
سؤاالت

فیزیولوژی

1- افزایش کدام عامل زیر در نورون حسی، در تشخیص افزایش شدت محرک حسی نقش دارد؟ 

ب( فرکانس پتانسیل عمل الف( دامنه پتانسیل عمل  

د( سرعت تطابق ج( مدت زمان پتانسیل عمل  

2- در خصوص فازهاي مختلف پتانسیل عمل، کدام گزینه زیر صحیح است؟ 

الف( در فاز تحریك ناپذیري مطلق، کانال هاي پتاسیمي بسته هستند.

ب( در فاز تحریك ناپذیري مطلق، دریچه فعال شدن کانال هاي سدیمي باز است.

ج( رپالریزاسیون توسط فعالیت پمپ سدیم و پتاسیم ایجاد مي شود.

د( در شروع فاز رپالریزاسیون هر دو دریچه کانال هاي سدیمي بسته هستند.

3- مكانیسم اثر درماني نئوستیگمین در بیماري میاستني گراویس چگونه است؟ 

الف( افزایش رهایش استیل کولین از انتهاي عصب حرکتي

ب( تقلید اثر استیل کولین بدون تخریب شدن توسط آنزیم استیل کولین استراز

ج( باز کردن کانال هاي کلسیمي ریانودیني

د( مهار فعالیت آنزیم استیل کولین استراز

4- پتانسیل عمل نمایش داده شده در شكل زیر، در کدام نوع سلول عضالني قابل ثبت است؟ 

د( صاف تك واحدی ج( صاف چند واحدی  ب( قلبی  الف( اسكلتی 

5- کدام فاکتور انعقادي زیر، سرعت مسیر تشكیل فعال کننده پروترومبین را افزایش مي دهد؟ 

X )د  V )ج  VII )ب  IV )الف

6- افزایش بازجذب سدیم، چه تغییري در بازجذب کلر و اوره ایجاد مي کند؟ 

ب( افزایش بازجذب فعال کلر و اوره الف( کاهش بازجذب غیر فعال کلر و افزایش بازجذب فعال اوره 

د( کاهش بازجذب غیر فعال کلر و اوره ج( افزایش بازجذب غیر فعال کلر و اوره 
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7- در صورتی که غلظت اوره پالسما 20mg/dl باشد، در شرایط فیزیولوژیك  GFR)برابر 125 میلی لیتر در دقیقه(، حدودا چند میلی گرم 

اوره در دقیقه فیلتره می شود؟ 

د( 2500 ج( 250  ب( 25  الف( صفر 

8- در کدامیك از موارد زیر، توانایي تغلیظ ادرار مختل نمي شود؟ 

ب( افزایش جریان خون عروق مستقیم الف( هیپراسموالر بودن بخش مرکزي کلیه 

د( دیابت بی مزه کلیوی ج( مختل شدن مكانیسم جریان مخالف  

9- اگر شریان هاي وابران کلیه منقبض شوند، چه تغییراتي در فشار مویرگ هاي گلومرولي اتفاق مي افتد؟ 

ب( افزایش فشار هیدرواستاتیك و فشار آنكوتیك الف( افزایش فشار هیدرواستاتیك و عدم تغییر فشار آنكوتیك 

د( کاهش فشار هیدرواستاتیك و عدم تغییر فشار آنكوتیك ج( کاهش فشار هیدرواستاتیك و فشار آنكوتیك 

10- اگر حجم خون پایان دیاستولی 200 و حجم خون پایان سیستولی 50 میلی لیتر باشد، میزان کسر تخلیه )EF( حدودا چند درصد است؟ 

د( 150 ج( 75  ب( 50  الف( 25 

11- موج V در منحنی فشار دهلیزی، همزمان با کدام فاز چرخه قلبی ثبت می شود؟ 

د( اواخر سیستول ج( اوایل سیستول  ب( اواخر دیاستول  الف( اوایل دیاستول 

12- در کدام بخش از بافت قلب، پتانسیل استراحت غشاء مثبت تر است؟

د( عضله دهلیزی ج( گره دهلیزی- بطنی  ب( دسته هیس  الف( فیبرهای پورکنژ 

13- در صورت اعمال فشار بر محل دو شاخه شدن شریان کاروتید، کدام مورد زیر افزایش می یابد؟ 

د( طول چرخه قلبی ج( کسر تخلیه قلب  ب( تهویه ریه  الف( فشار خون 

14- به دنبال افزایش فشار خون ناشی از اضافه حجم مایع، تغییر تدریجی در کدامیك از متغیرهای سیستم گردش خون بروز می کند؟ 

ب( افزایش مقاومت شریانچه آوران کلیه الف( افزایش مقاومت کل محیطی عروق 

د( افزایش سطح پالسمایی وازوپرسین و آلدوسترون ج( کاهش فعالیت رفلكس باین بریج  

15- در مورد نبض شریاني کدام گزینه صحیح است؟ 

ب( آرتریول ها به علت کمپلیانس کم، قوي ترین نبض را دارند. الف( سرعت انتقال نبض در شریان هاي کم ظرفیت بیشتر است. 

د( در آئورت بیش از سایر شریا نهاي بزرگ است. ج( در تنگي دریچه آئورت، افزایش مي یابد. 

16- حرکت منقطع خون در مویر گها ناشي از کدام عامل زیر است؟ 

ب( فعالیت متناوب سیستول و دیاستول قلب الف( تغییرات غلظت اکسیژن در بافت ها 

د( فعالیت متناوب مرکز وازوموتور ج( تغییرات تون سمپاتیكي عروق  

17- کدام سلول هاي شبكیه، در ایجاد کنتراست )افزایش وضوح( تصویر بینایي نقش دارند؟ 

د( گانگلیوني و دوقطبي ج( آماکرین و دوقطبي  ب( دوقطبي و افقي  الف( افقي و آماکرین 

18- کدام گیرنده هاي زیر، مسئول ارسال پیام محرک مكانیكي مرتعش شونده هستند؟ 

د( مایسنر و پاچیني ج( رافیني و مرکل  ب( پاچیني و رافیني   الف( مایسنر و مرکل 
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فیزیولوژی
۱- ب

با افزایش شدت محرک حسی، تنها فرکانس پتانسیل عمل است که افزایش می یابد، نه دامنه یا سرعت هدایت. جدیدا از این نکته هی 
داره سوال طرح میشه! اما در مورد پتانسیل گیرنده، افزایش شدت تحریک، دامنه )amplitude( را افزایش می دهد. اگر گفته بود چی 

دامنه پتانسیل عمل رو کاهش میده میزنیم افزایش پتانسیل خارج سلولی.
  سیب سبز   فیزیولوژی 2. مبحث اصول کلی سیستم عصبی و فیزیولوژی حسی نوروفیزیولوژی.

۲- ب

نکات )سلول عصبی(ولتاژدریچه ی پتاسیمدریچه ی سدیمحالت

استراحت

دریچه ی 
فعال سازی)M( بسته

دریچه ی 
غیرفعال سازی)H( باز

در هر سلول ولتاژ استراحت متفاوت است-90بسته

M بازدپالریزه
دریچه ی سدیم در این حالت غیرفعال -90 به +35بستهH باز

است و دوره ی تحریک ناپذیری نام دارد.

M بازرپالریزه
دریچه ی پتاسیم چون تأخیری است دیرتر +35 به -90بازH بسته

از سدیم باز می  شود.

M بستههایپرپالریزه
با فعالیت بیشتر پمپ سدیم/پتاسیم -90 به 95-بازH باز

غلظت ها به غلظت استراحت برمی گردند.
 بد نیست گزینه 1 ام یه نگاه بندازیم ، شاید تو نگاه اول بگی پتاسیمی هم که بسته ست ، ولی سوال گفته »کانال های پتاسیمی بسته 

هستند « و به دریچه دار بودن یا نبودنش اشاره نکرده .
سیب سبز   فیزیولوژی 1، مبحث غشاء، عصب و عضله.

3- د

اثراتمهارکننده ها و محرک های پروتئین های غشایی

آهسته شدن روند فعال شدن کانال  Na، افزایش ولتاژ افزایش کلسیم خارج سلولی
آستانه، تأخیر در تحریک

اثر بر دریچه ی فعال سازی Na و کاهش تحریک پذیریپروکاین، تتراکاین، لیدوکاین

تحریک پذیر کردن سلول )بروز پتانسیل عمل(آنیون خارج سلولی )فسفات آلی، پروتئین بار منفی، ...(
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اثراتمهارکننده ها و محرک های پروتئین های غشایی

"پتاسیم خارج سلولی

شبیه استیل کولین مقاوم به استیل کولین استراز )سفتی متاکولین، کارباکول، نیکوتین
عضالت(

بالک کننده ی گیرنده استیل کولینداروهای کورار

بستن کانال پتاسیمتترا اتیل آمونیوم

بستن کانال سدیمتترادئتوکسین

مهار استیل کولین استراز )اسپاسم(نئوستیگمین، فیزوستگمین، دی ایزپروپیل فلوئورواستات )گاز جنگی(

بیماری میاستنی گراویس در اثر خود ایمنی علیه گیرنده های استیل کولین ایجاد میشه.
با توجه به جدول باال اگه بخوایم اثرات بیماری رو کم کنیم ، باید یکاری کنیم که استیل کولین دیر تر حذف بشه و می دونیم که یه 

راه حذفش ، استیل کولین استرازه پس اونو اگه بتونیم مهار کنیم دیگه رواله . جوابمون میشه : مهار فعالیت آنزیم استیل کولین استراز
سیب سبز   فیزیولوژی 1، مبحث غشاء، عصب و عضله.

4- د
این نمودار برای پتانسیل های نیزه ای است که در عضالت صاف اتفاق می افتد. پتانسیل های عمل نیزه مشابه آنچه که در عضله 
اسکلتی دیده می شود در اکثر انواع عضله های صاف تک واحدی ایجاد می شود. مدت این نوع پتانسیل عمل 10 تا 50 میلی ثانیه است. 
این پتانسیل عمل را می توان از چند راه ایجاد کرد. برای مثال با تحریک الکتریکی عمل هورمون ها بر عضله صاف، عمل مواد میانجی 

فیبرهای عصبی کشش یا بر اثر تولید خود به خودی در فیبر عضله .
سیب سبز   فیزیولوژی  1، مبحث غشاء، عصب و عضله.

5- ج
در مورد این سوال بهت توصیه می کنم بخش هموستاز و انعقاد خون رو از سیب سبز بخونی. بدردت میخوره .

برای جواب به سوال یه چیزی از گایتون بهت یادم بدم ، اونم اینکه فاکتور v در کمپلکس فعال کننده پرو ترومبین به شکل غیر فعال 
وجود داره . وقتی لخته شدن شروع شد و ترومبین شروع به تشکیل شدن کرد ، اثر پروتئولیتیک ترومبین فاکتور v را فعال می کند. که 
این فاکتور بعد از فعال شدن یک شتاب دهنده قوی میشه برای فعال شدن پروترومبین و با این فیدبک مثبت ترومبین که از طریق 

فاکتور v عمل میکنه سرعت این مسیر بیشتر میشه. 
سیب سبز   فیزیولوژی 1، مبحث سلول های خونی- ایمنی و انعقاد خون.

6- ج

قسمت نزولی قوس هنله نفوذپذیری باالیی به آب و نفوذپذیری متوسطی به بیش تر مواد محلول شامل اوره و سدیم دارد. حدود 15% 
آب فیلتره شده از این ناحیه بازجذب می شود.

بخش صعودي آن به آب نفوذپذیري ندارد و از دو قسمت نازک و ضخیم تشکیل شده است. در قسمت نازک مقدار کمي از سدیم و کلر 
فیلتره شده، بازجذب مي       شوند و آمونیوم و اوره به فضاي دور توبولي ترشح مي شوند. 
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قسمت ضخیم آن نفوذپذیري زیادي نسبت به یون ها دارد و یون هاي سدیم، کلر، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و بي کربنات در آن بازجذب 
مي شوند. بازجذب یون ها بدون بازجذب آب موجب رقیق شدن فیلترا مي شود. کوترانسپورتر مهم -Na+-K+-2Cl هم در همین قسمت 
ضخیم صعودی هنله قرار دارد. به دلیل وجود این کوترانسپورتر درصد بازجذب یون های سدیم، پتاسیم و کلر بیش تر از سایر یون های 

نام برده شده است.
همچنین افزایش بازجدب سدیم باعث افزایش اسموالریته ی مایع دور توبولی شده و به همین دلیل باعث می شود آب هم به این ناحیه 

واردشود که به همراه آب ، اوره هم می تواند از توبول خارج شده و بازجذبش افزایش یابد.
سیب سبز   فیزیولوژی 1.  مبحث بار جذب و ترشح.

7- ب
)20mg/dl × 1 /25 dl/min=25( ،فیلتراسیون یک ماده در دقیقه= غلظت پالسمایي آن ماده × فیلتراسیون گلومرولي

بعدش واحد ها رو یکي مي کنیم و یک جایگذاري ساده رو انجام میدیم. 
حاال براي این که مقدار گلوکزي که در ادرار ظاهر میشه رو به دست بیاریم، 

500-mg/min 100  = 400 مقدار گلوکز ظهوري در ادرار = مقدار فیلتراسیون گلومرول - حداکثر انتقال گلوکز( یعني(
در شرایط فیزیولوژیک 125 میلي گرم گلوکز در دقیقه به داخل کپسول بومن فیلتر مي شود. 

سیب سبز فیزیولوژی 1، فیلتراسیون گلومرولی و عوامل مؤثر بر آن.

8- الف
گزینه هاشو یه چک کنیم با هم:

گزینه 1 که یکی از شرط هایی که الزمه  تا ادرار تغلیظ شه اینه که مدوال هایپر اسموالرباشه. 2و 3و4 همشون باعث اختالل میشن.  
چون جریان خون باید کم باشه نه زیاد؛ که فرصت واسه تبادل باشه . 

گزینه4 ام چون تو تو دیابت بی مزه مرکزی، ADH نیست .که اینم واسه تغلیظ ادرار الزمه.
سیب سبز فیزیولوژی 1، مبحث مایعات بدن و کلیه.

9- ب
 انقباض شریانچه ي وابران باعث افزایش مقاومت در برابر خون ورودي به گلومرول مي شود که این حالت تا زماني که انقباض وابران 
خفیف باشد و باعث کاهش جریان خون به سمت کلیه نشود، GFR را زیاد مي کند. چرا؟ چون فشار هیدروستاتیک گلومرولي و اسمزي 

کلوئیدي گلومرولي افزایش مي یابد.
سیب سبز فیزیولوژی 1، مبحث فیلتراسیون گلومرولی و عوامل مؤثر بر آن.

۱0- ج
. 110-ml 120 معمواًل حدود  حجم بطن ها در پایان دیاستول و خون گیري  حجم پایان دیاستولي

حجم پایان سیستولي  حجم بطن ها در آخر سیستول و انقباض  معمواًل حدود 50-40 میلی لیتر. افزایش حجم پایان سیستولی به 
این معنی هست که قدرت انقباضی قلب کم شده.

حجم ضربه اي: حجمي که با هر ضربان )سیستول( از قلب خارج مي شود. در واقع تفاوت دو تا حجم باال!  این هم از فرمول کسر تخلیه:

)EF( کسرتخلیه =
حجم ضربه ای

×100              حجم پایان دیاستول 200-50
200

  =    75            

  سیب سبز   فیزیولوژی 1. مبحث عضالت قلبی.
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۱۱- د
جمع بندي امواج دهلیزي رو تو جدول ببین:

ها
یز

دهل
ار 

ش
ر ف

غیی
ت

علت ایجادهمزمانی باموج

Aانقباض دهلیزهاانقباض دهلیزها

Cبه درون دهلیزابتداي انقباض بطن ها A-V فشار حاصل از انقباض بطن + برجسته شدن دریچه هاي

Vانتهاي انقباض بطن ها
↑ فشار دهلیز به علت تجمع خون + ↓فشار دهلیز به علت باز شدن دریچه ها و خروج 

خون از دهلیز

سیب سبز   فیزیولوژی 1. مبحث عضالت قلبی.

۱۲- ج
پتانسیل استراحت غشا در گره سینوسي حدودا 55- تا 60- است؛ در حالي که پتانسیل استراحت براي عضله ي بطني بین 85 - تا 

90 - میلي ولت است. 
سیب سبز   فیزیولوژی 1.  مبحث تحریک ریتمینگ قلب.

۱3- د
تحریک هر کدام از این گیرنده ها به صورت ماساژ کاروتید یا افزایش فشار 
شریاني باعث تغییراتي در جهت کاهش فشار شریاني تا حد طبیعي مي شود 

که خود را اینگونه نشان مي دهد: 
)کاهش  محیطي  خون  گردش  سراسر  در  آرتریول ها  و  وریدها  اتساع  آ( 

مقاومت محیطي(
ب( کاهش ضربان قلب و قدرت انقباض میوکارد )کاهش برون ده قلب(. 
سیب سبز فیزیولوژی 1، مبحث تنظیم عصبی گردش خون و تنظیم سریع فشار شریانی.

۱4- الف
گزینه الف: با افزایش حجم مایع خارج سلولي، حجم خون زیاد میشه و    میانگین فشار پر شدن عروق خوني و بازگشت وریدي به قلب رو 
باال مي بره. پس برون ده قلبي و فشار شریاني افزایش پیدا مي کنه. هر وقت افزایش حجم خون باعث    افزایش برون ده قلبي بشه، پشت 
بندش جریان خون در تمام بافت هاي بدن زیاد میشه و در دراز مدت مکانیسم، عروق خوني کل بدن رو منقبض مي کنه تا با باال بردن 

مقاومت تام محیطي یه ذره اوضاع رو نرمال تر جلوه بده!
گزینه ب و ج: رفلکس دهلیزي و شریان هاي ریوي ناشي از گیرنده هاي کششي است که در دیواره دهلیز ها و شریان هاي ریوي وجود 
دارند و به افزایش حجم خون )کش اومدن دیواره ي رگ( در نواحي کم فشار حساس اند و اثر خود را با دو مکانیسم نشان مي دهند: 
الف( رفلکس حجمي )اثر در کلیه(  باعث افزایش دفع ادرار )دفع حجم اضافي( مي شود و با سه مکانسیم روبرو عمل مي کند: اتساع 

.ANP افزایش ترشح ،ADH آرتریول هاي آوران کلیه، کاهش ترشح
گزینه د: برعکس مکانیسم توضیح داده شده در این بخش کلیه ها با سیستم رنین آنژیوتانسین )منقبض کننده ي رگ( نقش بسیار مهمي 

 در تنظیم فشار دارند
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کاهش فشار شریاني  ترشح رنین از سلول جنب گلومرولي )نوعي سلول عضله ي صاف در جدار آرتریول هاي آوران که در سمت 
II تبدیل به آنژیوتانسین  )Ang I( I تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین  )پروگزیمال به گلومرول قرار دارند

با مکانیسم هاي زیر باعث افزایش فشار شریاني مي شود II آنژیوتانسین
1- انقباض شدید آرتریول ها )میزان انقباض وریدها کمتر است( 

2- کاهش دفع آب و نمک در کلیه ها
3- وادار کردن غدد آدرنال به ترشح آلدوسترون

سیب سبز فیزیولوژی 1. مبحث نقش کلیه ها در تنظیم فشار شریانی.

۱5- الف
فشار نبض= اختالف فشارهاي سیستولیک و دیاستولیک.

گزینه الف: سرعت انتقال موج نبض با کمپلیانس رگ رابطه ي معکوس دارد. سرعت انتقال موج نبض به این ترتیب است:
شریان هاي کوچک< شریان هاي بزرگ< آئورت

گزینه ب: با توجه به نمودار، آئورت پروگزیمال بیشترین فشار نبض را دارد. ترتیب زیر رو هم یاد بگیر. در مقایسه ي فشار نبض:
آئورت پروگزیمال< شریان فمورال< شریان رادیال< آرتریول ها< مویرگ ها.

گزینه ج: فشار نبض در تنگي دریچه ي آئورت به دلیل کاهش قطر و عبور خون کمتر، به شدت کاهش مي یابد.
گزینه د: آئورت پروگزیمال< شریان فمورال< شریان رادیال< آرتریول ها< مویرگ ها.

سیب سبز فیزیولوژی 1. قابلیت اتساع عروق و وظایف دستگاه های شریانی.

۱6- الف
خون معمواًل به شکل پیوسته در مویرگ ها جریان ندارد، بلکه هر چند ثانیه یا دقیقه به شکل متناوب در مویرگ ها جریان مي یابد که 
علت این تناوب، انقباض متناوب متارتریول ها و اسفنکترهاي پیش مویرگي است که پدیده ي وازوموشن نامیده مي شود.  خب اینم بدونید 
که مهم ترین عامل خون رسانی به بافت ها و جریان خون در مویرگ ها عوامل متابولیکی بافت ها هستند مثل غلظت اکسیژن ، میزان 

co2  و هیدروژن و ... که بین آنها اکسیژن از همه مهمتره .
سیب سبز فیزیولوژی 1، مبحث گردش خون در عروق کوچک و دستگاه لنفاوی.

۱7- الف
سلول هاي افقي  پیام ها را به صورت افقي از استوانه ها و مخروط ها به سلول هاي دو قطبي مي فرستند. خروجي این سلول ها همیشه 
مهارکننده است و با مکانیسم مهار جانبي مانع انتشار پیام تحریکي به صورت گسترده در شبکیه )الیه مشبک خارجي( مي شود و 

کنتراست بینایي )تمایز فضایی( در حاشیه تصاویر را زیاد مي کند.
سلول هاي آماکرین  پیام ها را در دو جهت یا مستقیماً از سلول هاي دو قطبي به سلول هاي عقده اي یا به صورت افقي از داخل الیه 
مشبک داخلي از سلول هاي دو قطبي به عقده اي یا سایر آماکرین ها مي فرستند. بعضي از این سلول ها در الیه ي مشبک داخلي ایجاد 

مهار جانبي کرده و کنتراست بینایي را افزایش مي دهند.
سیب سبز فیزیولوژی 2. مبحث بینایی.
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۱8- د

سیب سبز فیزیولوژی 2. مبحث سازماندهی کلی، حس های تماسی و وضعیت.

۱9- ج
تصور می شود که بعد از شروع یک محرک بویایی ، سیستم عصبی مرکزی خیلی سریع یک مهار فیدبکی قوی برای سرکوب رله کردن 
سیگنال های بویایی از طریق پیاز بویایی ایجاد می کند . تعداد زیادی فیبر عصبی مرکز گریز از نواحی بویایی مغز در جهت معکوس در 
طول مسیر بویایی عبور کرده و بر سلول های مهاری خاصی به نام سلول های دانه دار در پیاز بویایی ختم می شوند تصور می شود که 
بعد از شروع یک محرک بویایی سیستم عصبی مرکزی خیلی سریع مهار فیدبکی قوی برای سرکوب رله کردن سیگنال های بویایی از 

طریق پیاز بویایی ایجاد می کند. پس جواب میشه افرایش فعالیت نورون های قشرگریز .
سیب سبز فیزیولوژی 2. مبحث بویایی

۲0- ج
فیبرهاي باالرونده  از زیتون تحتاني بصل النخاع مي آیند و در راهشان به باال یک شاخه ي جانبي به هسته ي عمقي مخچه داده و 
بعد هم با دندریت هاي پورکنژ در قشر مخچه سیناپس کرده و با ایجاد اسپایک مرکب )Complex Spike( حافظه ي حرکتي را تثبیت 

مي کنند.
سیب سبز فیزیولوژی 2. مبحث مخچه.

۲۱- ب

گزینه الف:انتقال سیگنال در سیناپس های شیمیایی برخالف الکتریکی به صورت یک طرفه اتفاق می افتد.
گزینه ب: اسیدوز و آلکالوز به ترتیب باعث کاهش و افزایش تحریک پذیري نورون میشن. در نتیجه هایپرونتیالسیون باعث افزایش و 

هایپوونتیالسیون باعث کاهش تحریک پذیری نورونی می شود.
گزینه ج: وزیکول هاي ناقل که محتوي ماده ي ناقل هستند در صورت آزاد شدن به داخل شکاف سیناپسي، سبب تحریک یا مهار نورون 
پس سیناپسي مي گردند. اگر غشاي نورون پس سیناپسي حاوي گیرنده هاي تحریکي باشد، تحریک مي گردد و اگر حاوي گیرنده هاي 

مهاري باشد، مهار مي گردد.
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