
سؤاالت

فیزیولوژی

1- با توجه به مدل موزاییک سیال غشای پالسمایی، محل قرار گرفتن کربوهیدرات ها در غشای سلول کدام است؟

الف( در تماس با مایع داخل و خارج سلول است.

ب( فقط در سطح داخلی غشاء وجود دارد.

ج( فقط در سطح خارجی غشاء وجود دارد.

د( در داخل الیه متشکل از دم های هیدروفوب اسیدچرب وجود دارد.

2- کدام یک از موارد زیر طی سیکل پل عرضی در عضالت اسکلتی اتفاق می افتد؟

الف( برای رهایش پل عرضی میوزین از مولکول اکتین، ATP استفاده می شود که منجر به شل شدن می گردد.

ب( برای آشکار شدن جایگاه اتصالی اکتین به میوزین، +Ca2 به اکتین متصل می شود.

ج( برای کاهش طول سارکومر، رشته اکتین کوتاه می شود.

د( برای فسفریالسیون سر میوزین، +Ca2 به کالمودولین متصل می شود.

3- کار زنجیره سبک میوزین کیناز در فیبرهای عضالنی صاف چیست؟

الف( در حضور کالمودولین، زنجیره سبک میوزین را برای القاء انقباض دفسفریله می کند.

ب( زنجیره سبک میوزین را در حضور Ca2+ / calmodulin برای تولید انقباض عضالنی فسفریله می کند.

ج( زنجیره سبک میوزین فسفاتاز را برای شروع شل شدن فعال می کند.

د( فسفات را از زنجیره تنظیم کننده حذف می کند و از این انقباض عضالنی را آغاز می کند.

4- اگر غلظت خارج سلولی سدیم 140 میلی موالر و غلظت داخل سلولی آن 14 میلی موالر باشد، انتظار دارید در 37 درجه سانتی گراد پتانسیل 

نرنست چند میلی ولت باشد؟

ب( 61- الف( 61  

د( 70 ج( 70-  

5- کدام یک از عبارات زیر در مورد تغییر کنداکتانس سدیمی و پتانسیمی طی پتانسیل عمل صحیح است؟

الف( کنداکتانس پتانسیمی در مراحل اولیه پتانسیل عمل چندین هزار برابر می شود.

ب( کنداکتانس پتانسیمی در مراحل اولیه پتانسیل عمل فقط در حدود 30 برابر افزایش می یابد.

ج( کنداکتانس سدیم در مراحل اولیه پتانسیل عمل فقط حدود 30 برابر افزایش می یابد.

د( کنداکتانس سدیمی در مراحل اولیه پتانسیل عمل چندین هزار برابر می شود.

6- کدام یک از ویژگی های زیر، گره سینوسی دهلیزی قلب را مرکز مولد ضربان می سازد؟

ب( ناپایداری پتانسیل استراحت الف( پتانسیل استراحت کمتر منفی  

د( مدت زمان کوتاه پتانسیل عمل ج( دامنه کم پتانسیل عمل  

بانه
طبی
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7- کدام یک از رفلکس های زیر عامل افزایش ضربان قلب در هنگام افزایش بازگشت وریدی است؟

د( کمورسپتوری ج( بارورسپتوری  ب( هرینگ بروئر  الف( بین بریج  

8- چه عاملی سبب بازشدن کانال کلسیمی شبکه سارکوپالسمی سلول های عضله قلب می شود؟

ب( یون کلسیم الف( دپوالریزاسیون سارکولما  

د( دپوالریزاسیون لوله عرضی ج( ارتباط مکانیکی با کانال های کلسیمی غشاء سلول 

9- بیشترین کاهش در فشار خون، در کدام ناحیه سیستم عروقی رخ می دهد؟

د( شریانچه ها ج( مویرگ ها  ب( ونول ها  الف( وریدها 

10- کدام یک از سیستم های کنترل فشار خون سریع تر عمل می کند؟

ب( رنین - آنژیوتانسین  الف( شل شدن ناشی از استرس   

د( کلیوی - مایع بدنی ج( نشت مایع از دیواره مویرگی   

11- افزایش کدام یک از موارد زیر سبب افزایش فشار ورید مرکزی می شود؟

د( قدرت انقباض قلب ج( مقاومت کل محیطی   ب( کمپلیانس وریدی  الف( تون شریانچه ها  

12- در کدام یک از موارد زیر در منحنی فشار نبض دندانه وجود ندارد؟

د( تنگی دریچه آئورتی ج( مجرای شریانی باز  ب( نارسایی دریچه آئورتی   الف( آرترواسکلروز 

13- مهم ترین عامل تنظیم وازوموشن چیست؟

K+ )د  Na+ )ج  CO2 )ب  O2 )الف

14- کدام عامل زیر موجب کاهش حجم ریه می گردد؟

ب( کشش سطحی مایعات پوشاننده حبابچه  الف( فشار منفی جنب   

د( سورفاکتانت ج( خاصیت االستیکی دیواره قفسه سینه 

15- در صورتی که نسبت تهویه به جریان خون حبابچه ای صفر باشد، کدام عبارت زیر صحیح است؟

ب( فشار سهمی گاز کربنیک حبابچه برابر فشار آن در خون شریانی است. الف( فشار سهمی اکسیژن حبابچه برابر فشار آن در خون وریدی است. 

د( فضای مرده حبابچه ای افزایش می یابد. ج( فشار سهمی بخار آب آن به حدود صفر کاهش می یابد. 

16- هموفیلی نوع A یا کالسیک در اثر کمبود کدام یک از فاکتورهای انعقادی زیر به وجود می آید؟

XI )د  IX )ج  VII )ب  VIII )الف

17-کدام واقعه زیر بر اثر انقباض آرتریول های وابران اتفاق می افتد؟

الف( افزایش فشار هیدرواستاتیک گلومرولی و کاهش فشار آنکوتیک گلومرولی

ب( کاهش فشار هیدرواستاتیک گلومرولی وافزایش فشار آنکوتیک گلومرولی

ج( افزایش فشار هیدرواستاتیک گلومرولی و عدم تغییر فشار آنکوتیک گلومرولی 

د( افزایش فشار هیدرواستاتیک گلومرولی و افزایش فشار آنکوتیک گلومرولی

بانه
طبی
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فیزیولوژی

1- ج 
شکل زیر برای فصل دوم گایتونه و ساختمان غشای سلول رو نشون میده که نکات زیر رو ازش باید بدونی: 

الف( غشا به طور عمده از دو الیه چربی )مولکول های فسفولیپید( تشکیل شده.
ب( در خارج غشاء، بنیان های کربوهیدراتی که به مولکول های بزرگ پروتئینی وصل شدن دیده میشه، پس حواست باشه در سمت 

داخلی غشا کربوهیدرات به پروتئین های غشا متصل نیست!

�� سیب سبز فیزیولوژی ۱، مبحث سلول و فیزیولوژی عمومی.

بانه2- الف 
طبی

نشر 
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تو نمودار قبل مراحل انقباض عضله اسکلتی رو کامل برات گفتم، برای حل این سوال باید حواست به دو نکته هم باشه: یک اینکه 
کالمادولین توی عضله ی صاف هستش و نه اسکلتی و دو اینکه یون کلسیم به تروپونین متصل میشه نه اکتین!

�� سیب سبز فیزیولوژی ۱، مبحث عضله  ی اسکلتی.

3- ب 

 

د توقف فرآين(انقباض 
)با ميوزين فسفاتاز

اتصال سر ميوزين 
به اكتين

ميوزين كيناز، زنجيره 
سبك ميوزين را 
فسفريله مي  كند

-كمپلكس كلسيم
 كالمادولين، ميوزين
دكيناز را فعال مي  كن

م اتصال كلسي
به كالمادولين

مراحل 
انقباض 
عضله 
:صاف

آنزیم میوزین کیناز یکی از زنجیره  های سبک میوزین به نام زنجیره  ی تنظیم کننده را در حضور Ca 2+ / calmodulin  فسفوریله می  کند.
�� سیب سبز فیزیولوژی ۱، مبحث عضله  ی صاف.

4- الف
 غلظت ها و دمایی که در سوال ذکر شده مربوط به حالت فیزیولوژیک استاندارد بدنه و پتانسیل انتشاری سدیم در این شرایط ۶۱+ 

میلی ولت هستش.
در نمودار زیر پتانسیل های نرنست مهم هستش حتما حفظ باش.

معادله نرنست

94-پتانسیل انتشاری پتاسیم

۶۱+پتانسیل انتشاری سدیم

4-پمپ سدیم/پتاسیم

90-پتانسیل استراحت

نتیجه: بیشترین نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم است

�� سیب سبز فیزیولوژی ۱، پتانسیل غشا و پتانسیل عمل.

5- د
 در بخش ابتدایی پتانسیل عمل، نسبت هدایت پذیری سدیم به پتاسیم به بیش از هزار برابر افزایش می یابد، لذا تعداد یون های سدیمی 
ورودی به سلول از تعداد یون های پتاسیمی خروجی از سلول، بسیار بیشتر است که موجب مثبت شدن پتانسیل غشا می شود. سپس 
با بسته شدن کانال های سدیمی و باز شدن کانال های پتاسیمی، کنداکتانس به نفع هدایت پذیری باالی پتاسیم تغییر می کند. تراوایی 

کانال های پتاسیمی در اواسط مرحله ی رپوالریزاسیون به حداکثر میرسه.
�� سیب سبز فیزیولوژی ۱، مبحث سلول و فیزیولوژی عمومی.

بانه
طبی
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6- ب
کلید اولیه سازمان سنجش جواب این سوال رو گزینه ی ب اعالم کرده بود اما با استناد به فیزیولوژی گایتون چاپ 20۱۶ صفحه   ۱23 
مبحث Mechanism of sinus nodal rhytmicity میدونیم که پتانسیل استراحت غشا در گره سینوسی حدودا ۵۵- تا ۶0- میلی ولته در 
حالی که پتانسیل استراحت برای عضله ی بطنی بین ۸۵- تا 90- میلی ولت هستش و این مثبت تر بودن یا کمتر منفی بودن اون یکی از 
عللی هستش که باعث میشه گره سینوسی دهلیزی مولد ضربان باشه، در نتیجه هر دو گزینه  ی الف و ب برای این سوال درست هستش.

 �� سیب سبز فیزیولوژی ۱، مبحث تحریک ریتمیک قلب.

7- الف
به دنبال افزایش حجم خون دو رفلکس اتفاق میفته:

ANP افزایش ترشح ،ADH ۱. رفلکس حجمی )کلیه(: اتساع آرتریول، کاهش ترشح
2. رفلکس بین بریج )قلب(: افزایش ضربان و قدرت میوکارد

ما بقی رفلکس  های عروقی رو هم برات تو جدول زیر گذاشتم.

اثرنحوه تحریک شدنعصبمحلرفلکس های عروقی

سینوس کاروتیدبارورسپتور
قوس آئورت

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

مهار وازوموتور و تحریک واگ: کاهش باالرفتن فشار
مقاومت و کاهش برون ده قلبی

اجسام کاروتیدی و کمورسپتور
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 

افزایش حجم خون -شریان ریوی
)کشش گیرنده ها(

۱. 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
افزایش فشار شریانینخاعی در جمجمه

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 ۱، مبحث تنظیم عصبی گردش خون و تنظیم سریع فشارخون شریانی.

8- ب
در طی فاز کفه  ی پتانسیل عمل عضله ی قلب، کلسیم از مایع خارج سلولی وارد سلول عضله  ی قلبی می شود  . این کلسیم وارد شده سبب 
باز شدن کانال  های کلسیمی ریانودینی شبکه  ی سارکوپالسمی عضله  ی قلبی و ورود کلسیم از شبکه به درون سیتوزول می  گردد. پس 
عضله  ی قلبی برای انقباض هم به کلسیم خارج سلولی و هم کلسیم داخل سلولی وابسته است  . اگر کانال  های وابسته به ولتاژ کلسیمی 

مهار شوند  ، تعداد ضربان قلب کاهش می  یابد.
�� سیب سبز فیزیولوژی ۱، مبحث عضله  ی قلبی.

بانه
طبی

نشر 



29 پاسخنامه

9- د
فشار شریان ها زیاده و وقتی یهو به آرتریول ها یا همون شریانچه ها می رسه کم میشه و افت زیادی پیدا می کنه. بعد از آرتریول ها هم 
مویرگ ها رو داریم اما چون فشار خیلی کم شده اون جا دیگه فشار افت زیادی نداره. در نتیجه بیشترین افت فشار سیستم عروقی در 

آرتریول ها )شریانچه ها( اتفاق می افتد.
�� سیب سبز فیزیولوژی ۱، مبحث کلیات گردش خون. 

10- الف
مکانیسم  های تنظیم فشار شریانی سه دسته هستند: عده  ای سریع االثر هستند مانند شل شدن ناشی از استرس. عده  ای از مکانیسم  ها 
تایم متوسطی طول می  کشد تا اثر کنند مانند رنین-آنژیوتانسین، مکانیسم فشار اتساع عروق و جابجایی مایع از مویرگ ها. عده  ای از 

مکانیسم  ها هم تایم طوالنی  تری طول می  کشد تا اثر کنند مانند مکانیسم کلیوی.

مکانیسمتنظیم فشار شریانی

بارورسپتور، کمورسپتور، پاسخ CNS به ایسکمیسریع االثر

رنین-آنژیوتانسین، مکانیسم فشار اتساع عروق، جابجایی مایع از مویرگ هامتوسط

کلیه ها و آلدوسترونطوالنی
�� سیب سبز فیزیولوژی ۱، مبحث تنظیم فشار شریانی و نظام یکپارچه  ی تنظیم فشار. 

11- سؤال حذف شده است.
این سوال دقیقا توی آزمون میان دوره خرداد ۱400 هم اومده بود و از سوال هایی 
بود که کلید اولیش مشکل داشت و بعد اعتراض گزینه ی ج به عنوان کلید 

اعالم شد.
فیزیولوژی   ۱400 خرداد  آزمون  برای  بهداشت  وزارت  اعالمی  رفرنس های 
که  فهمید  میشه  اون   2۵۵ صفحه ی  نمودار  طبق  و  هستش   20۱۶ گایتون 
تحریک سمپاتیک بازگشت وریدی و در نتیجه فشار ورید مرکزی که معادل 

فشار دهلیز راست هستش رو افزایش میده.
مکانسیم تحریک سمپاتیک برای افزایش بازگشت وریدی هم افزایش مقاومت 

کل محیطی هستش، بنابراین جواب صحیح سوال گزینه ی ج هستش.

�� سیب سبز فیزیولوژی ۱، مبحث قابلیت اتساع عروق و وظایف دستگاه  های شریانی و وریدی.

12- ب
فشار نبض در تنگی دریچه  ی آئورت به دلیل کاهش قطر و عبور خون کمتر، به شدت کاهش می  یابد. 

در نارسایی دریچه  ی آئورت بالفاصله پس از هر ضربان، خون از آئورت به بطن چپ پس زده می  شود، در نتیجه در فاصله  ی ضربان  ها 
فشار آئورت ممکن است تا حد صفر پایین بیاید  . همچنین به دلیل بسته نشدن دریچه  ی آئورت  ، شکل فشار نبض فاقد هرگونه دندانه 
است  . در نارسایی دریچه  ی آئورت منحنی فشار شریانی و فشار بطن شبیه هم می  شود  . پس در نارسایی دریچه  ی آئورت اندازه  ی فشار 

نبض افزایش می  یابد  ، فشار سیستولی آئورتی کاهش می  یابد و پیش بار دچار افزایش خواهد شد  . 

بانه
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