
سؤاالت

فیزیولوژی

1- کدام مورد اساساً مسئول پتانسیل استراحت منفی غشایی )حدود 70- میلی ولت( در یک نورون است؟ 

ب( فعال شدن کانال های وابسته به ولتاژ سدیمی  الف( فعال شدن کانال های نشتی پتاسیمی  

د( باز شدن تأخیری کانال های پتاسیمی ج( غیرفعال شدن آهسته کانال های سدیمی  

۲- در انقباض عضله، کدام وقایع زیر آغاز شل شدن سلول عضالنی را مشخص می کند؟ 

ب( آشکار شدن جایگاه فعال  الف( جدا شدن پل های عرضی   

د( تشکیل پل های عرضی ج( چرخش سرهای میوزین   

٣- کدام نوع فیبر عضالنی، اجازه انقباضات خیلی سریع را می دهد، اما به سرعت دچار خستگی می شود؟ 

د( قرمز ج( آهسته  ب( سریع  الف( حد واسط 

۴- کدام ویژگی زیر در سلول های عضالنی قلبی، و نه در سلول های عضالنی اسکلتی و صاف، دیده می شود؟ 

د( کاوئوال ج( دیسک های بینابینی   ب( تروپونین   الف( اجسام متراکم  

۵- پدیده فرار بطنی در اثر فعال شدن کدام ناحیه در قلب بروز می کند؟ 

ب( دسته هیس  الف( گره سینوسی دهلیزی   

د( فیبرهای پورکنژ سیستم بطنی ج( سلول های عضله بطنی   

۶- با افزایش کدام متغیر زیر در قلب احتمال بروز سندرم استوک آدامز افزایش می یابد؟ 

د( حجم  ST ج( قطعه  PR ب( فاصله الف( حجم پایان دیاستولی 

7- در صورت اختالل در عملکرد عضالت پاپیالری در قلب کدام یک از متغیرهای زیر افزایش می یابد؟ 

ب( بازگشت وریدی  الف( حجم ضربه ای   

د( حجم پایان سیستولی  ج( فشار آئورتی   

۸- در کدام یک از قسمت های زیر، کندی سرعت انتقال پتانسیل عمل، بیشترین نقش را در ایجاد فاصله PR در الکتروکاردیوگرام دارد؟ 

ب( مسیر بین گره ای  الف( گره سینوسی دهلیزی   

د( دسته دهلیزی بطنی ج( گره دهلیزی بطنی   

۹- درصورتی که فشار در طول رگی 100 میلی متر جیوه و مقاومت PRU 0.1 باشد جریان خون در این رگ چند میلی لیتر در ثانیه می باشد؟ 

د( صفر ج( ده   ب( صد  الف( هزار 

10- افزایش کدام یک از موارد زیر سبب کاهش جریان لنف می شود؟ 

ب( انقباض عضالت اسکلتی  الف( تراوایی مویرگی   

د( فشار انکوتیک پالسما ج( فشار انکوتیک مایع میان بافت  

بانه
طبی

نشر 
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11- کدام یک از سیستم های تنظیم فشارخون مانع از تغییرات آنی فشارخون ناشی از فعالیت های معمول روزانه در فرد سالم می شود؟ 

ب( رفلکس کمورسپتوری  الف( رفلکس بارورسپتوری   

د( پاسخ سیستم کلیوی - مایع بدنی ج( پاسخ سیستم عصبی مرکزی به ایسکمی  

1۲- در پاسخ به افزایش فشار ورید مرکزی انتظار می رود کدام یک از موارد زیر افزایش یابد؟

ب( آنژیوتانسین دو  الف( فعالیت گیرنده کم  فشار دهلیزی   

د( فعالیت سمپاتیک کلیوی ج( آلدوسترون   

1٣- کدام عامل زیر باعث افزایش جریان لنفاوی نمی شود؟ 

ب( افزایش فشارخون  الف( افزایش مقاومت شریانچه ها   

د( افزایش فشار انکوتیک مایع میان بافتی ج( ورزش   

1۴- درباره عملکرد ترومبومودولین کدام گزینه زیر درست است؟ 

 VIII و V ب( فعال کردن فاکتورهای الف( افزایش سرعت فعالیت ترومبین  

C د( فعال کردن پروتئین ج( افزایش فعالیت آن توسط هپارین   

1۵- ویتامین 1۲B از کدام ناحیه روده کوچک جذب می شود؟   

د( ایلئوم ج( دئودنوم  ب( ژژنوم   الف( تمام نواحی 

1۶- کاهش میزان سورفکتانت حبابچه ای ریه، موجب کاهش کدام یک از موارد زیر می شود؟

د( نیروی کشش سطحی ج( نیروی ارتجاعی   ب( کار تنفسی   الف( کامپلیانس  

17- فشار سهمی اکسیژن در کدام یک از موارد زیر مشابه حبابچه ای خواهد بود که نسبت تهویه به جریان خون در آن بی نهایت است؟ 

ب( فشار اکسیژن شریانی  الف( فشار اکسیژن وریدی   

د( اکسیژن هوای مرطوب بازدمی ج( فشار اکسیژن هوای مرطوب دمی فشار  

1۸- کدام یک از گروه های نورونی و یا مراکز کنترل تنفسی در ساقه مغز، مسئول اصلی تنظیم فرکانس و عمق تنفس است؟ 

ب( مرکز پنوموتاکسیک  الف( مرکز آپنوستیک   

د( گروه نورون های تنفسی خلفی ج( گروه نورون های تنفسی شکمی   

1۹- کدام یک از موارد زیر توسط هورمون آلدوسترون تنظیم نمی شود؟ 

ب( ترشح پتاسیم در سلول های اصلی  الف( بازجذب سدیم در سلول های اصلی  

د( غلظت پتاسیم در مایع خارج سلولی ج( غلظت سدیم در مایع خارج سلولی   

۲0- کدام یک از عبارات زیر در خصوص تنظیم تعادل اسید - باز در بدن صحیح است؟ 

الف( کلیه، تولید و دفع NH۴+ را در پاسخ به اسیدوز متابولیک افزایش می دهد. 

ب( H۲PO۴- در توبول های کلیوی فرمی از بافر فسفات است که می تواند بی کربنات جدید تولید نماید.

ج( H+ ترشح شده برای بازجذب توبولی بیکربنات، نهایتاً به همراه ادرار دفع می گردد. 

د( سیستم تنفس نمی تواند اسیدوز متابولیک را به خوبی آلکالوز متابولیک جبران نماید.

بانه
طبی
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پاسخنامه

فیزیولوژی

1- الف
طبق معادله ی نرنست، پتانسیل انتشاری پتاسیم  منفی94 و پتانسیل انتشاری سدیم مثبت 61 هستند. از آنجا که نفوذپذیری کانال های 
نشتی غشا در حالت استراحت نسبت به پتاسیم بیشتر از سدیم است )100 برابر(، پتانسیل استراحت غشا به پتانسیل انتشاری پتاسیم 

نزدیک تر است. 
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث پتانسیل غشا و پتانسیل عمل

2- الف
 C مکانیسم انقباض عضله: ایجاد پتانسیل صفحه انتهایی، آزاد شدن کلسیم از شکبه ی سارکوپالسمی، اتصال کلسیم به زیرواحد
تروپونین، تغییر شکل تروپونین، کنار رفتن تروپونین از روی جایگاه های فعال اکتین، اتصال سر پل های عرضی میوزین به جایگاه های 
فعال اکتین، لغزش میوزین روی اکتین، انقباض. با پایان انقباض عضله و شروع شل شدن، فرایند انقباض عضله برعکس می شود. 
با خارج شدن کلسیم از سلول عضالنی، تروپونین مجدداً جایگاه های فعال روی رشته های اکتین را می پوشاند و واکنش بین اکتین و 

میوزین و ایجاد پل های عرضی مهار می شود. 
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث عضله ی اسکلتی

3- ب
انواع فیبرهای عضالنی اسکلتی را مرور کنیم:

رنگنوع
 ATPase

rate

قدرت شبکه 
سارکوپالسمی

قطر
محتوای اکسیداتیو )میتوکندری 

+ مویرگ + میوگلوبین(
محتوای 

گلیکولیتیک

آهسته/
)I( اکسیداتیو

قرمز )به علت وجود 
میوگلوبین زیاد(

متوسطباالمتوسطمتوسطپایین

سریع/
)II( گلیکولیتیک

باالپایینزیادباالباالسفید

همانطور که از نامشان هم مشخص است، فیبرهای سریع سرعت انقباض باالتری دارند ولی به علت انجام گلیکولیز بیشتر زودتر خسته 
می شوند. 

سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث عضله ی اسکلتی

4- ج
طبق گایتون، عضله ی قلب سن سیشیومی است که سلول های عضالنی آن توسط صفحات بینابیني )Intercalated discs( از 
همدیگر جدا می شوند. در هر صفحه، پیوستگاه های شکافی )Gap Junction( وجود دارند که به یون ها اجازه ی انتشار تقریباً آزاد را 
می دهند. این ویژگی مختص سلول های عضالنی قلبی است و به گسترش تحریک در قلب کمک می کند. دقت کنید که پیوستگاه های 

شکافی در عضالت صاف تک واحدی )احشایی( نیز وجود دارند اما روی صفحات بینابینی قرار نگرفته اند.
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث عضله ی قلبی

بانه
طبی

نشر 
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5- د
 QRS ،به بیش از 0.2 تا 0.3 ثانیه PR بلوک های دهلیزی-بطنی را مرور می کنیم:  بلوک دهلیزی-بطنی درجه اول: افزایش فاصله
طبیعی /  بلوک دهلیزی بطنی درجه دوم: افزایش فاصله PR به  0/25 تا 45/ 0 ثانیه، حذف یک ضربان بطنی / بلوک دهلیزی-بطنی 

درجه سوم )کامل(: بلوک کامل ایمپالس، گریز بطنی، عدم خون رسانی کافی به مغز، سندروم غش استوک-آدامز
طبق گایتون، گریز بطنی در بخش هایی از سیستم پورکنژ که بعد از محل بلوک قرار دارند رخ می دهد.

سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث ارزیابی اختالالت عضله ی قلبی

6- ب
با توجه به سؤال قبل، هر چه هدایت در گره یا دسته ی AV ضعیف تر باشد فاصله ی PR بیشتر می شود و در نهایت سندرم استوک-آدامز 

رخ می دهد. 
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث ارزیابی اختالالت عضله ی قلبی

7- ب
عضالت پاپیالری لبه ی دریچه های دهلیزی- بطنی را هنگام سیستول بطن به درون بطن می کشند تا لبه ی دریچه ها به طرف دهلیزها 
برآمده نشود. در صورت اختالل در عملکرد این عضالت، دریچه به شدت به طرف دهلیز برجسته می شود که باعث نشت شدید خون 
به داخل دهلیز می شود، بنابراین مقداری خون بعد از هر انقباض در قلب باقی می ماند، که می توان آن را بخشی از حجم پایان دیاستولی 
در نظر گرفت که باعث می شود گزینه د با اغماض صحیح باشد. در کلید اولیه گزینه ب صحیح در نظر گرفته شده است که به نظر 

می رسد اگر همین مقدار خونی را که طی سیستول به درون دهلیز بازگشته است جزء بازگشت وریدی در نظر بگیریم، توجیه می شود.
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث عضله ی قلبی

8- ج
فاصله ی PR فاصله ی بین آغاز تحریک الکتریکی دهلیزها و آغاز تحریک بطن هاست و هدایت در دهلیز، گره دهلیزی-بطنی، دستجات 

هیس و فیبرهای پورکنژ را نشان می دهد، که در این بین کمترین سرعت هدایت ایمپالس و بیشترین تأخیر را در گره AV داریم: 

مسیر هدایت
سرعت هدایت

)متر / ثانیه(
مدت زمانتوضیحات

مجموع 
زمان

ECG

S-A Node0/05
ضربان ساز

انتقال ایمپالس به عضالت دهلیز و مسیر بین گرهی
00P شروع موج

عضالت دهلیز
شروع به دپوالریزاسیون1

0/070/07راست
P موج

0/090/09چپ
-0/030/03انتقال ایمپالس بین دو گره1مسیر بین گرهی

A-V node0/050/090/12تأخیر دهنده
P-Q سگمان

0/040/16تأخیر دهنده1باندل نفوذ کننده
-0/010/17انتقال ایمپالس به عضالت بطنی4 - 1/5فیبرهای پورکنژ

0/050/22شروع به دپوالریزاسیون0/5 - 0/3عضالت بطن
کمپلکس 

QRS

سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث تحریک ریتمیک قلب

بانه
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9- د
جریان خون در عروق با قانون اهم محاسبه می شود:  

که در آن Δp اختالف فشار دو انتهای رگ و R مقاومت است. در این سؤال فشار در طول رگ 100 میلی متر جیوه است، یعنی فشار 
در سراسر طول رگ ثابت است و میان دو سر آن اختالف فشار وجود ندارد )Δp صفر(، و بنابراین جریانی هم در این رگ وجود نخواهد 

داشت )F صفر(. 
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث کلیات گردش خون

10- د
سرعت جریان لنف به فشار مایع بین سلولی بستگی دارد و فشار مایع بین سلولی نیز به برآیند نیروهای رو به داخل و رو به خارج 

مویرگ ها بستگی دارد: 
- فشار هیدروستاتیک مویرگ )Pc(: رو به خارج

-  فشار هیدروستاتیک مایع بین سلولی )Pi(: رو به داخل
- فشار اسموتیک )انکوتیک( پالسما )πc(: رو به داخل

- فشار اسموتیک کلوئیدی مایع بین سلولی )πi(: رو به خارج
حال اگر برآیند نیروهای رو به خارج کمتر از نیروهای رو به داخل باشند جریان لنف کاهش می یابد، که با افزایش فشار انکوتیک پالسما 

)گزینه د( ممکن است. 
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث گردش خون در عروق کوچک و دستگاه لنفاوی

11- الف
چند تا از رفلکس های عروقی را مرور می کنیم:

اثرنحوه تحریک شدنعصبمحلرفلکس های عروقی

بارورسپتور
سینوس 
کاروتید

قوس آئورت

گلوسوفارنژیال
واگ )با عصب هرینگ 
به بصل النخاع می  روند(

باالرفتن فشار
مهار وازوموتور و تحریک واگ: کاهش 

مقاومت و کاهش برون ده قلبی

کمورسپتور
اجسام 

کاروتیدی و 
اجسام آئورتی

گلوسوفارنژیال و واگ 
به مراکز وازوموتور

کاهش اکسیژن، افزایش 
هیدروژن و کربن 

دی اکسید
افت فشار

معکوس اثر بارورسپتور

رفلکس دهلیزی و 
شریان های ریوی 

)گیرنده های کششی(

دیواره ی 
دهلیز ها و 
شریان ریوی

-
افزایش حجم خون 
)کشش گیرنده ها(

1. رفلکس حجمی )کلیه(: اتساع آرتریول، 
ANP افزایش ترشح ،ADH کاهش ترشح

2. رفلکس بین بریج )قلب(: افزایش ضربان 
و قدرت میوکارد

پاسخ کوشینگ )پاسخ 
ایسکمیک(

CNS-
افزایش فشار مایع مغزی 

نخاعی در جمجمه
افزایش فشار شریانی

سنکوپ واگووازال )غش 
عاطفی(

CNS-شوک عصبی
فعال شدن دستگاه متسع کننده عروق، 
پیام مهاری به قلب توسط واگ: افتادن 

ضربان قلب و فشار خون

بانه
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سریع ترین رفلکس ها که در طور فعالیت های روزانه فعال می شوند دو رفلکس اول هستند. رفلکس بارورسپتوری به تغییرات سریع فشار 
در گیرنده ها و رفلکس کمورسپتوری به تغییرات سریع ترکیب شیمیایی خون پاسخ می دهند.

سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث تنظیم عصبی گردش خون و تنظیم سریع فشار شریانی

12- الف
با افزایش فشار ورید مرکزی، گیرنده های کششی دیواره ی دهلیزها در پاسخ به فشار باالی خونی که از وریدها می رسد فعال خواهد شد 
و با رفلکس حجمی )افزایش دفع ادرار از کلیه( و رفلکس بین بریج )افزایش ضربان قلب و قدرت میوکارد( درصدد کاهش حجم خون 

خواهد آمد. دقت کنید که سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون در زمان کاهش فشار خون شریانی فعال خواهند شد. 
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث تنظیم عصبی گردش خون و تنظیم سریع فشار شریانی

13- الف
افزایش مقاومت شریانچه ها باعث کاهش جریان و فشار خون در مویرگ ها خواهد شد، و با کاهش فشار هیدروستاتیک مویرگی برآیند 

نیروها به سمت داخل مویرگ خواهد بود که باعث کاهش مایع میان بافتی و کاهش جریان لنف خواهد شد. 
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث گردش خون در عروق کوچک و دستگاه لنفاوی

14- د
چند مورد از عوامل ضدانعقاد خون را مرور می کنیم:

اثراتضد انعقاد ها

داشتن گلیکوکالیکس با بار منفی: دفع عوامل انعقادیصاف بودن سطح اندوتلیال

اتصال به پروترومبین )کند شدن مسیر انعقاد(، فعال کردن پروتئین c و غیر فعال شدن فاکتور VIII.Vترومبومادیولین

ترکیب با آنتی ترومبین III، ترومبین، فاکتور های 9 تا 12هپارین

ترکیب کومارینی با مهار آنزیم کمپلکس اپوکسید ردوکتاز ویتامین K، طوالنی اثر تر از هپارینوارفارین
ترومبادیولین از پروتئین هایی است که به طور طبیعی روی اندوتلیوم عروق سالم وجود دارد و با فعال کردن پروتئین C اثر ضدانعقادی 

نشان می دهد. 
سیب سبز فیزیولوژی یک مبحث هموستاز و انعقاد خون

15- د
سلول های پریتال در معده HCl و فاکتور داخلی را ترشح می کنند. فاکتور داخلی به ویتامین B12 متصل می شود و برای جذب آن از 

ایلئوم به روش پینوسیتوز ضروری است. 
سیب سبز فیزیولوژی دو مبحث ترشح گوارش

16- الف
کمپلیانس ریوی یعنی میزان اتساع ریه ها به ازای هر واحد افزایش فشار بین دو سوی ریه، که به دو عامل بستگی داره: نیروهای 
ارتجاعی بافت ریه ناشی از رشته های االستین و کالژن، و نیروی ارتجاعی حاصل از کشش سطحی. همچنین از آنجا که سورفکتانت 
در حبابچه های ریوی نقش کاهش کشش سطحی را ایفا می کند، در شرایط کاهش آن )مانند اتفاقی که در سندرم زجر تنفسی نوزاد 

می افتد( کمپلیانس ریوی کاهش می یابد. 
سیب سبز فیزیولوژی دو مبحث سورفاکتانت

بانه
طبی

نشر 




