
سؤاالت

فیزیولوژی

1-بافعالشدنمکانیسمفرانکـاستارلینگکدامموردزیررخمیدهد؟

ب(پیشبارکاهشمییابد. الف(مساحتمنحنیحجم-فشارکاهشمییابد.

د(حجمپایانسیستولیکاهشنمییابد.  ج(کسرتخلیهافزایشمییابد.

2-کدامجملهزیردربارهسلولهایانقباضیقلبنادرستاست؟

الف(کانالهایسدیمیوابستهبهولتاژدودریچهای،قبلازکانالهایدیهیدروروپیریدینیفعالمیشوند.

ب(فعالشدنپمپSERCaباعثکاهشکلسیمسارکوپالسموشلشدنعضلهمیگردد.

ج(تحریکسمپاتیکازطریقافزایشفعالیتپمپSERCaباعثافزایشقدرتانقباضقلبمیشود.

د(مبادلهگرسدیم/کلسیمسهمبیشتریازپمپSERCaدرفرایندشلشدنانقباضبرعهدهدارد.

3-درنمودارحجمـفشار،طییکسیکلقلبی،درنقطهCچهاتفاقيميافتد؟

الف(بازشدندریچهآئورتي

ب(بستهشدندریچهآئورتي

ج(بازشدندریچهمیترال

د(بستهشدندریچهمیترال

4-افزایشبروندهقلبيتوسطتحریکسیستمعصبيسمپاتیک،عمدتاًناشيازانقباضکدامیکازعروقزیراست؟

د(ونولها ج(آرتریولها ب(شریانها الف(وریدها

5-پیوندوریدسافنبهشریانکرونر،باعثایجادکدامنوعازبازسازیعروقیدروریدمیگردد؟

د(هایپرتروفیک ج(یوتروفیکروبخارج ب(هایپرتروفیکروبخارج الف(یوتروفیکروبداخل

6-افزایشکدامیکازمواردزیرسببافزایشفشاروریدمرکزیمیشود؟

د(قدرتانقباضقلب ج(مقاومتکلمحیطی ب(کمپلیانسوریدی الف(تونشریانچهها

7-میزانتحریکبارورسپتوهادرکدامحالتبیشتراست؟

ب(پسازیکوعدهرژیمغذاییپرنمک  الف(ورزشسنگینهوازی

د(شوکگردشخون  ج(پرفشاریخوناصلی
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8-مهمترینعاملتنظیموازوموشنچیست؟

K+)د Na+)ج CO2)ب O2)الف

9-درشروعچرخشسربهطرفراست،کدامیکازمواردزیراتفاقمیافتد؟

الف(فعالیتفیبرهایآورانvestibulocochlearچپافزایشمییابد.

ب(درمجرایافقیسمتراست،استریوسیلیاهاازکینوسیلیومدورمیشوند.

ج(فعالیتفیبرهایآورانvestibulocochlearراستافزایشمییابد.

د(درمجرایافقیسمتچپ،استریوسیلیابهکینوسیلیومنزدیکمیشوند.

10-بیمار50سالهایقادربهنامیدناشیاییکهنشاندادهمیشودنیست.کدامناحیهارتباطیمغزبیمارممکناستدچاراختاللشدهباشد؟

Prefrontal)ب Parieto-occipito-temporal)الف

Cingulategyrus)د  Limbic)ج

11-درموردفتورسپتورهاکدامعبارتنادرستاست؟

الف(بهدلیلحساسیتبیشتراستوانهایهادرناحیهفوآ،اینناحیهتواناییدقیقتریندیدرادارد.

ب(برخوردنوربهگیرندههاینوریسببفعالشدنفسفودیاسترازدرآنهامیشود.

ج(آداپتاسیوندرمخروطیهاسریعترازاستوانهایهااست.

د(درآداپتاسیونبهنور،رتینالدراستوانهایهاومخروطیهابهویتامینAتبدیلمیشود.

12-اگرفردیبهطورناگهانیدرمعرضسرمایشدیدقرارگیرد،فرکانسپتانسیلعملدرگیرندههایحرارتیچهتغییریپیدامیکند؟

الف(بهتدریجزیادمیشودوبهدلیلتطابقناپذیریگیرندههادریکحدماکزیممثابتباقیمیماند.

ب(بهتدریجزیادمیشودوپساز30دقیقهبهتدریجکاهشمییابد.

ج(ناگهانافزایشمییابدوسپسبهتدریجکممیشودوپساز30دقیقهبهصفرمیرسد.

د(ابتداشدیداًزیادمیشود،درعرضچندثانیهاولبهسرعتوتا30دقیقهبعدبهتدریجکممیشود.

13-بهدنبالتخریبمسیرحرکتیقشری-نخاعی،حرکاتبهصورتجداازهممیتوانندکماکانانجامشوند.اینتواناییبهدلیلفعالیت

کدامیکازهستههایمغزیاست؟

د(رافه ج(قرمز ب(دهلیزی الف(مشبکی

14-بهدنبالتحریکانداموتریگلژیدرتاندونیکعضله،کدامتغییرزیررخمیدهد؟

الف(فرکانسپتانسیلعملدرنورونحرکتیآنعضلهزیادمیشود.

ب(دراینترنورونهایمهاریکهبافیبرIbسیناپسمیدهندIPSPایجادمیشود.

ج(فرکانسپتانسیلعملدرنورونحرکتیعضلهآنتاگونیستزیادمیشود.

د(ازانتهایفیبرIbدرنخاعنوروترانسمیترتحریکیرهامیشود.

15-کدامبخشازمخچهدرانجامحرکاتنرموهماهنگعضالتآگونیستوآنتاگونیستبخشهایانتهاییاندامها،برایانجامحرکات

طرحدارنقشدارد؟

د(لوبفلوکولوندولر ج(مخچهمغزی ب(مخچهنخاعی الف(مخچهدهیلزی
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پاسخنامه

1- د
دو روش اصلی جهت تنظیم عملکرد پمپ قلب وجود دارد:

1( تنظیم ذاتی که در پاسخ به تغییرات حجم خون جریان یافته به درون قلب انجام می  گیرد )مکانیسم فرانک - استارلینگ(.
2( کنترل به وسیله اعصاب اتونوم 

مقدار خونی که قلب معموال در هر دقیقه، پمپ می  کند، تقریبا به طور کامل به حجم جریان خون واردشده به آن از وریدها )بازگشت 
وریدی( بستگی دارد. به این قابلیت ذاتی قلب، برای سازگار شدن با تغییرات حجم وارده، مکانیسم فرانک استارلینگ می گویند.  پس این 
مکانیسم اساسا به این معنا است که هر چه کشیدگی عضله بطن در طول پرشدن بیشتر باشد، مقدار خونی که به آئورت پمپ می  شود، 

  بیشتر خواهدبود. قبل از بررسی گزینه ها، اصطالحات زیر رو مرور کنیم

توضیحچند اصطالح

حجم ضربه ای به حجم پایان دیاستولکسر تخلیه

خون ورودی به بطن ها بیشتر می  شود و کشیدگی زیاد می  شود و نیروی انقباضی قلب زیاد می  شودمکانیسم فرانک- استارلینگ

جمع جبری پتانسیل الکتریکی هر 2 لید اندامی برابر است با لید سومقانون آیهنتون
�� سیب  سبز فیزیولوژی 1.  مبحث قلب 

2- د
تحریک سمپاتیک، سرعت ضربان قلب و نیروی عضله قلبی )ca الزم برای انقباض از پالسما به عضله قلبی برمی  گردد( را افزایش 

می  دهد، در حالی که پاراسمپاتیک تنها سرعت ضربان قلب را کاهش می  دهد و قدرت انقباضی قلب را چندان کم نمی  کند. 

کانال دریچه دار سدیمی، دو دریچه دارد: خارج کانال )دریچه فعال سازی( و داخل کانال )دریچه غیرفعال سازی(
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 در نهایت یک پمپ کلسیم غشایی، یون های کلسیم را به داخل شبکه سارکوپالسمی برمی  گرداند، حذف یون های کلسیم باعث 
پایان دادن به انقباض می شود. 

�� سیب  سبز فیزیولوژی 1. مبحث عضله 

3- الف
با توجه به شکل روی سوال )بطن چپ نمایش داده شده است(:

 نقطه A: نشان دهنده پایان حجم سیستولی و نقطه آغازگر پرشدن بطن ها است. پس دریچه میترال باز است.
نقطه B: نشان دهنده حجم پایان دیاستولی است و نقطه آغازگر انقباض ایزوولومیک )افزایش فشار داخل بطن بدون تغییر حجم( است، 

لذا دریچه میترال بسته است. 
نقطه C: شروع مرحله تخلیه است، لحظه ای که فشار بطن چپ اندکی باالتر از 80 

شده است و درچه آئورت باز می  شود .
نقطه D: انتهای مرحله تخلیه و شروع استراحت ایزوولومیک )کاهش فشار بطن، بدون 
تغییر حجم( است، در این مرحله کم ترین حجم خون در قلب وجود دارد و در این نقطه 

درچه آئورت بسته می  شود.

�� سیب  سبز فیزیولوژی 1. مبحث قلب

4- الف 
یکی از سواالت بسیار مهمی که بررسی کامل این سوال حیاتی است !

اثرات تحریک سمپاتیک بر روی قلب :
1( افزایش هدایت پتانسیل عمل

2( افزایش ضربان قلب  
3( افزایش مقاومت عروق محیطی
4( افزایش قدرت انقباض قلب   

5( کاهش حجم پایان سیستولی   
6( افزایش بازگشت وریدی )با انقباض ورید های ذخیره کننده محیطی در بدن و کاهش ظرفیت سیستم عروقی(      

7( افزایش حجم پایان دیاستولی  
8( افزایش حجم ضربه ای
9( افزایش برون ده  قلبی   

10(  افزایش فشار  خون 
11( افزایش فشار بحرانی  انسداد

�� سیب  سبز  فیزیولوژی 1. مبحث قلب 
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5- د 
در رگ های خونی کوچک که در پاسخ به افزایش فشار خون منقبض می  شوند، سلول های عضالنی صاف دیواره رگ و سلول های 
اندوتلیال آن به تدریج خود را طوری بازسازی می  کنند که قطر مجرای رگ را کوچک تر بکنند، بدون اینکه در سطح مقطع رگ تغییری 

حاصل بشود. 
شریان ها و شریانچه ها  بازسازی یوتروفیک رو به داخل 

رگ های خونی بزرگ که در پاسخ به فشار خون منقبض نمی شوند  بازسازی هیپرتروفیک 
عروق خونی در معرض افزایش طوالنی مدت جریان خون  بازسازی رو به خارج 

رگ خونی به مدت طوالنی در معرض افزایش فشار و جریان خون  بازسازی هیپرتروفیک رو به خارج 
نمونه ای از بازسازی عروقی هیپرتروفیک، تغییری است که در وریدهای بزرگ )عمدتا ورید سافن( پس از پیوند زدن آن ها به قلب توسط 

عمل بای پس شریان کرونری روی می  دهد. 
�� سیب سبز فیزیولوژی 1. مبحث گردش خون 

6- ج
فشار دهلیز راست را، فشار ورید مرکزی می  نامند. در صورتی که قلب راست )در بالین به دهلیز و بطن راست، قلب راست گفته می  شود( 
با قدرت خون را پمپ کند، فشار دهلیز راست کاهش می  یابد، برعکس ضعف قلب، فشار دهلیز راست را باال می  برد. همچنین هر عاملی 

که باعث شود، خون به سرعت از ورید های محیطی به دهلیز راست بریزد، فشار دهلیز راست را باال می  برد. 
پس کاهش تون شریانچه ها وکاهش قدرت انقباض قلب، فشار ورید مرکزی را باال می  برد. افزایش کمپلیانس وریدی، باعث کاهش 
حجم خون در دهلیز راست شده و فشار ورید مرکزی کاهش می  یابد. )افزایش مقاومت کل محیطی موجب می  شود قدرت انقباضی قلب 

باال برود(
�� سیب سبز فیزیولوژی 1. مبحث گردش خون 

7- ب  

نحوه تحریک عصبمحلرفلکس های عروقی
اثرشدن

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
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نحوه تحریک عصبمحلرفلکس های عروقی
اثرشدن

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، کاهش ترشح ADH، افزایش 

ANP 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

�� سیب  سبز فیزیولوژی 1. مبحث گردش خون 

8- الف 
معموال خون درون مویرگ ها به طور مداوم جریان ندارد، خون به طور متناوب حرکت می کند و هر چند دقیقه، جریان خون قطع و وصل 
می  شود، علت این پدیده، وضعیتی است که  Vasomotion )وازوموشن( نامیده می  شود و از انقباض منقطع شریانچه ها و اسفنکترهای 
پیش مویرگی ناشی می  شود. مهم ترین عامل در میزان باز یا بسته بودن شریانچه های انتهایی و اسفنکتر های پیش مویرگی، غلظت 

اکسیژن در بافت  ها است. 
�� سیب  سبز فیزیولوژی 1.  مبحث گردش خون 

9- ج 
راس هر سلول مویی در گوش، شامل دسته مویی است که شامل یک مژه محکم متحرک )کینوسیلیوم( و دسته ای از 30 تا 50 مژه 
ثابت و محکم است. دقت کنید چرخش سر باعث دپوالریزه شدن سلول های مویی آن سمت و هیپرپوالریزه شدن آن ها در طرف دیگر 

می  شود. هنگام دپوالریزه شدن مژک های ریز )استروسیلیاها( به طرف مژه متحرک )کینوسیلیوم( خم می  شوند )نزدیک می  شوند( 
همه سلول های مویی در انتهای پایانه ای خود سیناپس هایی به اعصاب شماره 8 مغزی )vestibulocochlear( برقرار می  کنند. 

�� سیب  سبز فیزیولوژی2.  مبحث حواس خاص 

10- الف 
بریم سراغ جمع بندی همه مشکالت سخن گفتن و درک کلمات:

آسیب به ورنیکه )در قسمت خلفی شکنج تمپورال فوقانی(  آفازی حسی  قادر به مرتب کردن کلمات در قلب یک فکر منسجم نیست. 
آسیب به بروکا  آفازی حرکتی  آواسازی مختل نیست اما کلمات نامفهوم است. 
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آسیب به بروکا و ورنیکه  آفازی گلوبال 
)dyslexia( کوری کلمه    )angular gyrus( آسیب به شکنج زاویه ای

آسیب به   arcuate fasciculus قطع ارتباط ورنیکه با بروکا 

عملکردنواحی ارتباطی

آنالیز مختصات فضایی بدن، درک زبان )ورنیکه(، پردازش اولیه زبان بینایی )شکنج زاویه ای(، ناحیه نامیدن اشیاآهیانه ای- پس سری

ارتباط با قشر حرکتی، طراحی الگوهای پیچیده و توالی های حرکتی، بروکا )الگوهای زبانی(پره فرونتال

رفتار، هیجانات، انگیزشلیمبیک

�� سیب  سبز  فیزیولوژی 2. مبحث فیزیولوژی حرکتی و انسجامی اعصاب  

11- الف 
دقت بینایی منتقل شده توسط سلول های مخروطی، بیشتر از سلول های استوانه ای است و تفکیک بهتری از تغییرات سریع تصویر بینایی 

را فراهم می  آورد و در ناحیه فووآ )دید دقیق و تشخیص جزئیات( سلول های مخروطی تجمع کرده  اند. 
هنگامی که نور به فوتورسپتور میتابد، قسمت جذب کننده نور )ردوپسین( را فعال می کند، این مولکول ترانسدوسین )پروتئین G( را فعال 

کرده و ترانسدوسین، فسفو دی استراز را فعال می کند.
آداپتاسیون به نور  اگر شخصی برای چندین ساعت در نور شدید قرار بگیرد، نسبت زیادی از مواد شیمیایی در هر دو سلول استوانه ای 

و مخروطی به رتینال و اپسین ها تجزیه می  شود به عالوه قسمت زیادی از رتینال هر دو سلول نیز به ویتامین A  تبدیل می  شود . 
آداپتاسیون به تاریکی  اگر فرد برای مدت طوالنی در تاریکی بماند، رتینال و اپسین ها دوباره در سلول ها به پیگمان حساس به نور 

تبدیل خواهد شد و همچنین ویتامین  A  هم به رتینال تبدیل خواهد شد. 
تمام وقایع شیمیایی دید و از جمله تطابق در سلول های مخروطی، حدود 4 برابر سریع تر از سلول های استوانه ای روی می  دهد. 

�� سیب  سبز فیزیولوژی 2، مبحث حواس خاص  

12- د
وقتی که یک گیرنده سرما به طور ناگهانی با افت شدید دما مواجه می  شود، در ابتدا به شدت تحریک می  شود، ولی این تحریک به سرعت 

طی چند ثانیه اول کاهش می  یابد و به تدریج طی 30 ثانیه بعدی و پس از آن به آرامی خاموش می  شود )سازش گیرنده(
�� سیب  سبز فیزیولوژی 2، مبحث اصول کلی سیستم عصبی 

13- ج
مسیر کورتیکوروبرواسپاینال )قشری- قرمزی- نخاعی(، به عنوان یک راه فرعی، انتقال سینال های نسبتا مجزا و محدود از قشر حرکتی 
به نخاع عمل می  کند. اگر فیبر های کورتیکو اسپاینال تخریب بشوند و راه کورتیکوروبرواسپاینال سالم باشد، حرکات جدا از هم، کماکان 
می توانند انجام شوند، به جز اینکه حرکات انگشتان و دست ها به طور قابل مالحظه ی مختل خواهد  شد، حرکات مچ دست به خوبی 

انجام می  شوند، با تخریب راه کورتیکوروبرواسپاینال، این حرکات نیز از بین می  روند. 
�� سیب  سبز فیزیولوژی 2، مبحث حرکتی و انسجامی اعصاب 
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