
«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ»

КЕАҚ НАО

"Клиникалық фармакология" мамандығы бойынша резидентураға түсу
емтиханына арналған сұрақтар 2020-2021 жж.

1. Клиникалық фармакология. Пəн, мақсаттар, міндеттер.
2. Клиникалық фармакокинетиканың негізгі көрсеткіштері.
3. Егде жастағы науқастардағы дəрілік заттардың фармакокинетикасының

ерекшеліктері.
4. Фармакокинетиканың негізгі көрсеткіштері. Дəрілік заттарды қан жəне тіндердің

ақуыздарымен байланыстыру мысалын келтіріңіз.
5. Фармакодинамиканың негізгі көрсеткіштері. Нысана-рецепторлар туралы түсінік.
6. Дəрілік заттардың сіңуі кезіндегі өзара əрекеттесуі. Өзара əрекеттесу кезіндегі негізгі

механизмдерді атаңыз. Өзара əрекеттесу түрлері. Мысалдар келтіру№
7. Фармакотерапияның түрлері. Мысалдар келтіру. Рационалды фармакотерапияның

негізгі принциптері.
8. Препараттардың жағымсыз жанама реакциялары. Идиосинкразия ұғымы.
9. Препараттардың жағымсыз жанама реакциялары. Дəрілік тəуелділік жəне «тоқтату»

синдромы туралы түсінік.
10. Препараттардың жағымсыз реакциялары, түрі бойынша жіктелуі.
11. Клиникалық фармакогенетика. Анықтау. Дербестендірілген медицинадағы

фармакогенетиканың рөлі.
12. Хронофармакология. Хронофармакологияның негізгі міндеттері. Əр түрлі

биоритмдердің фармакологиялық əсерлердің айқындылығына əсерін зерттеу.
13. Дəлелді медицина. Дəлелдеу деңгейлері. Ұсыныстар класы.
14. Антибактериалды терапияны таңдау принциптері. Антибактериалды терапияның

тиімділігін бағалау.
15. Бактерияға қарсы терапияның тиімді принциптері. "Мінсіз антибиотик" белгілері».
16. Антибактериалды терапияның жанама əсері. Антибактериалды терапия кезінде

мүмкін болатын қателер.
17. MRSA кезінде Антибиотик таңдау. Антибиотикті мөлшерлеу режимі жəне MRSA

емдеуде тиімділікті бағалау.
18. Антигипертензивті препараттардың рационалды жəне ұтымсыз комбинациялары. ААФ

(АПФ)ингибиторлары жəне ангиотензинді рецепторлардың блокаторларының əсер ету
механизмі жəне жанама əсерлері.

19. Бронхиалды өткізгіштікке əсер ететін дəрілік препараттардың клиникалық-
фармакологиялық сипаттамасы.

20. Формулярлық жүйе. Қазақстандық ұлттық дəрілік формуляр. Анықтау. Формулярлық
жүйенің функциялары.

21. Селективті β2-адреностимуляторлардың əсер ету механизмі жəне жанама əсерлері.
22. Жүрек гликозидтерінің дозалау режимі (жылдам жəне баяу дигитализация). Гликозидті

уланудың дамуына ықпал ететін факторлар. Гликозидті улануды фармакологиялық түзету
принциптері.

23. Жүрек гликозидтерінің негізгі əрекеттері. Жүрек гликозидтерінің фармакокинетикасы.
Жүрек гликозидтерін тағайындау үшін қарсы көрсетілімдер.

24. Дəрілік заттарды клиникалық зерттеу. Кезеңдері. "Тиісті клиникалық практикаға"
қойылатын негізгі талаптар.

25. Β-адреноблокаторлардың басқа топтағы препараттармен əсер ету механизмі жəне
дəрілермен өзара əрекеттесуі

26. Диуретикалық дəрілік заттардың жіктелуі. Спиронолактонның əсер ету механизмі.
27. Диуретикалық дəрілік заттардың жіктелуі.Фуросемидтің əсер ету механизмі.

Диуретикалық терапияның тиімділігі мен қауіпсіздігін бақылау.
28. Қабынуға қарсы стероидты емес дəрілік препараттардың клиникалық-фармакологиялық



сипаттамасы.
29. Стероидты қабынуға қарсы дəрілік препараттардың əсер ету механизмі жəне

фармакодинамикалық əсері жəне олардың клиникалық көріністері.
30. Жүйелі жəне ингаляциялық енгізуге арналған глюкокортикостероидты дəрілік

препараттар. Глюкокортикостероидтарды мөлшерлеу режимі.
31. Гемостазға əсер ететін препараттардың клиникалық-фармакологиялық сипаттамасы.
32. Басқа топтағы препараттармен біріктірілген тағайындау кезіндегі

глюкокортикостероидтардың дəрілермен өзара əрекеттесу реакциялары.
33. ҚҚСЕДЗ (НПВС) жəне базистік дəрілерді пайдалану кезінде пайда болуы мүмкін

жанама əсерлер, олардың клиникалық симптоматикасының ерекшеліктері, алдын алу
шаралары жəне емдеу.

34. Баяу кальций каналдарының блокаторларының жіктелуі, əсер ету механизмі жəне
жанама əсерлері.

35. Асқазан-ішек жолдарының қышқыл-тəуелді ауруларын емдеу үшін қолданылатын
препараттардың клиникалық-фармакологиялық сипаттамасы.

36. Гастроэнтерологияда қолданылатын ферментті препараттар, əсер ету механизмі,
мөлшерлеу режимдері.

37. Созылмалы вирустық В гепатитін емдеу үшін қолданылатын вирусқа қарсы
препараттар.

38. Созылмалы вирустық С  гепатитін емдеу үшін қолданылатын вирусқа қарсы
препараттар.

39. Дельта-агентпен созылмалы В вирустық гепатитін емдеу үшін қолданылатын вирусқа
қарсы препараттар. Тағайындау ерекшеліктері: көрсеткіштер, ұзақтығы, тиімділігі, жанама
əсерлер.

40. Бауыр функциясының бұзылуы кезіндегі фармакотерапияның ерекшеліктері. Чайлд-
Пью Шкаласы.

41. Бүйрек функциясының бұзылуы кезіндегі фармакотерапияның ерекшеліктері.
Нефротоксикалық препараттар.

42. Инфузиялық терапияның негізгі бағыттары. Инфузиялық терапияның тиімділігі мен
қауіпсіздігін бақылау əдістері.

43. Диабетке қарсы препараттардың жіктелуі. Бигуанидтердің əсер ету механизмі.
44. Бронх обструктивті синдромда қолданылатын препараттар. Əсер ету механизмінің

жіктелуі, жанама əсерлері.
45.Антигистаминді препараттар. Жіктелуі. Əсер ету механизмі, жанама əсерлері, басқа

топтағы препараттармен дəрілермен өзара əрекеттесуі
46.Статиндер. Липид түсіретін терапиядағы статиндердің рөлі. Статиндердің əсер ету

механизмі. Қолайсыз реакциялар. Олардың басқа дəрілік препараттармен өзара əрекеттесуі
47. Қант диабетін емдеуге арналған дəрілік препараттардың клиникалық-

фармакологиялық сипаттамасы. Сульфонилмочевина туындылары
48.Дəрілік препараттардың жүктілік кезінде ұрыққа эмбриотоксикалық, тератогенді

жəне фетотоксикалық əсері.
49.Емшекпен емізу кезіндегі дəрілік заттардың клиникалық фармакологиясының

ерекшеліктері.
50.Жүкті əйелдердегі дəрілік заттардың клиникалық фармакологиясының ерекшеліктері.

Жүктілік кезінде дəрілік заттарды қолдану қатерінің санаттары (А,В,С,Д,Х).
51.Босану кезінде препараттарды қолданудағы жағымсыз реакциялар.
52. В-лактамды антибиотиктердің клиникалық-фармакологиялық сипаттамасы. Əсер ету

спектрі жəне олардың тағайындалуы.
53.Цефалопориндердің клиникалық-фармакологиялық сипаттамасы. Жіктелуі. Əсер ету

спектрі жəне олардың тағайындалуы.
54. Аминогликозидтердің клиникалық-фармакологиялық сипаттамасы. Əсер ету спектрі

жəне олардың тағайындалуы.
55. Макролидтердің клиникалық-фармакологиялық сипаттамасы. Əсер ету спектрі жəне

олардың тағайындалуы.
56. Ісікке қарсы дəрілер. Жіктелуі. Цитостатиктің əсер ету механизмі. Жанама əсерлер,



түзету əдістері.
57. Ісікке қарсы дəрілер. Жіктелуі. Мақсатты терапия. Көрсеткіштері, жанама əсерлері.
58. Ревматологиядағы биологиялық терапия. Препараттардың əсер ету механизмі.

Көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер.
59. Ішектің қабыну ауруларын емдеудегі биологиялық терапия. Препараттардың əсер ету

механизмі. Көрсеткіштер, қарсы көрсеткіштер.
60. ҚР ДСМ коронаровирусты инфекцияны диагностикалау мен емдеудің клиникалық

хаттамасына кіретін препараттар (COVID19). Əсер ету механизмі, қолдану тəсілі, жанама
əсерлері.


