریدینی: »دیپین« دارها مثل نیفیدیپین و آملودیپین

�� غیــر دی هیدروپیریدینــی مثــل دیلتیــازم و وراپامیــل کــه عــاوه بــر اثــرات عروقی و 

کنتــرل فشــارخون، بــر روی قلــب و آریتمی هــای فوق بطنــی هــم مؤثــر اســت و باعــث 

کاهــش هدایــت پیــام در گــره  دهلیــزی بطنــی یــا AV می شــود.

15 کدامیــک از داروهــای زیــر موجــب تحریــک پاســخ 

ــه صــورت تاکــی کاردی رفلکســی  می شــود ؟  ــی ب جبران

ــی اســفند ۹۴- قطــب اهــواز(  )پره انترن

ب هیدروکلروتیازید الف هیدراالزین 

د لوزارتان ج متوپرولول 

ــر  ــارخون زی ــد فش ــدام داروی ض ــر ک ــم اث 1۶ مکانیس

ــت؟  ــروق اس ــوم ع ــازی NO از آندوتلی ــق آزادس از طری

)پره انترنــی شــهریور ۹۹- کشــوری( 

الف ماینوکسیدیل

ب دیلتیازم

ج هیدراالزین

د نیتروپروساید

است؟  صحیح   HTN ضد  داروی  کدام  توضیحات   1۷

 -۹8 خرداد  و  کرمانشاه  قطب   -۹۷ اسفند  )پره انترنی 

میان دوره ی کشوری( 

الف عارضه ی hydralazine لوپوس برگشت ناپذیر است. 

ب Minoxidil  یک پیش دارو و فرم فعال آن بازکننده ی   

کانال های پتاسیمی است 

ج Fenoldopam  آنتاگونیست گیرنده ی D1 است که 

به صورت IV تجویز  می شود 

ــه  ــا نیم ــور ب ــه ن ــاس ب ــی حس د Diazoxide  داروی  

ــی رود  ــکار م ــس  HTN ب ــاه اســت کــه در اورژان ــر کوت عم

ــال کلســیمی  ،  ــر مســتقیم روی کان ــا اث 18 کــدام دارو ب

ــر  ــی تی ــد؟ )پره انترن ــد می کن ــره AV را کن ــال از گ انتق

ــوری( ــان دوره ی کش ۹۷- می

الف آدنوزین

ب اسمولول

ج دیلتیازم

د کینیدین
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  عوارض  CCB در مصرف وراپامیل شایع تر است:

)CCB 1- یبوست )طراح پسند ترین عارضه ی

2- ادم پره اربیتال چشم 

3- عوارض قلبی )نارسایی قلبی، بلوک گره AV و در نتیجه برادی کاردی(

4- افزایش ریسک MI یا سکته ی قلبی در نیفیدیپین.

�� داروهای CCB به خصوص نیفیدیپین در کاهش آنژین و درد قلبی هم نقش دارند. 

 اورژانس فشار خون

اگــر فشــار خــون شــدید و ناگهانــی بــاال بــره، بایــد یکــی از داروهــای تزریقــی زیــر رو 

تجویــز کنیــم: 

داروهای کنترل فشارخون اورژانسی
 وازودیالتورهای قوی 💎

 1- نیتروپروساید،
 2- دیازوکساید،
3- فنول دوپام

�� فورزماید )لوپ دیورتیک(
�� اسمولول )بتابالکر(

 داروهای ضد آنژین قلبی

ــوان  ــرات، CCB و بتاباکــر می ت ــی نیت ــی، از دســته ی داروی ــن قلب ــرل آنژی ــرای کنت ب

اســتفاده کــرد:

نیترات و نیتریت ها

داروهایــی مثــل نیتروگلیســرین و ایزوســورباید دی  نیتــرات بــا رهایــی نیتریــک اکســید 

ــه خصــوص  )NO( و افزایــش گوانیلیــن ســیکاز و c-GMP باعــث اتســاع عــروق )ب

وریدهــا( و در نتیجــه کاهــش پره لــود، بازگشــت وریــدی و نیــاز بــه اکســیژن می شــود 

کــه ایــن، مکانیســم اصلــی عمــل نیترات هــا اســت.

ــت فشــارخون و تاکــی کاردی رفلکســی  ــا، اف ــی وازودیاتاســیون نیترات ه پاســخ جبران

ــول  ــل پروپرانول ــری مث ــوان از بتاباک ــی کاردی می ت ــرل تاک ــرای کنت ــه ب ــت ک اس

ــرد. اســتفاده ک

�� اگــر بــا وجــود تجویــز نیتــرات، آنژیــن تکــرار شــد می تــوان CCB مثــل وراپامیــل 

تجویــز کــرد.
1۹2021سؤال
دببپاسخ

1۹ کدامیک از موارد زیر از عوارض جانبی مهم داروهای 

ذکر شده  می باشد؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطب مشهد( 

الف آتنولول   : آنمی همولیتیک

ب وراپامیل   : یبوست

ج آلیسکیرن   :  هایپوکالمی

د هیدروکلروتیازید   : سندرم شبه لوپوس

20 تجویــز  کدامیــک از ترکیبــات زیــر در حــاالت 

ــی  ــت؟ )پره انترن ــب اس ــون مناس ــار خ ــس فش اورژان

اســفند ۹۶- مشــترک کشــوری( 

الف متیل دوپا

ب نیتروپروساید

ج کاپتوپریل

د دیلتیازم

ــر در  ــرات زی ــک از اث ــا  کدامی ــیرین ب 21 نیتروگلیس

ــی  ــود؟ )پره انترن ــع می ش ــودمند واق ــدری س ــن ص آنژی

ــواز(  ــب اه ــفند ۹۶- قط اس

الف افزایش تعداد ضربانات قلب

ب کاهش قدرت انقباضی قلب

ج افزایش مقاومت عروقی محیطی

د گشاد کردن وریدها
بانه

طبی
نشر 



ژلوفـــن20

  عوارض نیترات 

 عوارض وازودیاتاســیون: تاکی کاردی رفلکســی+ ارتوســتاتیک هایپوتنشــن + ســردرد 

ــان دار و کوبنده ضرب

 مت هموگلوبینمی در مصرف نیتریت

ــا  ــا همــون ویاگــرا ب ــا ســیلدنافیل و تشــدید هایپوتانســیون: ســیلدنافیل ی  تداخــل ب

مهــار آنزیــم فسفودی اســتراز باعــث تجمــع c�GMP و ارکشــن انــدام تناســلی میشــه، 

ــه  ــردرد ب ــی س ــر مریض ــس اگ ــن ��. پ ــه یادش ــا ب ــبا خیلی ــه پنجشنبه ش ــه ک خاص

ــر داشــت، TNG ممنوعــه. ــا مصــرف ســیلدنافیل اخی خصــوص میگــرن و ی

 داروهای ضد آریتمی 

داروهای ضد آریتمی بر اساس مکانیسم به چهار دسته و یک گروه متفرقه تقسیم می شود:

 کاس I، باکــر کانــال ســدیم  مثــل لیدوکائیــن کــه کانال هــای ســدیمی فعــال 

و غیرفعــال رو بیشــتر از کانال هــای در حــال اســتراحت مهــار می کنــه.

 کاس II، بتاباکــر  اســمولول شــاخ ترین داروی ایــن گروهــه کــه بــه صــورت 

تزریقــی و ســریع االثــر، جهــت کنتــرل آریتمــی حــاد در اورژانــس اســتفاده میشــه.

 کاس III، باکــر کانــال پتاســیم  آمیــودارون، مهم تریــن داروی ایــن کاس و 

در کل مؤثرتریــن داروی ضــد آریتمیــه، کــه بــه علــت عوارضــش فقــط در مــوارد خــاص 

اســتفاده میشــه، عوارضــش چیــه؟

1- فیبروز ریوی کشنده

2- مهار متابولیسم کبدی داروها

3- رسوب در قرنیه

4- اختال عملکرد تیروئید و ...

 کاس IV، باکــر کانــال کلســیم  مثــل دیلتیــازم، کــه گــره AV را ســرکوب و 

ــد. ــی را مهــار می کن ــوق بطن آریتمی هــای ف

 �� گــروه متفرقــه مثــل آدنوزیــن و ســولفات منیزیــم. آدنوزیــن، دارویــی بــا نیمــه 

عمــر پاییــن و تزریقــی اســت کــه درمــان انتخابــی در تاکــی کاردی حملــه ای فــوق بطنی 

و آریتمــی گــره AV اســت.

نارسایی قلبی

ــا افزایــش فشــار روی  ــرون ده( و ی ــب )ب ــال کاهــش قــدرت قل ــه دنب ــب ب نارســایی قل

ــرل آن  ــرای کنت ــته دارو ب ــه دس ــس س ــود، پ ــاد می ش ــود( ایج ــود و افترل ــب )پره ل قل

ــود:  ــتفاده می ش اس

ــار  ــت فش ــی کاردی  ، اف ــوارض »تاک ــه ی ع 22 مجموع

ــا کــدام داروی  ــان دار« ب ــی  ، ســردرد ضرب خــون وضعیت

ــب  ــفند ۹۷- قط ــی اس ــود؟ )پره انترن ــده  می ش ــر دی زی

زنجــان( 

الف ایوابرادین 

ب دیلتیازم 

ج پروپرانولول 

د ایزوسورباید دی نیترات 

ــت؟  ــن چیس ــی لیدوکایی ــر ضدآریتم ــم اث 23 مکانیس

ــیراز(  ــب ش ــهریور ۹5- قط ــی ش )پره انترن

الف مهار کانال های پتاسیم در قلب، عمدتاً در بافت سالم 

CAMP ب مهار رسپتورهای بتا در قلب و کاهش

ج مهـار کانال هـای سـدیم ؛ مهـار  بیش تـر کانال هـای 

سـدیم فعـال و غیرفعال نسـبت بـه در حال اسـتراحت 

د مهار کانال های کلسیم،  بیش تر در بافت ایسکمی 

 AV ــره ــی گ ــر در آریتم ــای زی ــک از داروه 2۴ کدامی

بــه طــور تزریقــی بســیار مؤثــر بــوده و نیمــه عمــر بســیار 

ــب آزاد( ــفند ۹۶- قط ــی اس ــی دارد؟ )پره انترن کوتاه

الف آدنوزین 

ب آمیودارون 

ج متورال 

د لیدوکائین

22232۴سؤال
الفجدپاسخ

بانه
طبی

نشر 



21 فارماکولوژی

  اینوتــروپ مثبــت بــرای افزایــش قدرت قلــب مثــل دیگوکســین، دوبوتامین 

)آگونیســت بتــا( و مهارکننده ی فسفودی اســتراز.

 ACEI ،وازودیالتــور بــرای کاهــش فشــار رو قلــب مثــل نیتــرات، دیورتیــک لــوپ 

ــده ی فسفودی اســتراز. و مهارکنن

 متفرقــه مثــل بتاباکــر، دیورتیک هــای تیازیــدی و نگه دارنــده ی پتاســیم 

)اســپیرونوالکتون(.

ــر در  ــرگ و می ــش م ــا و کاه ــش بق ــث افزای ــر باع ــای زی ــن، داروه ــن بی  در ای

 ــوند ــی می ش ــن قلب ــایی مزم نارس

 بتاباکرهــای انتخابــی مثــل کارودیلــول، البتالــول و ... بــا وجــود داشــتن خاصیــت 

اینوتــروپ منفــی

ARB و ACEI :آنتاگونیست آنژیوتانسین 

 آنتاگونیست آلدوسترون مثل اسپیرونوالکتون

 وازودیاتورهایی مثل هیدراالزین و نیترات

 دیگوکسین

ــب  ــدرت قل ــش ق ــر افزای ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــد قلب ــک گلیکوزی ــین ی دیگوکس

)اینوتــروپ مثبــت(، بــا کاهــش ســرعت هدایــت گــره AV و افزایــش فاصلــه ی  PR در 

همــان دوزهــای اول، ضربــان قلــب را کاهــش می دهــد کــه ایــن خاصیــت در درمــان 

ــن دو  ــین، ای ــا دیگوکس ــمومیت ب ــوارد مس ــرد دارد؛ در م ــزی کارب ــیون دهلی فیبریاس

ــود.  ــاح می ش ــن اص ــک آتروپی ــا کم ــی ب ویژگ

 عائــم مســمومیت بــا دیگوکســین  آریتمــی، تهــوع، اســتفراغ و اســهال، توهــم، 

اختــال بینایــی و ....

 فاکتورهای مستعد و تشدید کننده ی مسمومیت با دیگوکسین  

ــا مصــرف  ــن )در اســتفراغ ی ــم و پتاســیم پایی ــل منیزی ــی مث ــاالت الکترولیت   اخت

ــاال  ــا کلســیم ب ــوپ( و ی ــا ل ــدی و ی دیورتیــک تیازی

 کاهش کلیرانس دیگوکسین با کینیدین

 کاهش جذب دیگوکسین با کلسترامین

 مصرف همزمان اسپیرونوالکتون

درمــان مســمومیت بــا دیگوکســین بعــد از اصــاح اختــال الکترولیتــی در مــوارد خفیف، 

شــامل تجویــز ضــد دیگوکســین یــا دیژی بانــد و ضــد آریتمــی مثــل لیدوکائیــن اســت.

�� قلب فارماکولوژی رو یاد گرفتیا، بدو برو سر وقت تست تمرینی.

2۶ کدامیــک از داروهــای زیــر علی رغــم داشــتن 

اثــرات اینوتروپیــک منفــی  ، موجــب افزایــش طــول 

ــی   ــن قلب ــه نارســایی مزم ــال ب ــار مبت ــک بیم عمــر در ی

اســفند ۹5- قطــب مشــهد(  )پره انترنــی  می شــود ؟ 

الف فوروزماید

ب دیگوکسین 

ج اناالپریل 

د کارودیلول

2۷  کدامیــک از مــوارد زیــر از اثــرات یــک دوز درمانــی 

ــب  ــهریور ۹۷- قط ــی ش ــت؟ )پره انترن ــین اس دیگوکس

اهــواز(

AV الف کاهش سرعت هدایت در گره

 )Vtac( ب تاکی کاردی بطنی

ج هیپوکالمی

د هیپرکالمی

28 کدامیــک از حــاالت زیــر می توانــد خطــر مســمومیت 

ــا دیگوکســین را افزایــش دهــد؟ )پره انترنــی شــهریور  ب

۹۷- قطــب کرمــان( 

الف هیپر کالمی 

ب هیپر کلسمی

ج هیپرفیندیمی 

د هیپوناترمی

ــناخته  ــار ش ــر دارای آث ــای زی ــک از داروه کدامی 25

شــده بالینــی و فیزیولوژیکــی اینوتــروپ مثبــت بــر قلــب 

ــب آزاد( ــهریور ۹۷- قط ــی ش ــت؟ )پره انترن اس

الف کاپتوپریل

ب دوبوتامین

ج لوزارتان

د نزیریتاید

252۶2۷28سؤال
بالفدبپاسخ

بانه
طبی

نشر 




