
Enunturi teste examen FCL, facultatea Farmacie 
 

1. Toate căile de administrare  enumerate sunt parenterale, cu excepţia: 

2. Care din substanţele enumerate manifestă acţiune minimă asupra fazei rapide a somnului? 

3. Indicaţi ce remediu acţionează selectiv în special asupra bronhiilor: 

4. De ce e determinată acţiunea bronholitică a izoprenalinei (isadrinei)? 

5. Indicaţi remediul hipotensiv din grupa beta-adrenoblocantelor: 

6. Numiţi remediul antiacid capabil să exercite acţiune resorbtivă: 

7. Care este mecanismul acţiunii anticoagulantelor indirecte? 

8. Care dintre următorii factori poate оngreuna absorbţia? 

9. Selectaţi preparatul vitaminic, antagonist al anticoagulantelor cu acţiune indirectă:  

10. Farmacodinamia cromoglicatului de sodiu presupune: 

11. Care din următoarele proprietăţi fizico-chimice ale medicamentelor este esenţială  pentru filtrare (traversarea canalelor 

membranare) ca modalitate de trecere prin membranele celulare? 

12. Cum influenţează alcoolul etilic asupra termoreglării? 

13. Indicaţi preparatul care provoacă cea mai prelungită midriază: 

14. Care  este  mecanismul ipotetic al creşterii conţinutului de AMPc în celulele muşchilor netezi ai bronhiilor sub acţiunea 

adrenomimeticelor? 

15. Numiţi remediul hipotensiv cu acţiunea asupra sistemului renin-angiotensină: 

16. Selectaţi mecanismul acţiunii vomitive a apomorfinei: 

17. Indicaţi antagonistul heparinei: 

18. Care din afirmaţia de mai jos este adevărată pentru dexametazonă? 

19. Numiţi indicaţia vitaminei PP: 

20. Antihistaminicele H1 sunt   contraindicate оn: 

21. Toate căile de administrare enumerate sunt enterale, cu excepţia: 

22. Cum influenţează disulfiramul asupra metabolismului alcoolului etilic? 

23. Acetatul activ, necesar biosintezei acetilcolinei, provine din: 

24. Efectul  antitusiv  poate  fi obţinut,  direct sau indirect,  prin oricare dintre modalităţile de mai jos, cu o singură excepţie: 

25. în utilizarea cărui remediu hipotensiv este posibilă hipotensiunea ortostatică? 

26. Care din următoarele medicamente acţionează ca antiacid gastric alcalinizant? 

27. Care dintre următoarele substanţe produce inducţie enzimatică: 

28. Care din următoarele substanţe are acţiunea cea mai intensă de reţinere a sării şi apei? 

29.  Enumeraţi influenţa ergocalciferolului asupra proceselor metabolice: 

30. Mecanismul de acţiune al aminofilinei (derivat al teofilinei)  constă оn: 

31. Numiţi antagonistul receptorilor opioizi: 

32. Acţiunea hipotensivă cea mai prelungită se observă în administrarea: 

33. Alegeţi mecanismul acţiunii bronholitice a atropinei: 

34. Numiţi remediul hipotensiv cu acţiune predominant musculotropă: 

35. Care remediu antiemetic este folosit în tratarea "răului de mişcare"? 

36. Indicaţi remediul topic pentru oprirea hemoragiei din vasele mici: 

37. Tratamentul cronic cu doze mari de prednisolon poate produce următoarele efecte, cu excepţia: 

38. Care este indicaţia chimotripsinei? 

39. Corticosteroizii sunt contraindicaţi în: 

40. La administrarea enterală a medicamentelor efectul apare peste: 

41. Care din următoarele medicamente trebuie evitate în caz de boală ulceroasă? 

42. Procesul de exocitoză a moleculelor de neurotransmiţător din terminaţiile presinaptice în fanta sinaptică este dirijat de creşterea 

concentraţiei citoplasmatice a ionilor de: 

43. Care din preparatele de glucocorticoizi folosite ca antiasmatice reprezintă o formă de administrare retard? 

44. Indicaţi remediul hipotensiv din grupa alfa1-adrenoblocantelor: 

45. Oricare din grupele de medicamente de mai jos poate inhiba secreţia gastrică, cu o singură excepţie: 

46. Care din următoarele reacţii adverse apar numai după preparatele orale de fier? 

47. în care din următoarele afecţiuni este contraindicată utilizarea glucocorticoizilor? 

48. Care vitamină este utilizată în scorbut? 

49. Care dintre următoarele proprietăţi fizico-chimice ale medicamentelor este esenţială pentru filtrare (traversarea canalelor 

membranare) ca modalitate de trecere prin membranele celulare: 

50. Blochează acetilcolinesteraza deosebit de durabil: 

51. Morfina poate produce oricare dintre efectele de mai jos, cu o singură excepţie: 

52. Digitalicele pot produce oricare din efectele de mai jos, cu o singură excepţie: 

53. Evidenţiaţi preparatul cu acţiune antiemetică: 

54. Furosemidul administrat în doze mari potenţează efectul tonicardiacelor asupra automatismului ectopic prin: 

55. Obiectivul farmacovigilenţei este: 

56. Selectaţi preparatul vitaminic cu acţiune antioxidantă: 

57. Enumeraţi caracteristicile salbutamolului: 



58. Prin inhalaţie se pot administra majoritatea substanţelor medicamentoase enumerate, în afară de: 

59. Care din următoarele medicamente aparţin grupei benzodiazepinelor? 

60. Realizează bloc post-sinaptic: 

61. Care acţiune condiţionează efectul terapeutic al ganglioblocantelor  în edemul pulmonar? 

62. Numiţi ganglioblocantul cel mai convenabil în hipotonia dirijată: 

63. Numiţi preparatele utilizate în tratamentul pancreatitei cronice: 

64. Toate caracteristicile farmacologice de mai jos sunt aplicabile preparatelor de fier administrate i/v, cu o singură excepţie: 

65. Numiţi hormonii derivaţi ai aminoacizilor: 

66. Care vitaminoide contribuie la asimilarea O2 de ţesuturi? 

67. Diclofenacul sodic este utilizat оn: 

68. Care din următoarele afirmaţii este incorectă? 

69. Care este mecanismul apariţiei vomei provocate de morfină? 

70. Indicaţi mecanismul acţiunii prazosinei: 

71. Medicamentele expectorante pot acţiona prin oricare  din mecanismele de mai jos, cu o singură excepţie: 

72. Care din următoarele acţiuni ale tonicardiacelor pot apărea la omul sănătos? 

73. Care din proprietaţile de mai jos e caracteristică pentru hidroxidul de aluminiu? 

74. Indicaţi mecanismul acţiunii anticoagulantelor indirecte: 

75. Alegeţi preparatul care poate fi utilizat de sine stătător în insuficienţa suprarenalelor: 

76. Numiţi indicaţiile vitaminei K: 

77. Mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor steroidiene constă оn: 

78. Apariţia rapidă a efectului la administrarea medicamentelor prin inhalaţie este cauzată de următoarele afirmaţii, cu excepţia: 

79. Care este durata medie a efectului analgezic al morfinei (la injectarea subcutanată)? 

80. Care din următoarele medicamente este un diuretic? 

81. Care acţiune determină în principal efectul terapeutic al manitolului în edemul pulmonar? 

82. Ce remediu anestezic se utilizează pentru abolirea durerilor în infarct acut de miocard? 

83. Numiţi preparatul cu proprietăţi vomitive: 

84. Alegeţi indicaţia hormonilor anabolici: 

85. Care vitaminoide au efect antiulceros? 

86. Mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor nesteroidiene constă оn: 

87. Efectul farmacologic apare mai rapid la administrarea substanţei  medicamentoase pe cale: 

88. Prin ce se explică efectul analgezic al analgezicelor antipiretice - salicilaţilor şi derivaţilor pirazolonului? 

89. Alegeţi mecanismul acţiunii propranololului (anaprilinei): 

90. Acţiunea expectorantă a sărurilor de amoniu se datorează: 

91. Tonicardiacele sunt indicate în: 

92. Care din următoarele medicamente determină scăderea secreţiei de acid clorhidric? 

93. Toate preparatele de mai jos pot fi folosite ca hemostatice locale, cu o singură excepţie: 

94. Indicaţi efectul corticosteroizilor: 

95. Care din următoarele afirmaţii defineşte acţiunea de tip agonist? 

96. Care este cel mai frecvent efect advers la administrarea preparatelor   benzilpenicilinei? 

97. Numiţi mecanismul principal de absorbţie al substanţelor medicamentoase în tubul digestiv: 

98. Care din următoarele medicamente este contraindicat în prezenţa astmului bronşic? 

99. Indicaţi principiul de acţiune al simpatoliticelor: 

100. Care acţiune determină efectul terapeutic al alcoolului etilic în edemul pulmonar? 

101. în ce constă prioritatea metoprololului ca remediu antianginos faţă de propranolol (anaprilină)? 

102. Astringentele posedă: 

103. Enumeraţi caracteristicile acidului folic: 

104. Indicaţi preparatul cu cel mai larg spectru de acţiune antivirotică: 

105. Care dintre următoarele substanţe medicamentoase nu produce bronhoconstricţie? 

106. Numiţi sulfamidul care acţionează numai în lumenul intestinal: 

107. Cum se modifică absorbţia electroliţilor slabi din tubul digestiv la mărirea disocierii lor? 

108. Indicaţi mecanismul acţiunii antipiretice a anlgezicelor neopioide: 

109. Care dintre următoarele simpatomimetice acţionează de regulă indirect (neurosimpatomimetic)? 

110. Care dintre următoarele medicamente antiastmatice pot agrava ulcerul gastric? 

111. în care din următoarele afecţiuni este contraindicată utilizarea tonicardiacelor? 

112. Au efect protector direct la nivelul leziunilor ulceroase: 

113. în care din următoarele situaţii clinice vitamina K nu este eficientă ca hemostatic? 

114. Indicaţi mecanismul acţiunii metoprololului: 

115. Indicaţi mecanismul principal de acţiune al efedrinei: 

116. Una din indicaţiile majore ale aminoglicozidelor este: 

117. Care din următoarele medicamente acţionează nespecific (nu acţionează primar) asupra unor farmacoreceptori? 

118. Care din următoarele medicamente se administrează exclusiv pe cale intravenoasă? 

119. Care este indicaţia principală pentru folosirea simpatoliticelor? 

120. Care este mecanismul acţiunii bronholitice a izoprenalinei (izadrinei)? 



121. Selectaţi mecanismul acţiunii antianginoase a validolului: 

122. Din substanţele antiulceroase fac parte: 

123. Care din următoarele medicamente este mai eficient în tratamentul unei tromboze arteriale grave recent instalată ? 

124. Care afirmaţie este corectă pentru filtrare ca una din modalităţile de penetrare a membranelor? 

125. Care din următoarele acţiuni este produsă de către atropină? 

126. Care din următoarele preparate se utilizează în gingivită? 

127. Cele enumerate mai jos sunt particularităţi ale administrării parenterale a medicamentelor, în afară de: 

128. Prin ce se explică efectul antipsihotic al neurolepticelor? 

129. Neostigmina este contraindicată оn: 

130. Care dintre următoarele medicamente  se foloseşte ca expectorant? 

131. Arătaţi mecanismul acţiunii antianginoase a beta-adrenoblocantelor: 

132. Care din următoarele medicamente antivomitive grăbeşte evacuarea stomacului? 

133. Care din următoarele medicamente este de preferat pentru profilaxia de lungă durată a trombozelor venoase? 

134. Care dintre următoarele indicaţii este corectă pentru neostigmină? 

135. Ce măsuri trebuie luate pentru a preveni cristaluria provocată de sulfamide? 

136. Acţionarea unor farmacoreceptori pot implica fenomenele de mai jos, cu o singură excepţie: 

137. Care este mecanismul principal al dereglării proceselor dopaminergice în sistemul nervos central sub influenţa neurolepticelor din 

grupele fenotiazinei, tioxantenei, butirofenonei? 

138. Care substanţă se foloseşte pentru ridicarea tensiunii arteriale? 

139. Care este mecanismul acţiunii expectorante a tripsinei? 

140. Care este cauza cardiotropismului pronunţat al glicozidelor cardiace? 

141. La care din grupele de substanţe enumerate se referă amilaza? 

142. Numiţi inhibitorul fibrinolizei: 

143. Care substanţă se foloseşte în astmul bronşic? 

144. Care dintre următoarele medicamente are o biodisponibilitate care să permită administrarea pe cale orală? 

145. Eritromicina poate produce ca efecte adverse: 

146. Care din următoarele medicamente inhibă sinteza prostaglandinelor? 

147. Care dintre următoarele substanţe medicamentoase blochează selectiv (la  doze terapeutice) receptorii muscarinici M1 de la nivelul 

plexurilor intramurale gastrice şi M3 de la nivelul celulelor parietale? 

148. Prednisonul poate determina oricare din reacţiile adverse de mai jos, cu o singură excepţie: 

149. Numiţi preparatul cu acţiunea cea mai durabilă: 

150. Selectaţi preparatul hepatoprotector: 

151. Toate afirmaţiile cu privire la aminoglicozide sunt adevărate, cu o singură excepţie: 

152. Care substanţă are acţiune histaminoeliberatoare? 

153. Activarea sistemului nervos parasimpatic duce la următorul efect: 

154. Indicaţi antibioticul cu cel mai larg spectru de acţiune antibacteriană: 

155. Care din următoarele substanţe nu are funcţie de mesager al informaţiei biologice? 

156. Numiţi reacţia adversă care poate apărea în urma utilizării оndelungate a neurolepticelor: 

157. Care din următoarele medicamente este recomandat în bronşita obstructivă cronică? 

158. Mecanismul acţiunii antiinflamatoare a glucocorticoizilor se explică prin inhibarea: 

159. Nitroglicerina în doze mici se administrează sublingual deoarece: 

160. Care preparat din următoarele antihipertensive trebuie evitat la bolnavii cu angină pectorală? 

161. Indicaţi mecanismul acţiunii fentolaminei: 

162. Care substanţă se foloseşte în rinita acută? 

163. Stimularea alfa2- adrenoreceptorilor presinaptici ai nervilor post-ganglionari simpatici duce la: 

164. Benzatin-benzilpenicilina (bicilina)  este indicată оn: 

165. în ce limite de doză apar efectele adverse? 

166. Care neuroleptic se foloseşte pentru neuroleptanalgezie? 

167. Care din următoarele simpatomimetice stimulează selectiv receptorii beta1-adrenergici: 

168. Indicaţi grupul de antibiotice care provoacă cel mai frecvent reacţii alergice: 

169. Numiţi preparatul de lăcrimioară: 

170. Indicaţi preparatele de bază pentru tratarea sifilisului: 

171. în ce caz se foloseşte epinefrina (adrenalina)? 

172. Selectaţi preparatul vitaminic, antagonist al anticoagulantelor cu acţiune indirectă:  

173. Indicaţi preparatul ce posedă acţiunea cea mai îndelungată: 

174. Care din următoarele substanţe nu este o eicosanoidă? 

175. Prin ce se explică acţiunea anxiolitică a diazepamului? 

176. Agoniştii colinergici au următoarele reacţii adverse, cu o singură excepţie: 

177. Care din următoarele preparate va fi folosit ca substanţă de elecţie în şocul anafilactic? 

178. Care din următoarele medicamente antianginoase nu trebuie suprimat brusc? 

179. Care dintre următoarele simpatolitice are acţiune neurosimpatolitică prin оmpiedicarea directă a eliberării de noradrenalină din 

terminaţiile simpatice? 

180. Care din următoarele medicamente, ce acţionează în domeniul vegetativ, se poate folosi pentru realizarea hipotensiunii controlate? 



181. Numiţi indicaţiile vitaminei PP: 

182. Care remediu se elimină prin bilă în concentraţii active: 

183. Prin ce termen se exprimă acţiunea medicamentelor care provoacă malformaţii congenitale în timpul sarcinii? 

184. Alegeţi indicaţia hormonilor anabolici: 

185. Care dintre următoarele afirmaţii este corectă pentru propranolol (anaprilină): 

186. Hipotensiunea ortostatică produsă de unele medicamente antihipertensive se explică în principal prin: 

187. Care dintre următorii antagonişti adrenergici blochează selectiv receptorii alfa1-adrenergici? 

188. Efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei se explică prin: 

189. Indicaţi mecanismul acţiunii salbutamolului: 

190. Care vitamină este utilizată în scorbut? 

191. Realizează bloc post-sinaptic: 

192. Care dintre următoarele substanţe medicamentoase poate fi utilă pentru combaterea efectelor toxice centrale ale atropinei: 

193. Care din următoarele medicamente poate fi util în boala Parkinson? 

194. Care din următoarele medicamente face parte dintre stimulantele psihomotorii? 

195. Administrarea de iod în tireotoxicoză produce: 

196. Digitalicele pot produce oricare din efectele de mai jos, cu o singură excepţie: 

197. Toate antiaritmicele în doze uzuale, determină: 

198. Toate caracteristicile de mai jos se aplică acidului folic cu o singură excepţie? 

199. CM. Selectaţi proprietăţile COX1: 

200. CM. Selectaţi efectele adverse ale antiinflamatoarelor nesteroidiene neselective: 

201. CM. Care afirmaţie privind legarea medicamentelor de proteinele plasmatice nu este corectă ? 

202. CM. Cum influenţează  morfina asupra receptorilor opioizi? 

203. CM. Cum se numesc fenomenele ce apar în urma administră rii repetate a substanţei medicamentoase? 

204. CM. Care că i de administrare asigură  pă trunderea substanţelor medicamentoase în sânge, ocolind ficatul? 

205. CM. Cu ce scop se utilizează  alcoolul etilic în practica medicală ? 

206. CM. Selectaţi anestezicele locale - esteri compuşi: 

207. CM. Selectaţi anestezicele locale - amide: 

208. CM. Selectaţi anestezicele ce pot fi utilizate pentru anestezia prin infiltrare: 

209. CM. Selectaţi anestezicele ce pot fi utilizate pentru anestezia prin conducere: 

210. CM. Ce efecte adverse pot apă rea la utilizarea procainei? 

211. CM. Selectaţi  plantele medicinale ce conţin compuşi organici şi se utilizează  în practica medicală  ca remedii tanante: 

212. CM. Selectaţi remediile utilizate în tratamentul xerostomiei: 

213. CM. Selectaţi remediile utilizate în caz de hipersalivaţie: 

214. CM. Care dintre urmă toarele afirmaţii definesc biodisponibilitatea: 

215. CM. Selectaţi remediile utilizate cu scopul cupă rii acceselor convulsive: 

216. CM. Care dintre urmă toarele caracterisitici ale preparatelor farmaceutice pot favoriza absorbţia? 

217. CM. Selectaţi indicaţiile pentru utilizarea analgezicelor neopioide : 

218. CM. Selectaţi efectele acidului acetilsalicilic: 

219. CM. Selectaţi preparatele cu efect hepatoprotector: 

220. CM. Indicaţi farmacodinamia purgativelor osmotice: 

221. CM. Care este mecanismul acţiunii purgativelor de volum? 

222. CM. Selectaţi afecţiunile în care pot fi utilizaţi salicilaţii: 

223. CM. Selectaţi afecţiunile în care poate fi utilizat diclofenacul sodic: 

224. CM. Administrarea sublinguală  are urmă toarele avantaje: 

225. CM. Cu ce scop utiliză m tranchilizantele în practica medicală ? 

226. CM. Se pot obţine efecte de tip retard (depozit) prin: 

227. CM. Acţionarea receptorilor beta2-adrenergici produce:  

228. CM. Selectaţi preparatele utilizate în tratamentul şocului anafilactic: 

229. CM. Selectaţi preparatele utilizate în tratamentul şocului anafilactic: 

230. CM. Selectaţi anabolicele steroidiene: 

231. CM. Care din urmă toarele substanţe aparţin grupei benzodiazepinelor? 

232. CM.Datorită  acţiunii inductoare enzimatice fenobarbitalul: 

233. CM. Care din urmă toarele medicamente influenţează  activitatea sistemului reticulat activator ascedent? 

234. CM. Care din urmă toarele medicamente sunt оncadrate ca substanţe nootrope? 

235. CM. Care din urmă torii glucocorticoizi sunt activi atât în administrare sistemică , cât şi locală : 

236. CM. Insulina are urmă toarele acţiuni: 

237. CM. Hormonii tiroidieni au urmă toarele acţiuni: 

238. CM. Selectaţi fibrinoliticele utilizate în practica medicală : 

239. CM. Selectaţi fermenţii utilizaţi în hiposecretia gastrică  si pancreatică : 

240. CM. Ce proprietăţi ale antisepticelor sunt utile în practica medicală ? 

241. CM. Selectaţi fermenţii utilizaţi în procesele purulent-necrotice: 

242. CM. Selectaţi fibrinoliticele indirecte utilizate în practica medicală : 

243. CM. Ce include termenul de farmacocinetică ? 



244. CM. Ce include termenul de farmacodinamică ? 

245. CM. Indicaţi  că ile enterale de administrare ale substanţelor medicamentoase: 

246. CM. Care din urmă torii factori pot limita biodisponibilitatea după  administrarea orală ? 

247. CM. Indicaţi că ile parenterale de administrare ale substanţelor medicamentoase: 

248. CM. Prin ce se caracterizează  administrarea perorală  a substanţelor medicamentoase? 

249. CM. Care afirmaţii sunt corecte  pentru  filtrare (trecerea  prin  canalele  membranare) ca una din modalită ţile de penetrare a 

membranelor? 

250. CM. Ce este caracteristic pentru administrarea intramusculară ? 

251. CM. Difuziunea medicamentelor prin lipidele membranare este dependentă  de: 

252. CM. Ce este caracteristic pentru administrarea intravenoasă  a substanţelor medicamentoase? 

253. CM. Penetrarea membranelor celulare prin transport specializat: 

254. CM. Ce este caracteristic pentru administrarea rectală  a substanţelor medicamentoase? 

255. CM. Administrarea sublinguală  are urmă toarele avantaje: 

256. CM. Ce este caracteristic pentru  administrarea  prin  inhalaţie  a substanţelor medicamentoase? 

257. CM. Doza unimomentană  trebuie micşorată  în cazul urmă toarelor că i de administrare: 

258. CM. Local pe piele şi muşchi se aplică  urmă toarele forme medicamentoase: 

259. CM. Indicaţi direcţiile predominante ale modifică rilor substanţelor medicamentoase sub acţiunea enzimelor microzomiale ale 

ficatului: 

260. CM. Potenţial foarte mare de a provoca dependenţă  psihică  au: 

261. CM. Ce fenomene pot apă rea la administrarea repetată  a substanţelor medicamentoase? 

262. CM. Potenţial mare de a dezvolta toleranţă  şi dependenţă  fizică  au: 

263. CM. Prin ce se caracterizează  dependenţa medicamentoasă  fizică ?  

264. CM. Ce fenomene se pot observa la utilizarea asociată  a substanţelor medicamentoase? 

265. CM. Care din reacţiile de biotransformare se referă  la reacţii de conjugare? 

266. CM. Care afirmaţii sunt  corecte  pentru  reacţiile adverse de tip alergic? 

267. CM. În tratamentul reacţiilor alergice medicamentoase  în  funcţie  de situaţie se utilizează : 

268. CM. Care factori  pot  favoriza  apariţia  reacţiilor adverse de tip toxic? 

269. CM. Care din urmă toarele substanţe acţionează  indirect sau reflectoriu? 

270. CM. Pentru histamină  sunt corecte urmă toarele afirmaţii: 

271. CM. Antagonismul medicamentos poate fi: 

272. CM. Care din receptorii menţionaţi sunt localizaţi presinaptic? 

273. CM. Numiţi remediile folosite în anestezia inhalatorie: 

274. CM. Care din aceste substanţe se folosesc în anestezia neinhalatorie? 

275. CM. Care din urmă toarele medicamente оşi datorează  efectul acţiunii la nivelul unor transportori activi membranari: 

276. CM. Care din urmă toarele substanţe aparţin grupei benzodiazepinelor? 

277. CM. Care din urmă toarele medicamente sunt contraindicate în ulcerul gastroduodenal activ? 

278. CM. Care din urmă toarele medicamente acţionează  la nivelul unor receptori adrenergici: 

279. CM. Care din urmă toarele medicamente nu sunt active sistemic la administrarea orală ? 

280. CM. În ce scopuri se foloseşte alcoolul etilic în terapeutică ? 

281. CM. Cum influenţează  alcoolul etilic în concentraţii mari (40% şi mai mult) asupra funcţiilor stomacului? 

282. CM. Numiţi hipnoticele barbiturice: 

283. CM. Ce este caracteristic pentru postacţiunea remediilor hipnotice? 

284. CM. Morfina este contraindicată  absolut sau relativ: 

285. CM. Care hipnotice au postacţiune mai accentuată ? 

286. CM. Numiţi simptomele principale ale intoxicaţiei cu barbiturice: 

287. CM. Numiţi manevrele principale în intoxicaţia acută  cu hipnotice: 

288. CM. Ce efecte pot apă rea în utilizarea îndelungată  a barbituricelor? 

289. CM. Selectaţi caracteristicile Co-trimoxazolului (preparat combinat, care conţine trimetoprim şi sulfametoxazol)? 

290. CM. Care preparate fac parte din derivaţii-8-oxichinolinei? 

291. CM. Care din urmă toarele substanţe antagonizează  efectul bacteriostatic al sulfamidelor? 

292. CM. În ce boli se foloseşte enteroseptolul? 

293. CM. Ce efecte secundare sunt posibile în administrarea îndelungată  a enteroseptolului? 

294. CM. Care din urmă toarele antibiotice inhibă  sinteza proteică  bacteriană ? 

295. CM. Selectaţi caracteristicile acidului nalidixic: 

296. CM. Care din urmă toarele antibiotice potenţează  blocul neuromuscular produs de eter sau tubocurarină ? 

297. CM. în ce boli se foloseşte furazolidonul? 

298. CM. Printre efectele adverse produse de sulfamide se numă ră : 

299. CM. Selectaţi antiinflamatoarele steroidiene: 

300. CM. Selectaţi proprietăţile COX2: 

301. CM. Care sunt avantajele hipnoticelor benzodiazepinice în comparaţie  cu cele barbiturice? 

302. CM. Sistarea bruscă  a medicaţiei în condiţiile tratamentului prelungit poate cauza accidente în cazul folosirii: 

303. CM. Indicaţi agoniştii receptorilor opioizi: 

304. CM. Indicaţi agoniştii parţiali ai receptorilor opioizi: 



305. CM. Numiţi analgezicele opioide: 

306. CM. Indicaţi tră să turile caracteristice ale analgezicelor opioide: 

307. CM. Care efecte sunt caracteristice pentru morfină ? 

308. CM. Prin ce se explică  acţiunea analgezică  a morfinei? 

309. CM. Numiţi cauzele apariţiei constipaţiei provocată  de morfină: 

310. CM. Care din urmă toarele medicamente pot provoca fenomene de rebound la oprirea tratamentului оndelungat? 

311. CM. Numiţi mă surile ce trebuie luate în intoxicaţia acută  cu morfină : 

312. CM. Care din urmă toarele medicamente au proprietăţi anticonvulsivante? 

313. CM. Ce particularită ţi sunt caracteristice pentru fentanil? 

314. CM. Ce particularită ţi sunt caracteristice pentru pentazocină ? 

315. CM. Care sunt indicaţiile principale ale analgezicelor opioide? 

316. CM. Numiţi analgezicele antipiretice: 

317. CM. Numiţi reacţiile adverse caracteristice pentru derivaţii pirazolonului: 

318. CM. Numiţi tră să turile caracteristice ale analgezicelor antipiretice (salicilaţilor şi derivaţilor pirazolonului): 

319. CM. Numiţi proprietă ţile acidului acetilsalicilic: 

320. CM. Numiţi indicaţiile principale ale analgezicelor antipiretice (salicilaţilor şi derivaţilor pirazolonului): 

321. CM. Numiţi reacţiile adverse caracteristice pentru salicilaţi: 

322. CM. Indicaţi remediile utilizate pentru combaterea statusului epileptic: 

323. CM. Selectaţi remediile neuroleptice: 

324. CM. Ce efecte sunt caracteristice pentru neuroleptice? 

325. CM. În ce cazuri se folosesc neurolepticele? 

326. CM. Numiţi tranchilizantele: 

327. CM. Menţionaţi efectele caracteristice pentru tranchilizantele din grupul benzodiazepinelor: 

328. CM. Menţionaţi indicaţiile tranchilizantelor: 

329. CM. Numiţi efectele adverse posibile în terapia cu tranchilizante: 

330. CM. Ară taţi localizarea M-colinoreceptorilor: 

331. CM. Numiţi remediile M-colinomimetice: 

332. CM. Care sunt indicaţiile pentru utilizarea M-colinomimeticelor? 

333. CM. Receptorii colinergici muscarinici de tip M1 se gă sesc la nivelul: 

334. CM. Numiţi preparatele din grupul N-colinomimeticelor: 

335. CM. Receptorii colinergici nicotinici se gă sesc la nivelul: 

336. CM. Numiţi remediile anticolinesterazice: 

337. CM. Stimularea receptorilor alfa1-adrenergici determină : 

338. CM. Cum influenţează  remediile anticolinesterazice acţiunea acetilcolinei? 

339. CM. Acţionarea receptorilor alfa2-adrenergici provoacă : 

340. CM. Ce efecte apar în folosirea remediilor anticolinesterazice în doze terapeutice? 

341. CM. Acţionarea receptorilor beta 1 şi 2 - adrenergici produce: 

342. CM. Care sunt indicaţiile pentru folosirea remediilor anticolinesterazice? 

343. CM. Acţionarea receptorilor beta2-adrenergici produce: 

344. CM. Numiţi M-colinoblocantele: 

345. CM. Care sunt indicaţiile pentru folosirea atropinei? 

346. CM. Care dintre urmă toarele afirmaţii sunt corecte pentru propranolol? 

347. CM. Ce efecte apar în folosirea ganglioblocantelor? 

348. CM. Administrarea în asociere a astmaticelor, a unui stimulant beta2-adrenergic şi a aminofilinei este avantajoasă , deoarece: 

349. CM. Care dintre urmă toarele afirmaţii nu sunt corecte pentru clonidină ? 

350. CM. Care dintre urmă toarele afirmaţii sunt corecte pentru neostigmină ? 

351. CM. Numiţi efectele adverse ale tubocurarinei: 

352. CM. Să  se determine localizarea adrenoreceptorilor: 

353. CM. În intoxicaţia acută  cu compuşi organofosforici se utilizează : 

354. CM. Ce efecte generează  excitarea alfa-adrenoreceptorilor? 

355. CM. Care dintre urmă toarele afirmaţii sunt corecte pentru blocantele beta-adrenergice? 

356. CM. Care dintre urmă toarele afirmaţii nu sunt corecte pentru norepinefrină ? 

357. CM. Ce efecte generează  stimularea beta1-adrenoreceptorilor? 

358. CM. Numiţi efectele determinate de excitarea beta2-adrenoreceptorilor: 

359. CM. Care substanţe excită  predominant alfa-adrenoreceptorii? 

360. CM. Care din urmă toarele medicamente excită  direct centrul respirator? 

361. CM. Numiţi medicamentele antitusive: 

362. CM. Care acţiune este caracteristică  pentru cititon? 

363. CM. Care din urmă toarele medicamente au efect bronhodilatator? 

364. CM. Care acţiune este caracteristică  pentru prenoxdiazină ? 

365. CM. Epinefrina este utilă  în astmul bronşic deoarece: 

366. CM. Selectaţi particularită ţile acţiunii codeinei: 

367. CM. Care din preparatele de mai jos pot fi eficace în starea de ră u astmatic? 



368. CM. Care sunt particularită ţile acţiunii salbutamolului? 

369. CM. Căror mecanisme este atribuită  bronhodilataţia produsă  de aminofilină ? 

370. CM. Care este mecanismul acţiunii expectorante a  preparatelor  de  thermopsis? 

371. CM. Mecanismele care pot explica eficacitatea glucocorticoizilor în astmul bronşic sunt: 

372. CM. Numiţi principiile de bază  ale farmacoterapiei edemului pulmonar: 

373. CM. Cromoglicatul  disodic  este  util în tratamentul astmului bronşic deoarece: 

374. CM. Enumeraţi remediile mucolitice: 

375. CM. Prenoxodiazina poate produce: 

376. CM. Determinaţi farmacodinamia analepticelor respiratorii: 

377. CM. Enumeraţi remediile analeptice respiratorii: 

378. CM. Determinaţi farmacodinamia expectorantelor reflectorii: 

379. CM. Simpatomimeticele beta-2-selective au urmă toarele avantaje în tratamentul astmului bronşic: 

380. CM. Enumeraţi remediile bronholitice: 

381. CM. Determinaţi farmacodinamia cromoglicatului disodic: 

382. CM. Care din urmă toarele simpatomimetice bronhodilatatoare  au  efecte stimulante beta-2-adrenergice selective? 

383. CM. Enumeraţi remediile antitusive: 

384. CM. Codeina poate provoca urmă toarele reacţii adverse: 

385. CM. Selectaţi grupele medicamentelor utilizate în edemul pulmonar: 

386. CM. Glucocorticoizii  în administrare sistemică  trebuie consideraţi ca medicamente de rezervă  în astmul bronşic, deoarece: 

387. CM. Enumeraţi medicamentele expectorante: 

388. CM. În ce stări patologice, оnsoţite de tuse seacă , este inutilă  administrarea medicamentelor expectorante? 

389. CM. Asociaţia aminofilină -stimulant beta-2-adrenergic este avantajoasă  la astmatici, deoarece: 

390. CM. Numiţi reacţiile adverse ale pentoxifilinei: 

391. CM. Digoxina este un tonicardiac de elecţie pentru tratamentul edemului pulmonar acut, deoarece: 

392. CM. Numiţi vasodilatatoare cerebrale: 

393. CM. Care antihipertensive sunt de elecţie în prezenţa insuficienţei renale? 

394. CM. Numiţi efectele adverse ale rezerpinei: 

395. CM. Numiţi remediile hipotensive din grupa simpatoliticelor: 

396. CM. Care din urmă toarele acţiuni intervin în efectul antianginos al blocantelor beta-adrenergice? 

397. CM. Enumeraţi caracteristicele clonidinei: 

398. CM. Numiţi remediile hipotensive cu acţiune centrală : 

399. CM. Selectaţi preparatele antitiroidiene:  

400. CM. Selectaţi antiinflamatoarele nesteroidiene neselective: 

401. CM. Care din urmă toarele caracteristici farmacocinetice se aplică  nitroglicerinei? 

402. CM. Numiţi remediile antihipotensive din derivaţii izotiureici: 

403. CM. Numiţi remediile antianginoase - blocante ale canalelor de calciu: 

404. CM. În care din urmă toarele afecţiuni poate fi aplicat tratamentul digitalic? 

405. CM. În care din urmă toarele afecţiuni poate fi folosit propranololul? 

406. CM. Ce este caracteristic pentru strofantina ? 

407. CM. Digitalicele la nivelul celulelor miocardice provoacă : 

408. CM. Numiţi preparate cu cea mai mică  perioadă  de latenţă  a acţiunii: 

409. CM. Asocierea propranololului cu hidralazina este avantajoasă  deoarece: 

410. CM. Care preparate ale glicozidelor cardiace se absorb din tubul digestiv? 

411. CM. Cum se modifică  concentraţia ionilor liberi în cardiomiocite sub influenţa glicozidelor cardiace? 

412. CM. Care efecte caracterizează  acţiunea asupra inimii a glicozidelor cardiace în doze terapeutice? 

413. CM. Polaritatea moleculei unui tonicardiac influenţează : 

414. CM. Care din urmă toarele medicamente pot provoca fenomenul rebound la sistarea tratamentului îndelungat? 

415. CM. Care din urmă toarele acţiuni contribuie la efectul antianginos al nitroglicerinei? 

416. CM. Care din urmă toarele medicamente acţionează  la nivelul unor receptori adrenergici? 

417. CM. Care din urmă toarele medicamente sunt contraindicate în prezenţa blocului atrio-ventricular? 

418. CM. Care din urmă toarele medicamente antihipertensive acţionează , cel puţin parţial, prin mecanism nervos central? 

419. CM. Care din urmă toarele medicamente sunt contraindicate în angina pectorală ? 

420. CM. Asocierea propranolol-verapamil este contraindicată  sau impune prudenţă , deoarece: 

421. CM. Care din urmă toarele medicamente acţionează  prin blocarea directă  a unor canale membranare ionice? 

422. CM. Care din urmă toarele antianginoase au eficacitate clinică  incontestabilă ? 

423. CM. Numiţi remediile hipotensive cu acţiune centrală : 

424. CM. Numiţi remediile ce trezesc pofta de mâncare: 

425. CM. Selectaţi mecanismul de acţiune al substanţelor amare: 

426. CM. Selectaţi preparatele ce diminuiază  apetitul: 

427. CM. Care din urmă toarele medicamente au efect antisecretor gastric? 

428. CM. Care din urmă toarele medicamente acţionează  în principal ca protectoare ale mucoasei gastro-duodenale şi ale leziunii 

ulceroase? 

429. CM. Ce efecte secundare sunt posibile la utilizarea remediilor anorexigene care influenţează  sistemul catecolaminergic 



(amfepranonul)? 

430. CM. Indicaţi remediile ce stimulează  secreţia sucului gastric în scopuri diagnostice: 

431. CM. Care din urmă toarele medicamente provoacă  frecvent constipaţie? 

432. CM. Numiţi remediile pentru terapia de substituţie folosite în insuficienţa funcţiei excretorii a glandelor stomacale: 

433. CM. Care din urmă toarele medicamente provoacă  alcaloză ? 

434. CM. Numiţi grupele de substanţe care reduc secreţia sucului gastric: 

435. CM. Care din urmă toarele medicamente antiulceroase pot provoca tulbură ri nervos-centrale? 

436. CM. Indicaţi remediile antiacide care neutralizează  acidul clorhidric al sucului gastric fă ră  degajare de CO2: 

437. CM. Atropina poate determina: 

438. CM. Indicaţi remediile a căror acţiune antiemetică  este cauzată  de blocada dopaminergică  a zonei declanşatoare a centrului 

vomei: 

439. CM. Indicaţi grupele de substanţe folosite în atonie intestinală : 

440. CM. Indicaţi grupele de substanţe ce deprimă  motilitatea tractului gastrointestinal: 

441. CM. Numiţi remediile ce stimulează  eliminarea bilei: 

442. CM. Care din urmă toarele laxative acţionează  prin iritarea chimică  a mucoasei unor segmente ale tubului digestiv? 

443. CM. Enumeraţi remediile ce favorizează  secreţia bilei: 

444. CM. Indicaţi remediile utilizate pentru micşorarea secreţiei pancreatice în pancreatita acută : 

445. CM. Care sunt efectele aprotininei? 

446. CM. Care din urmă toarele medicamente se utilizează  în ră ul de mişcare? 

447. CM. Ce este caracteristic pentru purgativele saline? 

448. CM. Care din urmă toarele antivomitive pot determina tulbură ri extrapiramidale, dacă  se administrează  în doze mari? 

449. CM. Numiţi reacţiile adverse ale remediilor anorexigene centrale (cu acţiune asupra sistemului serotoninergic): 

450. CM. Care din preparatele de mai jos se pot administra parenteral: 

451. CM. Selectaţi antiacidele cu efect prolongat? 

452. CM. Enumeraţi particularită ţile principale ale acidului clorhidric: 

453. CM. Care purgative se utilizează  în tratamentul intoxicaţiilor acute cu medicamente? 

454. CM. Numiţi preparatele utilizate în caz de aciditate scă zută  a sucului gastric: 

455. CM. Enumeraţi particularită ţile oxidului de magneziu? 

456. CM. Numiţi preparatele utilizate în tratamentul pancreatitei acute: 

457. CM. Care preparate vor fi indicate în constipaţiile cronice? 

458. CM. Selectaţi particularită ţile de bază  ale almagelului A: 

459. CM. Numiţi remediile antiacide: 

460. CM. Selectaţi farmacodinamia spasmoliticelor miotrope: 

461. CM. Enumeraţi remediile terapiei de substituţie în hipoaciditatea sucului gastric: 

462. CM. Farmacodinamia pirenzepinei presupune: 

463. CM. Farmacodinamia antiacidelor nesistemice include: 

464. CM. Enumeraţi remediile vomitive: 

465. CM. Enumeraţi remediile antidiareice: 

466. CM. Determinaţi farmacodinamia cimetidinei: 

467. CM. Farmacodinamia orexigenelor cu acţiune centrală  include: 

468. CM. Enumeraţi remediile hepatoprotectoare: 

469. CM. Determinaţi farmacodinamia purgativelor osmotice: 

470. CM. Enumeraţi remediile antivomitive: 

471. CM. Selectaţi mecanismul de acţiune al vitaminei U: 

472. CM. Numiţi mecanismul de acţiune al laxativelor de volum: 

473. CM. Care diuretice manifestă  influenţă  directă  asupra funcţiei epiteliului tubilor contorţi? 

474. CM. Ce este caracteristic pentru furosemid? 

475. CM. Care din urmă toarele efecte sunt valabile pentru toate diureticele saluretice? 

476. CM. Ce este caracteristic pentru manit? 

477. CM. Ce remedii diuretice se folosesc în tratarea hipertensiunii arteriale? 

478. CM.Diureticele tiazidice sunt contraindicate sau necesită  prudenţă  оn: 

479. CM. Ce remedii se folosesc în diureza forţată ? 

480. CM. Numiţi diureticele ce economisesc ionii de K
+

: 

481. CM. Furosemidul poate produce: 

482. CM. Cu ce scop se asociază  hidroclortiazida sau furosemidul cu spironolactona? 

483. CM. Selectaţi mecanismul de acţiune al furosemidului: 

484. CM. Enumeraţi reacţiile adverse ale diureticelor osmotice: 

485. CM. Cum acţionează  tiazidele asupra diurezei? 

486. CM. Care preparate nu provoacă  hipokaliemie? 

487. CM. Evidenţiaţi diureticele osmotice: 

488. CM. Care preparate se utilizează  în tratamentul intoxicaţiilor acute? 

489. CM. Evidenţiaţi trei diuretice cu o potenţă  mai pronunţată : 

490. CM. Care sunt reacţiile adverse ale spironolactonei? 



491. CM. Enumeraţi reacţiile adverse ale furosemidului: 

492. CM. Enumeraţi remediile antigutoase: 

493. CM. Ce preparate se folosesc pentru intensificarea contracţiilor ritmice ale miometrului? 

494. CM. Numiţi indicaţiile pentru utilizarea oxitocinei: 

495. CM. Proprietăţile farmacologice ale amfotericinei B includ: 

496. CM. Selectaţi antiinflamatoarele nesteroidiene (oxicami): 

497. CM. Selectaţi indicaţiile somatostatinei: 

498. CM. Selectaţi preparatele hormonilor tiroidieni: 

499. CM. Selectaţi antidiabeticele perorale: 

500. CM. Selectaţi antiinflamatoarele de "bază ": 

501. CM. Numiti preparatele ce diminuează  agregarea plachetară : 

502. CM. Care din urmă toarele medicamente nu sunt disponibile pentru administrare orală ? 

503. CM. Enumeraţi caracteristicile pentoxifilinei: 

504. CM. Care din urmă toarele medicamente hemostatice posedă  actiune locală ? 

505. CM. Indicaţi mecanismul acţiunii antiagregante a acidului acetilsalicilic: 

506. CM. Care din urmă toarele medicamente sunt indicate pentru tratamentul emboliei pulmonare? 

507. CM. Numiţi mecanismul acţiunii anticoagulante a heparinei: 

508. CM. Care din urmă toarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite heparinei? 

509. CM. Numiţi proprietăţile principale ale heparinei: 

510. CM. Care din urmă toarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite anticoagulantelor cumarinice ? 

511. CM. Care din urmă toarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite fierului din preparatele pentru administrarea orală ? 

512. CM. Indicaţi mecanismul de acţiune antifibrinolitică  a acidului aminocaproic: 

513. CM. Menţionaţi indicaţiile pentru folosirea remediilor antifibrinolitice: 

514. CM. Care din urmă toarele caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite cianocobalaminei ? 

515. CM. Indicaţi mecanismul acţiunii streptoliazei: 

516. CM. Cum se explică  durata lungă  a efectului antiagregant plachetar al acidului acetilsalicilic? 

517. CM. Enumeraţi indicaţiile antiagregantelor: 

518. CM. Enumeraţi mecanismele acţiunii anticoagulante a heparinei: 

519. CM. Selectaţi indicaţiile pentru folosirea coagulantelor: 

520. CM. Selectaţi indicaţiile pentru folosirea fibrinoliticelor: 

521. CM. Selectaţi indicaţiile pentru folosirea antifibrinoliticelor: 

522. CM. Indicaţi anticoagulantele indirecte: 

523. CM. Indicaţi anticoagulantele directe: 

524. CM. Indicaţi hemostaticele cu acţiune topică : 

525. CM. Indicaţi hemostaticele cu acţiune sistemică : 

526. CM. Numiţi indicaţiile cianocobalaminei: 

527. CM. Enumeraţi medicamentele folosite în anemiile feriprive: 

528. CM. Indicaţi remediile coagulante: 

529. CM. Indicaţi medicamentele folosite în leucopenie: 

530. CM. Selectaţi acţiunile specifice pentru cianocobalamină : 

531. Care din urmă torii glucocorticoizi sunt activi atât în administrare sistemică , cât şi locală ? 

532. CM. Care din urmă torii glucocorticoizi pot fi administraţi intravenos? 

533. Care din urmă toarele efecte adverse pot fi produse de glucocorticoizi? 

534. CM. Următorii glucocorticoizi au durată  de acţiune intermediară  (T
l/2

=12-36 ore): 

535. CM. Insulina are urmă toarele acţiuni: 

536. CM. Glucocorticoizii aplicaţi local la nivelul ochiului pot produce: 

537. CM. Sulfamidele antidiabetice pot produce urmă toarele efecte adverse: 

538. CM. Pentru insulină  este caracteristic: 

539. CM. Selectaţi preparatele indicate în tratamentul diabetului zaharat: 

540. CM. Glucocorticoizii provoacă : 

541. Alegeţi indicaţiile glucocorticoizilor: 

542. CM. Enumeraţi glucocorticoizii cu acţiune resorbtivă  scăzută : 

543. CM. Indicaţi complicaţiile terapiei cu glucocorticoizi: 

544. CM. Ce influenţă  exercită  tiamina (tiaminpirofosfatul) asupra proceselor metabolice? 

545. CM. Pantotenatul de calciu exercită  urmă toarele efecte: 

546. CM. Care din urmă toarele efecte caracterizează  influenţa cianocobalaminei asupra proceselor metabolice? 

547. CM. Selectaţi indicaţiile de bază  ale acidului folic: 

548. CM. Numiţi preparatele vitaminice folosite în anemia pernicioasă : 

549. CM. Acidul nicotinic are urmă toarele indicaţii: 

550. CM. Selectaţi proprietă ţile farmacologice ale acidului ascorbic: 

551. CM. Pangamatul de calciu determină  următoarele efecte: 

552. CM. Prin ce se explică  micşorarea permeabilită ţii vasculare la acţiunea preparatelor ce conţin acid ascorbic şi bioflavinoide? 

553. CM. Numiţi vitaminele liposolubile: 



554. CM. În ce stări se foloseşte retinolul? 

555. CM. Cum influenţează  ergocalciferolul metabolismul fosfocalcic? 

556. CM. Menţionaţi indicaţiile ergocalciferolului: 

557. CM. Numiţi preparatele utilizate în tratamentul rahitismului:   

558. CM. Care preparate vitaminice posedă  proprietăţi antioxidante? 

559. CM. Selectaţi preparatele folosite în tratamentul şocului anafilactic: 

560. CM. Selectaţi efectele cauzate de acţiunea histaminei asupra H
1
-receptorilor:  

561. CM. Numiţi remediile antiinflamatoare cu structură  steroidiană : 

562. CM. Numiţi efectele tipice pentru remediile antiinflamatoare steroidiene: 

563. CM. Antiinflamatoarele steroidiene exercită  asupra hemogramei urmă toarele efecte: 

564. CM. Enumeraţi mecanismele posibile ale acţiunii antiinflamatoare a remediilor steroidiene: 

565. CM. Care complicaţii apar la utilizarea îndelungată  a antiinflamatoarelor steroidiene? 

566. CM. Numiţi remediile antiinflamatoare cu structură  nesteroidiană: 

567. CM. Selectaţi efectele caracteristice pentru remediile antiinflamatoare nesteroidiene: 

568. CM. Care complicaţii apar la utilizarea remediilor antiinflamatoare din grupa salicilaţilor: 

569. Ce este caracteristic pentru preparatele benzilpenicilinei? 

570. CM. În ce afecţiuni se оntrebuinţează  preparatele benzilpenicilinei? 

571. CM. Indicaţi preparatele benzilpenicilinei cu acţiune retardată : 

572. CM.Cefalosporinele au urmă toarele caracteristici generale: 

573. CM. Ce este caracteristic pentru ampicilină ? 

574. CM. Ce este caracteristic pentru oxacilină ? 

575. CM. Ampicilina are urmă toarele proprietăţi: 

576. CM. Indicaţi proprietăţile de bază  ale cefaloridinei: 

577. CM. Ce este caracteristic pentru eritromicină  ? 

578. CM. Absorbţia tetraciclinei după  administrarea orală  poate fi diminuată  prin administrarea concomitentă  de: 

579. CM. Selectaţi caracteristicile tetraciclinei: 

580. CM. În ce boli tetraciclinele sunt preparatele de elecţie? 

581. CM. Motivele care justifică  asocierea antibioticelor sunt: 

582. CM.Numiţi complicaţiile care pot surveni la întrebuinţarea tetraciclinelor: 

583. CM. Selectaţi caracteristicele cloramfenicolului: 

584. CM. Care din urmă toarele antibiotice, administrate la diferite vârste ale sarcinii, pot produce la copil reacţii adverse toxice 

caracteristice? 

585. CM. În care afecţiuni cloramfenicolul este preparatul de elecţie? 

586. CM. Indicaţi complicaţiile care pot surveni în folosirea cloramfenicolului: 

587. Ce este caracteristic pentru streptomicină ? 

588. CM. În ce boli streptomicina este preparatul de elecţie? 

589. Care din urmă toarele antibiotice sunt contraindicate la gravide? 

590. CM. Numiţi complicaţiile posibile la intrebuinţarea streptomicinei: 

591. CM. În ce cazuri se administrează  neomicina? 

592. CM. Care din urmă toarele antibiotice pot fi utile în tratamentul infecţiilor urinare? 

593. CM.În ce cazuri se administrează  polimixina? 

594. CM. Indicaţi spectrul de acţiune antibacteriană  a sulfamidelor: 

595. CM.Indicaţi sulfamidele folosite pentru acţiune resorbtivă : 

596. CM.Indicaţi sulfamidele cu acţiune îndelungată : 

597. CM. Numiţi factorii principali care determină  circulaţia îndelungată  a sulfametoxipiridazinei şi sulfadimetoxinei în organism: 

598. Ce complicaţii sunt posibile în folosirea sulfamidelor? 

599. CM. Efectele adverse frecvent produse de sulfamide sunt: 

600. CM.Selectaţi antiinflamatoarele nesteroidiene selective (inhibă  COX2): 
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