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کتاب طالیی تست فیزیولوژی

پیشگفتار
سری کتب طالیی تستهای آزمونهای دکتری و ارشد با هدف آشنایی بهتر داوطلبان عزیز آزمون های
سراسری کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت با نمونه سواالت آزمونهای اخیر و رفع مشکالت احتمالی
آنها تالیف و گردآوری شده است .پس از چندین دوره فعالیت آموزشی در زمینه آزمونهای علوم پزشکی،
این حقیقت بر ما مسجل شد که استفاده داوطلبان از آزمون های سال های اخیر وزارت بهداشت میتواند
برآورد دقیقی از نقاط ضعف و قوتشان به عمل آورد و به استفاده بهینه از زمان باقی مانده کمک شایانی
نماید .مزیت دیگر این سری کتب ،ارائه پاسخ های کامالً تشریحی برای کلیه سواالت میباشد که باعث
افزایش سرعت و کارآیی مطالعه داوطلبان عزیز میگردد.
کتابی که پیشروی شماست ،مجموعه کاملی از سواالت  20سال اخیر آزمون دکتری و ارشد درس
فیزیولوژی همراه با پاسخ های تشریحی میباشد .در پاسخگویی به سواالت عمدتاً از کتاب های فیزیولوژی
گایتون ،گنونگ و برن و لوی استفاده شده است.
ذکر این نکته ضرو ری است که به رغم سعی و تالش مولفین جهت ارائه هر چه بهتر این کتاب ،مجموعه
حاضر به طور حتم خالی از ایراد نمیباشد .بدین خاطر در انتظار رهنمودها و نقد سازنده خوانندگان عزیز
اعم از اساتید ،دانشجویان ،داوطلبان آزمونهای سراسری و کلیه صاحب نظران گرامی خواهیم بود .امید
است با ارائه این کتاب سهم کوچکی در موفقیتهای علمی شما عزیزان داشته باشیم.

گروه آموزشی نخبگان
nokhbegaanl@yahoo.com
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گروه علوم پزشکی نخبگان
فصل اول :سلول ،غشا و فیزیولوژی عمومی

 -1نقش کلسترول در غشاء سلول کدام است؟(ارشد تغذیه)21-20
ب) انتقال کارنی تین
د) ایجاد کانال

الف) انتقال فعال
ج) سیالیت غشاء

 -0پیش ساز اسفنگوزین کدامین ترکیبات زیر هستند؟(ارشد تغذیه )21-20
الف) گلیسین و سوکسنیل کوآنزیم A
ج) گلیسر آلدئید  7فسفات

ب) دی هیدروکسی استون فسفات
د) پالمتیل کو آنزیم  Aو سرین

 -3کدامین  DNAپلیمراز  E.coliعمدتاً نقش ترمیم دارد؟(ارشد تغذیه )21-20
الف) I

ب) II

د) IV

ج) III

 DNA -7لیگاز دارای کدامین نقش زیر در همانند سازی میباشد؟(ارشد تغذیه )21-20
الف) پلیمریزاسیون
ج) انتقال نوکلئوتیدتری فسفات واتصال فسفواستر

ب) اتصال  95فسفات به  75دوباز مجاور
د) برداشت  RNAپرایمر

 -7جایگاه پروموتور در سنتز پروتئین ها محل قرار گرفتن کدامین ترکیب زیر
است؟(ارشد تغذیه )21-20
الف) اسید آمینه
ج) زیر واحد سیگما  RNAپلیمراز

ب) زیر واحد آلفا  RNAپلیمراز
د) aa -tRNA

-6کدام عبارت زیر درباره اندامک های درون سلول درست است؟(دکتری تغذیه )20-23
الف) شبکه اندوپالسمی صاف در سنتز پروتئین ها نقش دارد.
ب) لیزوزوم ها ،محتوی کالژنازهستند و در  pHقلیائی عمل میکنند.
ج) کلشی سین و وینبالستین از تشکیل میکروتوبول ها ممانعت میکنند.
د)  DNAمیتوکندری تولید تمام آنزیم های مسیر فسفوریالسیون اکسیداتیو را کنترل میکنند.
 -5کدام مورد زیر صحیح است؟(ارشد تغذیه )23-27
الف) میتوکندری ها دارای توبول های حاوی کلسیم میباشند.
ب) پراکسی زوم ها حاوی آنزیم های هیدروالز هستند.
ج) دستگاه گلژی در قند دار شدن پروتئین ها نقش دارد.
د) شبکه اندو پالسمیک دانه دار چربی ها را سنتز میکند.
 -2مهمترین بافر خارج سلولی کدام است؟(ارشد تغذیه )55-52
الف) فسفات

ب) بیکربنات

ج) آمونیاک

د) پروتئین ها

 -5عامل اصلی فشار اسمزی یک محلول چیست؟(دکتری تغذیه )22-21
الف) اندازه ذرات حل شده در آن

ب) فشار هیدرواستاتیک آن
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د) بار الکتریکی ذرات حل شده در آن

ج) تعداد ذرات حل شده در آن

 -12کدام عبارت در مورد پدیده انتشار مواد صحیح است؟(ارشد تغذیه )21-20
الف) شرط انتشار ،وجود اختالف غلظت است.
ب) وقتی دو محیط از هم جدا شوند ،رخ میدهد.
ج) انتشار ساده از انتشار تسهیلی سریع تر است.
د) انتشار ،نهایتاً به یکنواختی غلظت منتهی میشود.
 -11لیپو پروتئین های با چگالی کم( )LDLبا چه مکانیزمی وارد سلول میشوند؟(ارشد
تغذیه )20-23
ب) پینوسیتوز با واسطه گیرنده
د) آندوسیتوز با واسطه گیرنده

الف) فاگوسیتوز
ج) ترانس سیتوز

 -10کدام یک از اندامک های درون سلولی زیر در گلیکوزیله شدن پروتئین ها نقش
دارند؟(ارشد تغذیه )20-23
الف) شبکه آندو پالسمی صاف

ب) دستگاه گلژی

ج) لیزوزوم

د) آندوزوم

 -13گیرنده استیل کولین در سیناپس عصب -عضله اسکلتی(:ارشد تغذیه )20-23
الف) یک کانال یونی وابسته به ولتاژ است.
ج) توسط تترودوتوکسین مهار میشود.

ب) با دپوالریزاسیون غشاء فعال میشود.
د) یک کانال کاتیونی غیر انتخابی است.

 -17در پدیده انتقال پیام به داخل سلول(:دکتری تغذیه آبان)27
الف) استروئیدها با اتصال به گیرنده های خود در سیتوپالسم سبب جدا شدن هیت شاک پروتئین
میشوند.
ب) آنزیم آدنیلیل سیکالز ،مستقیماً سیگنال نسخه برداری را فعال میکند.
ج) نوروترانسمیترها با اتصال به غشاء سلول ،ژن های « زود -فوری» را مهار مینمایند.
د) پروتئین های  Gهترومتریک بزرگ مسئول ترافیک داخل سلولی میباشند.
 -17موتاسیون ژن کاسپاز( )Caspaseکدام مورد زیر را ایجاد میکند؟(ارشد تغذیه -25
)28
الف) افزایش غیر طبیعی تعداد نورونها در سیستم عصبی
ب) جلوگیری از رشد گانگلیونهای اتونومیک
ج) رژنراسیون آکسونها در نخاع
د) مهار تقسیم و تکثیر سلولی
 -18نقش  Dynaminدر اندوسیتوز وابسته به گیرنده چیست؟(ارشد تغذیه )52-51
الف) جدا نمودن وزیکول اندوسیتوزی از غشاء

ب) ملحق نمودن وزیکول به غشاء
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ج) متصل نمودن لیگاند به سطح سلول

فصل سلول ،غشا و فیزیولوژی عمومی
د) رهایش وزیکول از اسکلت سلولی

 -15کدام  Gپروتئین منومریک زیر در تنظیم انتقال وزیکولی نقش دارد؟(ارشد تغذیه
)52-51
الف) Rho GTPAse
ج) Rab GTPase

ب) Ran GTPase
د) Ras GTPase

 -12کدام یک از موارد زیر در مورد گلیکوکالیکس صحیح نمیباشد؟(ارشد تغذیه -27
)23
الف) واجد بار منفی میباشد.
ج) تحریک پذیری غشاء را کنترل میکند.

ب) در سطح خارجی غشاء قرار دارد.
د) باعث اتصال سلول ها به یکدیگر میشود.

 -15کدام مورد زیر در تعیین فشار اسمزی نقش دارد؟(ارشد تغذیه )53-57
الف) تعداد مولکول ها در محلول
ج) ماهیت شیمیایی مولکول ها

ب) اندازه مولکول ها
د) وزن مولکولی مواد

 -02غلظت ک دامیک از موارد زیر در مایع داخل سلولی بیشتر از مایع خارج سلولی
است؟(ارشد فیزیولوژی )58-55
الف) سدیم ،منیزیم و یون فسفات
ج) سدیم ،منیزیم ،کلسیم و کلر

ب) پتاسیم ،منیزیم و یون فسفات
د) سدیم ،کلسیم ،پتاسیم و کلر
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 -1گزینه ج؛ کلسترول نقش مهمی در کنترل سیالیت غشا دارد(.سلولی -مولکولی مجید مهدوی)
 -2گزینهد؛ شالوده اصلی اسفنگومیلین یک الکل به نام اسفنگوزین است که دارای یک زنجیره
هیدروکربنی بلند و سیر نشده میباشد و پیش ساز آن پالمیتیل کوانزیم Aو سرین میباشد که ابتدا
هیدرواسفینگوزین
دی
سپس
اسفینگوزین(،)Dehydrosphingosine
دهیدرو
( )Dihydrosphingosineو در نهایت اسفنگوزین را بوجود میآورد(.بیوشیمی استرایر)
 -7گزینه الف؛  DNAپلیمراز  Iدر فعالیتهای ترمیمی نقش دارد .این آنزیم عالوه بر فعالیت
پلیمرازی دارای فعالیت اگزونوکلئازی هم هست(.سلولی -مولکولی مجید مهدوی)
 - 4گزینه ب؛  DNAلیگاز بین گروه ’ 9فسفات از یک نوکلئوتید با  7’OHاز نوکلئوتید دیگر در
یک رشته پیوند فسفو دی استر ایجاد میکند(.گایتون)
 -9گزینه ج؛ آنزیمهای  RNAپلیمراز ابتدا ناحیه پروموتور را مییابند و آنگاه ژن را رونویسی می
کنند .در پروکاریوتها آنزیم  RNAپلیمراز بوسیله زیرواحد سیگما پروموتور را جستجو کرده و
سپس آن را در زمان کوتاهی پیدا میکند(.گایتون)
 -6گزینه ج؛ شبکه اندوپالسمی زبر در سنتز پروتئین ها نقش دارد ،لیزوزومها محتوی کالژناز
هستند و در  pHاسیدی فعالند و  pHمناسب عمل آنها حدود  4/9-9است ،تشکیل میکروتوبولها
توسط کلشی سین و وینبالستین مهار میشودDNA.میتوکندری تولید تمام آنزیم های مسیر
فسفوریالسیون اکسیداتیو را کنترل نمیکنند(.گانونگ)
 -3گزینه ج؛ شبکه اندوپالسمی بی دانه یا صاف در ساخت مواد لیپیدی شرکت میکند ،پراکسی
زوم ها بجای هیدروالز حاوی آنزیمهای کاتاالز هستند ،وظیفه اصلی دستگاه گلژی ،گلیکوزیالسیون
پروتئینها و لیپیدها در محلهای مناسب آنها میباشد(.گانونگ و گایتون)
 -8گزینه ب؛ دستگاه بافری بیکربنات مهمترین بافر خارج سلولی است .با مشاهده منحنی
تیتراسیون نمیتوان انتظار داشت که دستگاه بافری بیکربنات قوی باشد چرا که اوالً  pHمایع خارج
سلولی حدود  3/4است ،در حالی که  pKدستگاه بافری 6/1است(.گایتون)
 -5گزینه ج؛ فشار اسمزی ناشی از ذرات یک محلول ،چه مولکول و چه یون ،به تعداد ذرات در
واحد حجم مایع بستگی دارد ،نه به جرم ذرات موجود در یک محلول(.گایتون)
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 -10گزینه د؛ اگر در دوسمت غشا اختالف پتانسیل الکتریکی حاکم باشد حتی در صورت عدم
وجود اختالف غلظت ،بار الکتریکی یونها موجب جابجایی آنها میگردد .انتشار در نهایت به
یکنواختی غلظت منتهی میگردد(.گایتون)
 -11گزینه د؛ وقتی لیپوپروتئینهای با دانسیته پایین( )LDLبه گیرنده های خود روی سطح
سلولها متصل میشوند در داخل حفره های پوشش دار تجمع یافته و به صورت وزیکولهای دارای
پوشش کالترینی اندوسیتوز میشوند ،اندوزوم تشکیل شده طی این فرآیند  LDLخود را آزاد
میکند و گیرنده ها به سطح سلول برگردانده میشوند(.سلولی -مولکولی مجید مهدوی)
 -12گزینه ب؛ به پاسخ شماره 3رجوع شود.
 -17گزینه د؛ گیرنده استیل کولین در سیناپس عصب -عضله اسکلتی کانال استیل کولین است
که قطری در حدود  0/69نانومتر دارد ،به اندازه کافی بزرگ هست که به یونهای مثبت مهم(سدیم،
پتاسیم و کلسیم) اجازه عبور از این دریچه را بدهد .از طرف دیگر یونهای منفی مثل یون کلر
نمیتوانند از این کانال عبور کنند و این به علت بار منفی قوی در دهانه کانال است که این یونهای
منفی را از خود دفع میکند بنابراین این کانال یک کانال کاتیونی غیر انتخابی است(.گایتون)
 -14گزینه الف؛ گیرنده های درون سلولی عمل هورمونهای استروئیدی که میتوانند از غشای
سلول عبور کنند را میانجی گری مینمایند .گیرنده هورمونهای استروئیدی در داخل سیتوپالسم به
پروتئینهای خاصی به نام پروتئینهای استرسی( )Heat Shock Proteinsمتصل و غیرفعال
هستند .با اتصال هورمون به گیرنده ،کمپلکس گیرنده -هورمون تشکیل گردیده و گیرنده از
پروتئین جدا میشود(.برن و لوی)
 -19گزینه الف؛ کاسپازها ،گروهی از سرین پروتئازها هستند که در صورت فعال شدن منجر به
قطعه قطعه شدن  ،DNAمتراکم شدن سیتوپالسم و کروماتین و درنهایت ازهم پاشیده شدن
سلول و برداشت بقایای آن توسط فاگوسیتوز میشوند .در صورتی که ژن کاسپاز دچار موتاسیون
شود تعداد نورونها در سیستم عصبی به طور غیرطبیعی افزایش پیدا خواهد کرد(.گانونگ)
 -16گزینه الف؛ کنده شدن وزیکولهای دارای پوشش کالترینی ،نیازمند پلیمریزه شدن پروتئین
دیگری بنام داینامین( )dynaminو هیدرولیز  GTPمیباشد .هیدرولیز  GTPبرای تنظیم
انقباض داینامین هنگام جدا شدن وزیکول الزم است(.سلولی -مولکولی مجید مهدوی)
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 -13گزینه ج؛ پروتئینهای  Gکوچک()small G proteinsدر بسیاری از عملکردهای سلولی
نقش دارند ،اعضای خانواده  ،Rabمیزان نقل و انتقال وزیکولها را بین شبکه اندوپالسمی ،دستگاه
گلژی ،لیزوزومها و غشای سلول تنظیم میکنند(.گانونگ)
-18گزینه ج؛ تمام سطح بیرونی سلول دارای یک پوشش سست کربوهیدراتی که گلیکوکالیکس
نامیده میشود است ،که کارکردهای مهم متعددی دارند ) 1:بسیاری از آنها بار الکتریکی منفی دارند
که سایر مواد منفی را از سطح غشا دفع میکنند )2گلیکوکالیکس برخی از سلولها به گلیکوکالیکس
سلولهای دیگر متصل میشوند و موجب اتصال سلولی میشوند  )7به عنوان رسپتور عمل میکنند و
به نوبه خود آبشاری از انزیمهای داخل سلولی را فعال میکنند  )4در واکنشهای ایمنی نقش دارند.
(گایتون)
 -15گزینه الف؛ به پاسخ شماره 5رجوع شود.
 -20گزینه ب؛ مایع درون سلولی به شکل معنی داری با مایع خارج سلولی متفاوت است،
مخصوصا این مایع حاوی مقادیر بسیار زیاد یونهای پتاسیم ،منیزیوم و فسفات به جای یونهای
سدیم و کلر است که در مایع خارج سلولی یافت میشوند(.گایتون)
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فصل دوم :عصب و عضله
 -1در هنگام دپوالریزاسیون غشاء سلول عصبی(:ارشد تغذیه )55-52
الف) عمدتاً یون های سدیم وارد سلول میشوند.
ب) یون های سدیم از سلول خارج میشوند.
ج) یون های پتاسیم وارد سلول میشوند.
د) یون های کلسیم خارج میشوند.

 -0انتشار مداوم یون های سدیم و پتاسیم از غشای سلول چگونه خنثی میشود؟(ارشد
تغذیه )55-52
الف) به وسیله خروج یون پتاسیم از سلول
ج) افزایش فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم

ب) ورود کلر به داخل سلول
د) خروج آنیون های مختلف از سلول

 -3در ایجاد مرحله رپوالریزاسیون پتانسیل عمل یک نورون کدام عامل نقش
دارد؟(ارشد تغذیه )55-22
الف) باز شدن کانال های سدیمی
ج) بسته شدن کانال های کلری

ب) بسته شدن کانال های کلسیمی
د) باز شدن کانال های پتاسیمی

 -7عامل اصلی فشار اسمزی یک محلول چیست؟(دکتری تخصصی تغذیه )22-21
الف) اندازه ذرات حل شده در آن
ج) تعداد ذرات حل شده در آن

ب) فشار هیدرواستاتتیک آن
د) بار الکتریکی ذرات حل شده در آن

-7کدام یک از مکانیزم های انتقالی زیر در مورد انتقال اسیدهای آمینه درست است؟
(دکتری تخصصی تغذیه )22-21
الف) Simple Diffusion
ج) Primary Active

ب) Secondary Active
د) Antiport

 -8کدام عبارت زیر درمورد انتقال قندها به داخل سلول درست است؟(دکتری تخصصی
تغذیه )22-21
الف) در همه سلولها به یون سدیم وابسته است.
ب) کمبود یون سدیم در روده ،انتقال قندها را مختل میکند.
ج) انسولین بر فعالیت حامل گلوکز در سلولهای کبدی تأثیر دارد
د) مولکول گاالکتوز به حامل فروکتوز متصل نمیشود.
-5در مورد پتانسیل عمل در سلولهای عصبی کدام عبارت صحیح است؟(ارشد تغذیه
)21-20
الف) مرحله رپوالریزاسیون به علت ورود یون های کلر میباشد.
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ب) مرحله رپوالریزاسیون به علت ورود یون های پتاسیم میباشد.
ج) مرحله دپوالریزاسیون به علت ورود یون های سدیم میباشد.
د) پمپ سدیم – پتاسیم در مرحله رپوالریزاسیون نقش اصلی را ایفا میکند

 -2کدامیک از سیتوکرمهای زیر در ابتدای مسیر زنجیره انتقال الکترون میباشد؟(ارشد
تغذیه )21-20
الف) c

ب) b

د) c1

ج) a

 -5آنتی مایسین  Aکدام کمپلکس زنجیره تنفسی را مهار میکند؟(ارشد تغذیه )21-20
الف) I

ب) II

د) IV

ج) III

 -12کدامیک از حد واسط های مسیر گلیکولیز در مسیر لیپوژنز دخالت دارد؟(ارشد
تغذیه )21-20
الف)  -7فسفودی هیدروکسی استن
ج)  2و  7دی فسفو گلیسرات

ب) فسفوانول پیرووات
د)  1و  7دی فسفوگلیسرات

 -11در مسیر سنتز گلیکوژن کدام ترکیب زیر ضرروی است؟(ارشد تغذیه )21-20
الف) UTP

ج) GTP

ب) CTP

د) TTP

 -10لیزولسیتین در اثر کدام آنزیم زیر حاصل میشود؟(ارشد تغذیه )21-20
الف) فسفولیپاز A

ج) LPL

ب) تری گلیسریداز

د) LCAT

 -13منبع نهایی تولید انرژی در عضله اسکلتی کدام است؟(دکتری تغذیه )21-20
الف) متابولیسم اکسیداتیو

ب) فسفوکراتین

ج) گلیکوژن

د) گلیکولیز

 -17کدام یک از عوامل زیر سرعت هدایت فیبر عصبی را افزایش نمیدهد؟(دکتری
تغذیه )21-20
الف) افزایش قطر داخلی
ج) افزایش طول

ب) افزایش قطر خارجی
د) افزایش درجه حرارت محیطی

 -17انتشار ساده در غشاء سلول با کدامیک از موارد زیر نسبت عکس دارد؟(ارشد تغذیه
)20-23
الف) سطح

ج) اختالف غلظت

ب) ضریب نفوذ پذیری

د) ضخامت

 -18کدام اندامک زیر درگوارش درون سلول شرکت دارد؟(ارشد تغذیه )20-23
الف) لیزوزوم

ب) دستگاه گلژی

ج) شبکه آندوپالسمیک

د) پراکسی زوم

 -15با مهار پمپ سدیم – پتاسیم(:دکتری تغذیه )20-23
الف) انتقال برخی اسیدهای آمینه مختل میشود.
ب) سلول چروکیده میشود.
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ج) پتانسیل غشای سلول منفیتر میشود
د) شیب غلظتی سدیم در عرض غشاء بیشتر میشود.
 -12در انقباض ایزومتریک عضله اسکلتی(:دکتری تغذیه )20-23
الف) رشته های اکتین روی رشته های میوزین سر می خورند.
ب) تولید نیرو ثابت است.
ج) طول عضله ثابت میماند.
د) پل های عرضی فاقد فعالیت هستند.

-15کدام فسفولیپید غشایی زیردر  Signal Transductionنقش دارد؟(ارشد تغذیه
)23-27
الف) فسفاتیدیل کولین

ج) فسفاتیدیل اینوزیتول

ب) اسفنگومیلین

د) لسیتین

-02کدامیک از فرایندهای انتقالی زیر ویژگی اشباع پذیری نشان نمیدهد؟(ارشد تغذیه
)27-27
الف) انتقال فعال اولیه

ب) انتشار تسهیل شده

ج) انتشار ساده

د) تبادل سدیم – کلسیم

 -01وقتی گیرنده های بتاادرنرژیک فعال میشوند ،پروتئین (:Gارشد تغذیه )27-27
الف) فسفولیپاز  cرا فعال میکند.
ج) پروتئین کیناز  cرا فعال میکند.

ب) آدنیالت سیکالز را فعال میکند.
د) غلظت  DAGرا افزایش میدهد.

 -00دردیفیوژن مواد از عرض یک غشاء هر چه  .............باشد انتشار بیشتر است(.دکتری
تغذیه آبان )27
ب) ضخامت غشاء بیشتر
د) سطح انتشار کوچکتر

الف) وزن ملکولی بیشتر
ج) درجه حرارت بیشتر

 -03در عضله صاف  ..............مشابه عضله اسکلتی است(.دکتری تغذیه آبان )27
الف) سیناپس های عصب – عضله
ج) مقدار انرژی مصرفی

ب) میانجی عمل کننده
د) مکانیزم اصلی انقباض

 -07کدامیک از موارد زیر از ویژگی های عضالت اسکلتی سریع است؟(دکتری تغذیه
آبان )27
الف) میتوکندری زیاد
ج) اعصاب حرکتی کوچک

ب) مویرگ های فراوان
د) سارکوپالسمیک رتیکولوم زیاد

 -07حضور کدام یک از مواد زیر در یک سرم تزریق شده ایزوسموالر ،اثرات هیپوتونیک
دارد؟(ارشد تغذیه )27-28
الف) گلوبولین

ب) آلبومین

ج) گلوکز

د) کلرورسدیم
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 -08کدام مورد زیر آزاد سازی کلسیم در عضله صاف از شبکه سارکوپالسمی را تحریک
میکند؟(دکتری تغذیه آذر )27
الف) دی استیل گلیسرول

ب)  Gپروتئین

د) فسفولیپاز C

ج) IP7

 -05عامل اصلی در ایجاد پتانسیل عمل غشاء در سلول عصبی چیست؟(دکتری تغذیه
آذر )27
ب) کانال های کلسیمی سریع
د) کانال های کلری

الف) کانال های سدیمی
ج) کانال های پتاسیمی

 -02فعال شدن کدام مورد زیر موجب افزایش غلظت داخل سلولی  cAMPمیشود؟
(دکتری تغذیه آذر )27
ب)  Gپروتئین مهاری
د) کالمودولین

الف) گیرنده های بتا آدرنرژیک
ج) فسفودی استراز

 -05کدام مورد زیر در هدایت جهشی پتانسیل عمل در طول آکسون نقش ندارد؟(دکتری
تغذیه آذر )27
الف) غالف میلین اطراف آکسون
ب) گره رانویه
ج) انتشار الکتروتونیک جریان در طول آکسون
د) پر شدن وزیکول های سیناپسی از نوروترانسمیتر
 -32در کدامیک از عضالت زیر ورود کلسیم از طریق کانالهای کلسیمیگیرنده دی
هیدروپیریدینی برای رهایش کلسیم از شبکه سارکوپالسمی ضروری است؟(ارشد تغذیه
)28-25
الف) اسکلتی آهسته

ج) صاف

ب) قلبی

د) اسکلتی سریع

 -31کدامیک از موارد زیر از خصوصیات کانال گیرنده رایانودینی غشاء شبکه
سارکوپالسمی میباشد؟(ارشد تغذیه )28-25
الف) به صورت وابسته به ولتاژ باز و بسته میشود.
ب) کانال گیرنده در حالت بسته توسط رایانودین مهار میگردد.
ج) اجازه عبور یون کلسیم را به خارج شبکه سارکوپالسمی میدهد.
د) در روند شل شدن عضله نقش مهمی ایفا میکند.
 -30باز شدن کدام دسته از کانالهای یونی زیر ،پتانسیل پس سیناپسی مهاری()IPSP
ایجاد میکند؟(ارشد تغذیه )28-25
الف) سدیمی وابسته به ولتاژ

ب) پتاسیمی وابسته به ولتاژ
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د) کلسیمی وابسته به لیگاند

 -33رهایش استیل کولین در محل اتصال عصب – عضله موجب باز شدن کدامیک از
کانال های یونی زیر میشود؟(دکتری تغذیه آذر )28
الف) وابسته به گیرنده اینوتروپیک نیکوتینی
ج) وابسته به ولتاژ سدیمی

ب) وابسته به گیرنده کلری
د) وابسته به گیرنده متابوتروپیک موسکارینی

 -37کدامیک از موارد زیر از هر سه طریق کانال ،پروتئین حامل و پمپ از غشاء سلولی
انتقال مییابد؟(دکتری تغذیه آذر )28
الف) اوره

ب) اسید آمینه

ج) یون سدیم

د) گاالکتوز

 -37کدامیک از موارد زیر از خصوصیات فیبرهای سریع عضالت اسکلتی محسوب
میشود؟(دکتری تغذیه آذر )28
الف) شبکه رگهای خونی گسترده
ج) متابولیسم اکسیداتیو باال

ب) فعالیت گلیکولیزی باال
د) عصب گیری از فیبرهای عصبی کوچکتر

 -38عبور کدام ماده از غشاء از طریق حل شدن در چربی صورت میگیرد؟(ارشد تغذیه
)22-25
الف) K+

ب) ATP

ج) استیل کوآنزیم A

د) O2

 -35واحد حرکتی کدام عضله زیر کوچکتر است؟(ارشد تغذیه )22-25
الف) چشم

ب) ساق پا

ج) چهار سرران

د) کتف

 -32تفاوت فیبرهای عضالنی اسکلتی و صاف چیست؟(ارشد تغذیه )22-25
الف) در فیبرهای عضالنی صاف ،یون کلسیم از طریق کانال گیرنده رایانودینی آزاد میشود.
ب) در فیبرهای عضالنی اسکلتی ،انقباض وابسته به یون کلسیم رها شده از کانال گیرنده IP7
است.
ج) در عضالت صاف ،فعالیت میوزین  ATPaseوابسته به فسفریالسیون است.
د) در عضالت صاف لوله های عرضی در انتقال دپالریزاسیون به عمق عضله نقش دارد.
 -35اثر سم بوتولینوم در محل اتصال عصب – عضله چیست؟(دکتری تغذیه آبان )25
الف) مهار گیرنده های پس سیناپسی
ج) تضعیف پتانسیل صفحه انتهایی

ب) افزایش رهایش نوروترانسمیتر
د) مهار هیدرولیز استیل کولین

 -72در شل شدن سلولهای عضالنی صاف ،کدام مورد زیر نقش مهمی دارد؟(دکتری تغذیه
آبان )25
الف) میوزین کیناز
ج) کمپلکس کلسیم – کالمودولین

ب) پمپ سدیم -پتاسیم
د) میوزین فسفاتاز
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 -71کدام مورد در کنترل حجم یک سلول متورم شده نقش مهمی ایفا میکند؟(دکتری
تغذیه آبان )25
الف) پمپ سدیم – پتاسیم
ج) مبادله کننده Na+ -H+

ب) کانالهای نشتی غشاء
د) انتشار ساده

 -70کدام مورد زیر پیامد مهار فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در عضله اسکلتی
است؟(دکتری تغذیه آبان )25
الف) جلوگیری از رهایش استیل کولین
ج) جلوگیری از ورود کلسیم به پایانه سیناپسی

ب) طوالنی شدن پتانسیل صفحه انتهایی
د) هیپرپالریزاسیون غشای پس سیناپسی

 -73کدام مورد زیر ویژگی پتانسیل عمل محسوب میشود؟(دکتری تغذیه آبان )25
الف) شکل آن به شدت محرک وابسته است.
ب) اندازه آن با دور شدن از محل تولید ،کاهش مییابد.
ج) آستانه تولید آن در همه سلولها یکسان است.
د) حذف سدیم خارج سلولی تولید آن را مهار میکند.
 -77در کدام مورد زیر تورم سلولی رخ میدهد؟(ارشد تغذیه )22-25
الف) افزایش فعالیت پمپ سدیم -پتاسیم
ج) افزایش خروج سدیم از سلول

ب) کاهش فشار اسمزی مایع خارج سلولی
د) افزایش درجه حرارت

 -77عضالت دونده های سرعتی در مقایسه با عضالت دونده های ماراتون چه تفاوتی
دارد؟(ارشد تغذیه )22-25
الف) تارهای عضالنی آهسته بیشتری دارند.
ب) تارهای عضالنی سریع بیشتری دارند.
ج) محتوای میوگلوبین تارهای عضالنی سریع آنها بیشتر است.
د) توسط فیبرهای عصبی کوچکتری عصب دهی میشوند.
 -78کدام مورد زیر در انقباض عضالت صاف نقش ندارد؟(ارشد تغذیه )22-25
الف) ATP

ب) یون کلسیم

ج) تروپومیوزین

د) کالمودولین

 -75کدام مورد زیر موجب چروکیدگی سلول میگردد؟(دکتری تغذیه )22-25
الف) کاهش درجه حرارت
ج) افزایش ورود یون پتاسیم

ب) افزایش فشار اسمزی مایع خارج سلولی
د) کاهش فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم

 -72کدامیک از موارد زیر درباره عضالت اسکلتی صحیح میباشد؟(دکتری تغذیه -25
)22
الف) با تحریک پی در پی عضله ،ذخیره کلسیمی شبکه سارکوپالسمی افزایش مییابد.
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ب) آنزیم استیل کولین استراز در شکاف سیناپسی از میوسیت ها تامین میشود.
ج) در زمان انقباض ،غلظت کلسیم داخل سارکوپالسم تا سقف  10برابر افزایش مییابد.
د) برای هر سیکل لغزشی اکتین – میوزین دو مولکول  ATPمصرف میشود.
 -75مهمترین فاکتورهایی که در تعیین سرعت انتشار یک ماده در دو الیه لیپیدی غشا
نقش دارد چیست؟(ارشد تغذیه )25-52
الف) قابلیت حاللیت در چربی
ج) تعداد منافذ موجود در غشا

ب) اختالف غلظت در دو سوی غشا
د) بار الکتریکی غشا

 -72اثر افزایش غلظت خارج سلولی یون کلسیم بر غشا سلولهای عصبی چیست؟(ارشد
تغذیه )25-52
الف) تورم سلولی
ج) افزایش آستانه شلیک پتانسیل عمل

ب) کاهش میزان قطبیت غشا
د) تشدید فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم

 -71علت افزایش سرعت انتشار سیگنال در یک فیبر عصبی میلین دار نسبت به فیبر
بدون میلین چیست؟(ارشد تغذیه )25-52
الف) تولید پتانسیل عمل در سراسر طول آکسون
ج) افزایش ظرفیت خازنی غشا

ب) کاهش ثابت ظرفیت خازنی غشا
د) افت کمتر دامنه پتانسیل عمل

 -70در مقایسه عضله قلبیو اسکلتی ،کدامیک از موارد زیر غلط میباشد؟(ارشد تغذیه
)25-52
الف) شروع انقباض در هر دو با دپالریزاسیون میباشد
ب) هر دو از سیگنالهای کلسیمی داخلی سلولی برای انقباض استفاده میکنند.
ج) هر دو کلسیم مورد نیاز خود را برای ادامه انقباض از داخل سلول تامین میکنند.
د) مکانیسم لغزشی در هر دو عضله مشابه است.
 -73در پتانسیل آستانه یک سلول عصبی(:دکتری تغذیه )25-52
الف) ورود یونهای سدیم بیش از خروج یونهای پتاسیم است.
ب) ورود یونهای سدیم و خروج یونهای پتاسیم برابر است.
ج) همزمان با ورود بیش از حد یون سدیم ،ازدیاد خروج یون پتاسیم نیز رخ میدهد.
د) پتانسیل غشا در حد پتانسیل استراحت ثابت باقی میماند.
 -77کدام عبارت زیر درباره پمپ سدیم – پتاسیم درست است؟(دکتری تغذیه )25-52
الف) محل های اتصال سدیم و پتاسیم ،روی زیر واحد بتا است.
ب) محل اتصال اوبائین ،روی زیر واحد بتا است.
ج) پروتئینی  FxyD2میل پمپ را به  ATPتعدیل میکند.
17

فصل عصب و عضله

گروه علوم پزشکی نخبگان
د) حذف زیر واحد بتا ،تاثیری بر عملکرد فیزیولوژیک زیر واحد

ندارد.

 -77کدامیک از موارد زیر در خروج کلسیم از سیتوپالسم سلول عضله بطنی در پایان
پتانسیل عمل نقش مهمتری دارد؟(دکتری تغذیه )25-52
الف) مبادله گر سدیم – کلسیم سارکولمی
ج) پمپ کلسیم شبکه سارکوپالسمی

ب) پمپ کلسیم سارکولمی
د) ورود کلسیم به میتوکندریها

-78درباره انرژی مصرفی عضله اسکلتی کدام گزینه زیر صحیح است؟(ارشد تغذیه -51
)52
الف) کراتین فسفات مستقیماً انرژی تشکیل پل عرضی را تأمین میکند.
ب) انرژی الزم در زمان فعالیت آهسته ،عمدتاً از گلوکز تأمین میشود.
ج) در صورت وجود اکسیژن کافی ،پیرووات وارد فرآیند گلیکولیز هوازی میشود.
د) در دو مارتن ،اکثر انرژی مورد نیاز ،از متابولیسم بی هوازی تأمین میشود.
 -75وجه مشترک پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی ،مهاری و صفحه انتهایی
چیست؟(ارشد تغذیه )52-51
الف) هر سه در نتیجه ورود کاتیون ها به سلول رخ میدهند.
ب) انتشارشان به صورت الکتروتونیک صورت میگیرد.
ج) فاقد پتانسیل معکوس هستند
د) دارای دوره تحریک ناپذیری هستند.
 -72انتقال کدامیک از مواد زیر در عرض غشای لیپیدی فعال است؟(ارشد تغذیه )52-51
الف) نیتروژن

ب) آالنین

ج) اوره

د) آب

-75کدام عبارت زیر در مورد پروتئین های سراسری غشاء صحیح است؟(ارشد تغذیه
)52-51
الف) میتوانند در دو الیه لیپید حرکت جانبی داشته باشند.
ب) در دو الیه غشاء دارای توزیع متقارن هستند.
ج) با محلول های نمکی ضعیف از غشاء جدا میشوند.
د) آنهایی که عمل آنزیمی دارند فقط در سطح داخلی سلول قرار دارند.
 -82اختالف غلظت یونی در دو سوی غشاء سلولی توسط فعالیت کدام مورد زیر حفظ
میشود؟(دکتری تغذیه )52-51
الف) پمپ های سدیم – پتاسیم
ج) ترانسپورترهای سدیم -گلوکز

ب) ترانسپورترهای نوروترانسمیتری الکتروژنیک
د) کانال های یونی وابسته به ولتاژ

 -81تفاوت سلولهای عضالنی صاف و اسکلتی در این است که (:دکتری تغذیه )52-51
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الف)زمان تاخیر()Latent periodقبل از انقباض در عضالت اسکلتی 90برابر طوالنی تر از عضالت
صاف است.
ب) فرآیند انقباض در عضالت صاف تنها به غلظت کلسیم شبکه سارکوپالسمی وابسته است.
ج) در عضالت اسکلتی ،پروتئین کالمودولین نقش اساسی در بافرینگ کلسیم داخل سلولی دارد.
د) در عضالت صاف ،نیروی انقباضی به غلظت کلسیم خارج سلولی وابسته است.
 -80در ساختار مولکولی عضله اسکلتی ،کدام مورد صحیح است؟(دکتری تغذیه )52-51
الف) توبول های عرضی بخشی از سیستم رتیکولوم است که در نزدیک دیسک  Zقرار دارد.
ب) نوار  Mدر بخش روشن موجود در میان نوار تیره  Iمیباشد.
ج) دیسک های  Zمحل قرار گرفتن فیالمان های میوزین است.
د) تیتین سبب اتصال فیالمان میوزین به دیسک  Zمیشود.
 -83در تعیین فشار اسمزی یک محلول حاوی مولکول تجزیه ناپذیر کدام مورد زیر نقش
دارد؟(دکتری تغذیه )52-51
الف) جرم ماده حل شده
ج) پتانسیل الکتریکی دو سلول غشا

ب) غلظت مولی
د) تعداد کانال های پشتی غشا

 -87عضالت صاف فاقد کدامیک از پروتئین های زیر هستند؟(ارشد تغذیه )51-50
الف) Nebulin

ب) Tropomyosin

ج) Actin

د) Caldesmon

 -87کدام عبارت زیر در مورد پتانسیل های پس سیناپسی مهاری صحیح است؟(ارشد
تغذیه )51-50
الف) باعث دور نگه داشتن پتانسیل غشا از آستانه میشود.
ب) فاقد جمع پذیری فضایی هستند.
ج) فقط در جسم سلولی رخ میدهند.
د) همیشه ناشی از باز شدن کانال های  K+هستند.
 -88کدام مفهوم زیر در عضالت اسکلتی صحیح نیست؟(ارشد تغذیه )51-50
الف) سرعت انقباض با  Loadعضله نسبت عکس دارد.
ب) عضالت سریع ،زودتر دچار خستگی میشوند.
ج) عضالت مسئول حفظ قامت از نوع سریع هستند.
د) تراکم مویرگ با سرعت تکانه فیبر عضالنی نسبت عکس دارد.
 -85افزایش  Afterloadبه یک عضالنی اسکلتی(:دکتری تغذیه )51-50
الف) موجب افزایش سرعت کوتاه شدن فیبر عضالنی میشود.
ب) موجب کاهش نیروی تولید شده توسط عضله در حین کوتاه شدن میشود.
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ج) فاصله زمانی بین تحریک و کوتاه شدن را کاهش میدهد.
د) میزان کوتاه شدن را کاهش میدهد.

 -82نقش هم پوشانی رشته های اکتین و میوزین چیست؟(دکتری تغذیه )51-50
الف) میزان تانسیون را در عضله در حال انقباض تعیین میکند.
ب) میزان کلسیم آزاد شده از سیستم رتیکولوم سارکوپالسمیک را مشخص میکند.
ج) در میزان کوتاه شدن سارکومر نقشی ندارد.
د) در میزان تانسیون عضله نقشی ندارد.
 -85با اعمال تحریک به عضله اسکلتی در طول استراحت خود ،کدام مورد زیر رخ
میدهد؟(دکتری تغذیه )51-50
الف) با حداکثر نیروی خود منقبض میشود.
ب) میزان تانسیون غیر فعال آن کاهش مییابد.
ج) میزان تانسیون فعال آن کاهش مییابد.
د) با حداقل نیروی خود منقبض میشود.
 -52در طول پتانسیل عمل کدامیک از موارد زیر به وقوع می پیوندد؟(دکتری سال-50
)51
الف) در مراحل اولیه پتانسیل عمل ،میزان هدایت پتاسیم چند هزار برابر میشود.
ب) در مراحل انتهایی پتانسیل عمل میزان هدایت سدیم حدود  70برابر میشود.
ج) در مراحل اولیه پتانسیل عمل میزان هدایت سدیم حدود چند هزار برابر میشود.
د) در مراحل اولیه پتانسیل عمل میزان هدایت پتاسیم حدود  70برابر میشود.
 -51کدامیک از پروتئین های زیر دارای فعالیت آنزیمی است؟(ارشد تغذیه )50-53
ب) اکتین

الف) میوزین

ج) تروپومیوزین

د) تیتین

 -50در توقف انقباض عضله صاف ،کدام مورد زیر مهم است؟(ارشد تغذیه )50-53
الف) پمپ های کلسیم
ج) کلسکسترین

ب) کالمودولین
د) میوزین فسفاتاز

 -53افزایش غلظت  K+خارج سلولی ،موجب کدام اثر زیر میشود؟(ارشد تغذیه -53
)50
+

الف) پتانسیل تعادل  Kرا به سمت مقادیر منفی تر سوق میدهد.
ب) پتانسیل تعادل  K+را به سمت مقادیر مثبت تر سوق میدهد.
ج) تاثیری بر پتانسیل تعادل  K+ندارد لکن پتانسیل غشاء را هیپرپالریزه میکند.
د) تاثیری بر پتانسیل تعادل  K+ندارد لکن پتانسیل غشاء را دپالریزه میکند.
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 -57در رابطه با انتشار ساده مواد از غشاء سلول کدام عبارت زیر صحیح است؟(ارشد
فیزیولوژی )57-57
الف) با افزایش اختالف غلظت عبورماده زیاد میشود.
ب) با افزایش ضخامت غشاء عبور ماده زیاد میشود.
ج) با بزرگ تر شدن اندازه مولکول ،ماده بیشتری از غشاء عبور میکند.
د) با افزایش زمان انتشار ،ماده کمتری از غشاء عبور میکند.
 -57در ایجاد پتانسیل صفحه محرکه( )End plate potentialکدامیک از یون های زیر
نقش اصلی را به عهده دارند؟(ارشد فیزیولوژی )57-57
الف) کلسیم

ب) کلر

ج) پتاسیم

د) سدیم

 -58در حالت انقباض یک عضله اسکلتی(:ارشد فیزیولوژی )57-57
الف) فاصله دو نوار  Zمجاور افزایش مییابد.
ب) طول باند  Aثابت بوده ولی طول باند  Iکم میشود.
ج) طول باند  Aکم شده ولی طول باند  Iزیاد میشود.
د) طول نوار  Hزیاد میشود.
 -55منبع اصلی کلسیم مورد نیاز در عضله اسکلتی (...................ارشد فیزیولوژی -57
)57
الف) کلسیم پالسما است.
ب)کلسیم موجود در میتوکندری است.
ج) کلسیم موجود در شبکه سارکوپالسمی است.
د) کلسیم موجود در داخل توبول های  Tاست.
 -52تحریک پذیری غشاء یک نورون حرکتی درکدام قسمت از سلول بیشتر است؟
(ارشد فیزیولوژی )57-57
الف) دندریت ها و محل اتصال آنها به جسم سلولی
ب) جسم سلولی و محل سیناپس های متصل به آن
ج) طول آکسون و پایانه آن
د) محل اتصال آکسون به جسم سلولی
 -55در رابطه با دوک عضالنی کدام عبارت صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی )57-57
الف) تحریک فیبر  Iaموجب فعال شدن نورون آلفا میشود.
ب) پایانه ثانویه( )Secondary Endingبیشتر دارای عمل دینامیک است.
ج) تحریک نورون حرکتی گاما موجب مهار رشته های داخل دوکی میشود.
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د) تحریک فیبر  Ibموجب فعال شدن رفلکس کششی میشود.

 -22در رابطه با سیستم حرکتی کدام عبارت صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی )57-57
الف) مسیرهای حرکتی پیرامیدال از الیه شماره  IIقشر حرکتی منشاء میگیرند.
ب)تحریک هسته های قاعده ای مغز موجب افزایش تونوس عضالت میشود.
ج) سیستم خارج هرمی( )Extrapyramidalکنترل عضالت پروگزیمال را به عهده دارد.
د) دقت عمل هسته قرمز بر روی عضالت مشابه قشر حرکتی است.
 -21علت مهار پس سیناپسی کدام یک از مبادالت یونی زیر در غشاء نورون پس
سیناپسی است؟(ارشد فیزیولوژی )57-57
الف) ورود یون سدیم
ج) انتشار یون کلسیم

ب) ورود یون کلر و خروج یون پتاسیم
د) ورود یون پتاسیم

 -20کدام عامل زیر مسئول دپوالریزه شدن غشاء سلول است؟(ارشد فیزیولوژی -58
)57
الف) دیفوزیون K+
ج) انتقال فعال پتاسیم

ب) دیفوزیون Na+
د) انتقال فعال سدیم

 -23تحریک پذیری فیبر عصبی در کدامیک از مراحل زیر از پتانسیل عمل بیشتری
برخوردار است؟(ارشد فیزیولوژی )57-58
الف) دپوالریزاسیون غشاء
ج) مرحله پتانسیل متعاقب منفی

ب) رپوالریزاسیون غشاء
د) مرحله پتانسیل متعاقب مثبت

 -27الزمه فعال شدن جایگاه فعال( )Active siteدر اکتین کدام عامل زیر است؟(ارشد
فیزیولوژی )57-58
الف) شکسته شدن ATP
ج) پمپ کلسیم در غشاء توبول طولی

ب) اتصال سر مولکول میوزین به  Gاکتین
د) افزایش یون  Caدر سارکوپالسم

 -27اثر یک نوروترانسمیتر تحریک کننده بر غشاء نورون کدام است؟(ارشد فیزیولوژی
)57-58
الف) غشاء راهیپر پالریزه میکند.
ب) موجب باز شدن کانال های  K,CIمیشود.
ج) با دیفوزیون  Naایجاد پتانسیل عمل میکند.
د) موجب خروج یون کلسیم از غشاء میشود.
 -28درباره دیفوزیون تسهیل شده کدام عبارت درست است؟(ارشد فیزیولوژی )57-58
الف) در جهت عکس شیب غلظت انجام میشود.

ب) قابل اشباع شدن است.
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ج) بدون  Co- Transportانجام میشود.

د) انرژی مصرف میکند.

 -25در رابطه با سازش غشاء( )Adaptationکدام جمله درست است؟(ارشد فیزیولوژی
)57-58
الف) آستانه تحریک گیرنده باال میرود.
ج) محرک تضعیف میشود.

ب) تحریک پذیری فیبر عصبی زیاد میشود.
د) غشاء هیپرپالریزه میشود.

 -22هدایت تحریک از عصب به صفحه انتهایی عضله اسکلتی به کدامیک از طریق زیر
است؟(ارشد فیزیولوژی )57-58
الف) افزایش نوراپی نفرین در فضای سیناپسی
ب) کاهش نوراپی نفرین در فضای سیناپسی
ج) اتصال استیل کولین به گیرنده های غشاء عضله
د) ورود کلسیم به سلول عضله
 -25در طی تحریک یک سلول عصبی دریچه غیر فعال شدن سدیمی()Inactivation
بسته شده است .کدامیک از عوامل زیر باعث گشودن آن خواهد شد؟(ارشد فیزیولوژی
)58-55
الف) تحریک شدید غشای سلول
ب) افزایش پتانسیل غشاء به میزان  19-70میلی ولت
ج) رساندن پتانسیل غشاء به حد استراحت
د) رساندن پتانسیل غشاء به  -9میلی ولت
 -52پتانسیل صفحه انتهایی( )EPPدر یک تار عضله اسکلتی ناشی از گشوده شدن کدام
یک از کانال های زیر است؟(ارشد فیزیولوژی )58-55
الف) سدیمی وابسته به ولتاژ
ج) سدیمی وابسته به لیگاند

ب) پتاسیمی وابسته به ولتاژ
د) کلسیمی وابسته به لیگاند

 -51در کدام یک از وضعیت های زیر پتانسیل غشاء به پتانسیل تعادلی پتاسیم نزدیک تر
است؟(ارشد فیزیولوژی )58-55
الف) در نیمه رپالریزاسیون
ج) در قله پتانسیل عمل

ب) در حالت استراحت سلول
د) در طی هیپرپالریزاسیون

 -50کدامیک از وقایع زیر در پایانه پیش سیناپسی موجب بروز مهار پیش سیناپسی
میشود؟(ارشد فیزیولوژی )58-55
الف) هیپرپالریزاسیون
ج) کاهش ورود کلسیم

ب) بسته شدن کانال های سدیم
د) باز شدن کانال های کلر
26

فصل عصب و عضله

گروه علوم پزشکی نخبگان

 -53در انقباض عضله اسکلتی در حالت ایزومتریک(:ارشد فیزیولوژی )58-55
الف) طول عضله تغییر نمیکند.
ج) نیروی انقباضی کاهش پیدا میکند.

ب) نیروی انقباضی به حداقل میرسد.
د) طول عضله کوتاه میشود.

 -57در قله پتانسیل عمل در یک رشته عصبی پتانسیل غشاء به پتانسیل تعادلی
کدامیک از یون های زیر نزدیک است؟(ارشد فیزیولوژی )58-55
ب) کلر

الف) پتاسیم

د) کلسیم

ج) سدیم

 -57انتشار ساده با کدام یک از کمیت های زیر رابطه معکوس دارد؟(ارشد فیزیولوژی
)58-55
الف) جذر وزن مولکولی
ج) اختالف غلظت

ب) سطح انتشار
د) قابلیت نفوذ غشاء

 -58در مورد پتانسیل پس سیناپسی تحریکی( )EPSPکدام عبارت صحیح است؟(ارشد
فیزیولوژی )58-55
الف) تابع قانون همه یا هیچ است.
ب) در اثر افزایش ورود یون سدیم به سلول ایجاد میشود.
ج) در اثر خروج یون های پتاسیم ایجاد میشود.
د) یک نوع پتانسیل عمل محسوب میشود.
 -55پتانسیل عمل در فیبر ماهیچه ای اسکلتی موجب(:ارشد فیزیولوژی )55-52
الف) پمپ شدن کلسیم آزاد داخل سلولی به درون شبکه های سارکوپالسمی میشود.
ب) انتقال یونهایکلسیم از طریق لولههای عرضی( )T-Tubuleبه درون شبکههای سارکوپالسمی
میشود.
ج) انتقال یون کلسیم سلول عضالنی از طریق لوله های عرضی به خارج میگردد.
د) رهایش کلسیم از شبکه های سارکوپالسمی به داخل سلول و انقباض میشود.
 -52در عضله صاف ،یون کلسیم با اتصال به کدام ماده زیر سبب فعال شدن روند انقباض
میگردد؟(ارشد فیزیولوژی )55-52
الف) تروپونین

ب) کالمودولین

ج) سر مولکول میوزین

د) تروپومیوزین

 -55قله پتانسیل عمل به پتانسیل تعادلی(نرنست) کدام یون زیر نزدیک تر است؟(ارشد
فیزیولوژی )55-52
الف) کلر

ب) پتاسیم

ج) سدیم

د) کلسیم

 -122انتقال پتانسیل عمل در طول فیبر عصبی به کدام یک از کانال های زیر بستگی
دارد؟(ارشد فیزیولوژی )55-52
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ب) وابسته به ولتاژ سدیم
د) وابسته به ولتاژ کلسیم

 -121پروتئینهای محیطی موجود در ساختمان غشاء سلول چه عملی را دارا میباشند؟
(ارشد فیزیولوژی )55-52
الف) دارای عمل آنزیمی میباشند.
ج) به عنوان حامل عمل مینمایند.

ب) نقش ساختمانی دارند.
د) به صورت کانال های انتقال یونی عمل می نماید.

 -120افزایش تانسیون در اندام وتری گلژی موجب(:ارشد فیزیولوژی )55-52
الف) مهار سیستم حرکتی گاما که با عضالت داخلی دوکی در ارتباطند میشود.
ب) سازش رفلکس کششی میشود.
ج) افزایش پاسخ گیرنده های کششی عضالنی میشود.
د) مهار نورون های واسطه ای نخاع که با اعصاب حرکتی آلفا در ارتباطند میشود.
 -123در مورد رفلکسهای کششی عضالنی کدام عبارت صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی
)55-22
الف) تحریک نورون حرکتی آلفا موجب انقباض عضله داخل دوکی میشود.
ب) پایانه های ثانویه در عضالت داخل دوکی نسبت به تغییر طول عضله حساس نیستند.
ج) پایانه های اولیه در عضالت داخل دوکی هم نسبت به تغییر طول و هم نسبت به کشش مداوم
عضله حساس میباشند.
د) تحریک گیرنده های تاندونی گلژی( )Golgy tendonموجب تحریک عضله مربوطه میشود.
 -127در مورد عضالت اسکلتی کدام عبارت درست میباشد؟(ارشد فیزیولوژی )55-22
الف) یک فیبر عضالنی اسکلتی از چندین نورون حرکتی عصب میگیرند.
ب) منبع اصلی کلسیم در انقباض عضالنی سارکوپالسمیک رتیکولوم است.
ج) با افزایش پس بار سرعت انقباض ایزوتونیک افزایش مییابد.
د) در فیبرهای عضالنی آهسته تعداد میتوکندری کم است.
 -127در مورد عبور مواد از غشاء کدام جمله صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی )55-22
الف) سرعت انتشار تسهیل شده با افزایش غلظت ماده پیوسته و به طور متناسب زیاد میشود.
ب) در یک فیبر عصبی بعد از رسیدن پتانسیل غشاء به حد آستانه ،کانال های سدیمی تدریجاً باز
میشوند.
ج) رابطه نرنست اختالف پتانسیل ناشی از انتشار یک یون یک ظرفیتی را برای غشاء نشان میدهد.
د) فشار اسمزی داخل سلول مربوط به مولکول های درشت واقع در سیتوپالسم میباشند.
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 -128در مورد پتانسیل عمل در غشاء عصبی کدام جمله صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی
)55-22
الف) در باالی منحنی پتانسیل عمل دریچه غیر فعال سازی کانال های سدیمی بسته میشود.
ب) در نیمه رپوالریزاسیون دریچه فعال سازی کانال های سدیمی باز میشود.
ج) در انتهای پتانسیل عمل دریچه غیر فعال سازی کانال های سدیمی بسته میشود.
د) در نیمه رپوالریزاسیون دریچه کانال های پتاسیمی باز میشود.
 -125در مورد پتانسیل های سیناپسی کدام عبارت صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی -22
)55
الف) پتانسیل پس سیناپسی مهاری()IPSPتابع قانون همه یا هیچ است.
ب) پتانسیل صفحه محرکه تابع قانون همه یا هیچ نیست.
ج) پتانسیل پس سیناپسی تحریکی()EPSPدر اثر افزایش نفوذ پذیری یون پتاسیم ایجاد میشود.
د) پتانسیل پس سیناپسی مهاری در اثر افزایش نفوذ پذیری یون سدیم تولید میشود.
 -122در مورد پمپ سدیم پتاسیم کدام گزینه صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی )55-22
الف) محل اتصال یون سدیم در سطح خارجی جزء آلفا قرار دارد.
ب) محل اتصال  ATPدر سطح خارجی جزء آلفا قرار دارد.
ج) مهار گران دیژیتالی(اوابائین)به سمت خارجی پمپ متصل میشود.
د) عمل هیدرولیز کردن  ATPتوسط جزء بتای پمپ انجام میشود.
 -125علت مرحله تحریک ناپذیری مطلق در یک عصب کدام مورد زیر است؟(ارشد
فیزیولوژی )55-22
الف) کمبود  ATPدر داخل نورون برای فعالیت
ب) کمبود یون های سدیم و پتانسیل در محیط نورون
ج) افزایش غلظت یون کلسیم داخل سلولی
د) عدم بازگشت کانال های یونی به حالت عادی
 -112کدام یک از موارد زیر جمود نعشی( )Rigormortisرا توجیه میکند؟(ارشد
فیزیولوژی )55-22
الف) باال بودن غلظت کلسیم داخل سلول
ج) تخلیه سلول عضالنی از انرژی

ب) دپالریزه شدن غشاء عضله
د) غیر فعال شدن ملکول تروپومیوزین

 -111مدت انقباض ایزومتریک در کدام عضله زیر بیشتر است؟(دکتری فیزیولوژی -21
)22
الف) عضالت کره چشم

ب) عضله سولئوس
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د) عضله دو سر بازو

 -110کدام عبارت در مورد رابطه طول– تانسیون در عضله اسکلتی درست است؟(دکتری
فیزیولوژی )22-21
الف) تحریک منفرد عصب حرکتی به تانسیون حداکثر منجر میشود.
ب) در طول اولیه یا اوپتیموم()L0تانسیون پاسیو حداقل است.
ج) با ازدیاد طول از اپتیموم ،تانسیون فعال زیاد میشود.
د) در برخی از حاالت فیزیولوژیک تانسیون پاسیو و کل برابر است.
 -113کدام عبارت در مورد وضع کانال های ولتاژی سدیم در پتانسیل استراحتی غشای
سلول های عصبی درست است؟(دکتری فیزیولوژی )22-21
الف) این کانال ها غیر فعال اند.
ج) این کانال ها همواره بسته اند.

ب) جریانی بنام جریان خودبخودی از آنها عبور میکند.
د) فقط در پتانسیل آستانه باز میشوند.

 -117در عضله اسکلتی کدام عبارت در مورد رابطه سرعت انقباض با بار ،درست است؟
(دکتری فیزیولوژی )22-21
الف) سرعت انقباض با افزایش بار رابطه خطی دارد.
ب) با کم شدن بار ،سرعت به بی نهایت میل میکند.
ج) با ازدیاد بار ،سرعت کوتاه شدن تا حد صفر تقلیل مییابد.
د) این رابطه در شرایط ایزومتریک به دست میآید.
-117کدامیک از موارد زیردر مورد جریان یونی امواج آهسته( )BERصحیح است؟
(دکتری فیزیولوژی )22-21
الف) فاز دپوالریزاسیون آن مربوط به ورود کلسیم است.
ب) فاز دپوالریزاسیون آن مربوط به ورود سدیم است.
ج) فاز رپوالریزاسیون آن مربوط به خروج سدیم است.
د) فاز رپوالریزاسیون آن مربوط به خروج کلسیم است.
 -118در مورد دوکهای عضالنی در عضله اسکلتی کدام عبارت زیر صحیح است؟(دکتری
فیزیولوژی )22-21
الف) آوران های اولیه به طول استاتیک حساسیت ندارند.
ب) آوران های ثانویه به تغییر طول بیشترین حساسیت را دارند.
ج) افزایش فعالیت وابران های گاما حساسیت فیبرهای درون دوکی دینامیک را افزایش میدهند.
د) آوران های اولیه به نورون های حرکتی عضالت آگونیست دیگر در نخاع سیناپس نمیدهند.
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 -115درجمود نعشی چرخه پل عرضی در چه مرحلهای متوقف میشود؟(دکتری
فیزیولوژی )22-21
ب) دو

الف) یک

د) چهار

ج) سه

 -112کدام یک از موارد زیر بر شباهت عضله صاف و اسکلتی داللت میکند؟(دکتری
فیزیولوژی )22-21
الف) کشش

ب) استیل کولین

ج) لوله های عرضی

د) اجسام متراکم

 -115درصورتیکهکانال های ولتاژی سدیم موجود در پایانه سیناپسی مسدود شوند:
(دکتری فیزیولوژی )22-21
الف) رهایش نروترانسمیتر کامالً متوقف میشود.
ب) نمی توان کانال های ولتاژی پس سیناپسی را ثبت نمود.
ج) می توان پتانسیل پسی سیناپسی را ثبت نمود.
د) انتقال سیگنال به سلول پس سیناپسی مهار نمیشود.
 -102تأثیر کدامیک از مواد زیر در شل شدگی عضله صاف غیر وابسته به اندوتلیوم
است؟(دکتری فیزیولوژی )22-21
الف) PGI2

ب) اندوتلین

ج) سدیم نیتروپروساید

د) استیل کولین

 -101مهار کدام یک از عوامل زیر موجب انقباض مداوم در عضله صاف میشود؟(ارشد
فیزیولوژی )21-20
الف) کیناز زنجیره سبک میوزین
ج) کالمودولین

ب) فسفاتاز
د) تروپونین C

 -100درکدام قسمت از یک سلول عصبی ،در مقایسه با قسمتهای دیگر سلول ،تراکم
کانال های ولتاژی سدیم باالتر است؟(ارشد فیزیولوژی )21-20
الف) دندریت

ب) جسم سلولی

ج) تپه آکسونی

د) گره رانویه

 -103درکدام حالت زیر نیروی انقباضی عضله اسکلتی افزایش مییابد؟(ارشد فیزیولوژی
)21-20
الف) افزایش تعداد تارهای عصبی واحد حرکتی
ب) افزایش فرکانس پتانسیل عمل نورون واحد حرکتی
ج) تغییر ویژگی های بافتی در تارهای عضالنی یک واحد حرکتی
د) زمانی کهنیروی زیاد و سرعتی مورد نیاز است ،ابتدا واحد های حرکتی از نوع سریع عمل
میکنند.
26
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 -107با بلوک نمودن دریچه غیر فعال شدن(  )inactivation gateکانال های سدیمی
در سلول های عصبی ،مدت پتانسیل عمل چه تغییری میکند؟(ارشد فیزیولوژی )21-20
ب) کاهش مییابد.
د) طوالنی میشود.

الف) ثابت میماند.
ج) ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد.

-107کدامیک از پتانسیلهای زیر از جمع پذیری فضایی پیروی نمیکند؟(ارشد فیزیولوژی
)21-20
الف) صفحه محرکه انتهایی

ب) گیرنده

ج) سیناپسی

د) مولد

 -108کدام عبارت درمورد غشاء سلول صدق میکند؟(ارشد فیزیولوژی )21-20
الف) کانال های یونی آن ،از نوع پروتئین های محیطی میباشند.
ب) وقتی پروتئین های محیطی از غشاء جدا شوند ،ساختمان غشاء یک پارچه باقی میماند.
ج) تعداد مولکول های پروتئینی و چربی غشاء مساوی است.
د) اگر پروتئین  Integralنباشد ،آب از غشاء عبور نمیکند.
 -105کدام آنزیم زیر در شل شدن عضالت صاف دخالت دارد؟(دکتری فیزیولوژی -20
)21
الف) میوزین کیناز
ج) فسفوکراتین کیناز

ب) میوزین فسفاتاز
د) فسفودی استراز

 -102در مورد پتانسیل پس سیناپسی( )EPSPکدام جمله زیر صحیح است؟(دکتری
فیزیولوژی )21-20
الف) سلول عصبی را تحریک میکند.
ب) توسط کانال های سدیمی وابستهبه ولتاژ ایجاد میشود.
ج) با مسدود شدن کانال های پتاسیمی وابسته به لیگاند ایجاد میشود.
د) توسط کانال های کلری ایجاد میشود.
 -105پدیده  Latchدر کدام عضله دیده میشود و چه اهمیتی دارد؟(دکتری فیزیولوژی
)21-20
الف) عضله اسکلتی -مصرف انرژی را کاهش میدهد.
ب) عضله قلبی – شل شدن را تسریع میکند.
ج) عضله صاف -مصرف انرژی را کاهش میدهد.
د) عضله صاف – شل شدن را تسریع میکند.
 -132افزایش غلظت پتاسیم خارج سلولی(:دکتری فیزیولوژی )21-20
الف) پتانسیل استراحت غشا را منفی تر میکند.
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ب) پتانسیل استراحت غشا را به صفر نزدیک میکند.
ج) دامنه فاز دپوالریزاسیون پتانسیل عمل را افزایش میدهد.
د) اثری بر پتانسیل استراحت غشا ندارد.

 -131هنگام تحریک عضله اسکلتی کدام جمله زیر صحیح است؟(دکتری فیزیولوژی
)21-20
الف) در طول استراحت طبیعی ،حداقل تانسیون تولید میشود.
ب) با افزایش طول طبیعی عضله ،میزان تولید تانسیون فعال زیاد میشود.
ج) با افزایش طول طبیعی عضله ،تانسیون کل افزایش مییابد.
د) با افزایش بار ،سرعت انقباض عضله زیاد میشود.
-130کدامیک از جمالت زیر در مورد کانالهای کلسیمی نوع  Tو  Lدر سلولهای میوکارد
صحیح است؟(دکتری فیزیولوژی )21-20
الف) نوع  Tدارای پتانسیل آستانه ی مثبت تری میباشد.
ب) نوع  Tتوسط نیفیدیپین بلوک میشود.
ج) نوع  Lدوره فعالیت کوتاه تری دارد.
د) نوع  Lدارای تعداد بیشتری میباشد.
 -133در کدام یک از فازهای پتانسیل عمل سلول های میوکارد ،جریان غشایی پتاسیم
به سرعت کاهش مییابد؟(دکتری فیزیولوژی )21-20
الف) فاز صفر

ب) فاز 2

ج) فاز 7

د) فاز 4

 -137درکدامیک از موارد زیرکانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ مسدود میشوند؟(دکتری
فیزیولوژی )21-20
الف) تترادوتوکسین خارج سلولی
ج) تترااتیل آمونیوم داخل سلولی

ب) تترادوتوکسین داخل سلولی
د) تترااتیل آمونیوم خارج سلولی

 -137درباره فیبرهای آهسته عضله اسکلتی کدام جمله زیر صحیح است؟(دکتری
فیزیولوژی )21-20
الف) قطر جسم نورون آنها بزرگ است.
ب) منبع اصلی تأمین انرژی آنها روند گلیکولیز است.
ج) سیستم مویرگی گسترده ای دارند.
د) شبکه رتیکولوم سارکوپالسمیک گسترده ای دارند.
 -138درمورد سرعت هدایت فیبرهای عصبی محیطی کدام جمله زیر صحیح است؟
(دکتری فیزیولوژی )21-20
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الف) فیبرهای عصبی موجود در یک تنه عصب ،سرعت هدایت برابر دارند.
ب) سرعت هدایت با ضخامت غالف میلین نسبت عکس دارد.
ج) افزایش قطر داخلی فیبر عصبی سرعت هدایت آن را زیاد میکند.
د) ضایعات فشارنده( )compressiveاثری بر سرعت هدایت فیبرهای عصبی ندارند.
 -135کدام عبارت زیر درباره انتقال غشایی مواد درست است؟(ارشد فیزیولوژی -23
)20
الف) با افزایش غلظت ،سرعت انتشار ساده به حداکثر میرسد.
ب) حامل های انتشار تسهیل شده قادرند مواد را در دو جهت انتقال دهند.
ج) سرعت انتشار ساده با دما رابطه عکس دارد.
د) در انتقال فعال ثانویه ورود سدیم به درون سلول با خروج گلوکز همراه است.
 -132عضه صاف در مقایسه با عضله اسکلتی(:ارشد فیزیولوژی )20-23
الف) لوله های  Tشکل بیشتری دارد.
ب) انتشار پتانسیل عمل آن سریع تر است.
ج) سرعت دوره عمل پل های عرضی آن بیشتر است.
د) پتانسیل استراحتی آن به صفر نزدیک تر است.
 -135تارهای عضالنی آهسته در مقایسه با تارهای عضالنی سریع(:ارشد فیزیولوژی -23
)20
الف) جریان خون کمتری دارند.
ج) تعداد میتوکندری بیشتری دارند.

ب) سرعت کوتاه شدن بیشتری دارند.
د) زودتر خسته میشوند.

 -172در غشاء پالسمایی(:ارشد فیزیولوژی )20-23
الف) عمده مولکول های لیپیدی توانایی حرکت ندارند.
ب) زنجیره هیدروکربنی گلیکولیپیدها ،عمدتاً در سطح سیتوزولی غشاء است.
ج) کانال های یونی از نوع پروتئین های انتگرال عرض غشایی هستند.
د) تعداد مولکول های لیپید و پروتئین با هم برابرند.
 -171در مورد پتانسیل های غشاء کدام گزینه زیر درست است؟(دکتری فیزیولوژی -23
)20
الف)کاهش پتاسیم خارج سلولی سبب هیپرپالریزاسیون سلول های عصبی میشود.
ب)کاهش غلظت سدیم خارج سلولی سبب هیپر پالریزاسیون شدید غشاء میشود.
ج)کاهش غلظت کلسیم خارج سلولی ،تحریک پذیری سلول های عصبی را کم میکند.
د) افزایش پتاسیم خارج سلولی دامنه پتاسیم عمل را افزایش میدهد.
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 -170درباره عضله صاف کدام گزینه زیر درست است؟(دکتری فیزیولوژی )20-23
الف) رشته های اکتین به صفحات  Zمتصل اند.
ب) پدیده چفت( )Latchمصرف انرژی را کاهش میدهد.
ج) رابطه طول -تانسیون در عضله صاف دقیقاً همان عضله اسکلتی است.
د) با افزایش فسفوریالسیون میوزین سرعت انقباض کاهش پیدا میکند.
 -173با اضافه کردن کورار در پیوند گاه عصب -عضله اسکلتی(:دکتری فیزیولوژی -23
)20
الف) رهایش استیل کولین از پایانه عصبی زیاد میشود.
ب) دامنه  Eppزیاد میشود.
ج) رهایش کلسیم از شبکه سارکوپالسمی زیاد میشود.
د) اتصال استیل کولین به گیرنده ها کاهش مییابد.
 -177کدام گزینه درباره فیزیولوژی عضله اسکلتی درست است؟(دکتری فیزیولوژی -23
)20
الف) با افزایش طول عضله ،رهایش کلسیم از شبکه سارکوپالسمی و تانسیون کل زیاد میشود.
ب) رابطه مستقیمی بین قدرت انقباض عضله و تعداد مولکول های آنزیم استیل کولین استراز غشاء
وجود دارد.
ج) با افزایش بار روی عضله ،سرعت چرخه پل های عرضی کاهش پیدا میکند.
د) در تارهای آهسته منبع اصلی تأمین انرژی مسیر گلیکولیز است.
 -177در مورد پمپ  Na- KATPaseکدام جمله صحیح است؟(دکتری فیزیولوژی -23
)20
الف) با اضافه کردن تترادوتوکسین به درون سلول مهار میشود.
ب) هر دو زیر واحد آن با عبور از عرض غشاء عملکرد فیزیولوژیک یکسان دارند.
ج) مهار آن باعث چروکیده شدن سلول های عصبی میگردد.
د) با  Ovabainنشان دار می توان تعداد پمپ های موجود در سطح معینی از غشا را تعیین کرد.
 -178درباره غشای پالسمایی کدام عبارت زیر درست است؟(دکتری فیزیولوژی )20-23
الف) ترکیب لیپیدی دوالیه غشا با داشتن چهار نوع فسفولیپید متقارن است.
ب) اتصال کربوهیدارت به غشاء سلول فقط از طریق پیوند با پروتئین ها صورت میگیرد.
ج) حرکت پروتئین های غشاء در همه سلول ها محدود به جابه جایی در مناطق خاصی از غشاء
میباشد.
د) سیالیت دو الیه لیپیدی غشاء در داخل و خارج متفاوت است.
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 -175کدام گزینه در مورد فرایندهای انتقال مواد از غشاهای بیولوژیک درست است؟
(دکتری فیزیولوژی )20-23
الف) هر چه نفوذ پذیری یک ماده محلول بیشتر باشد فشار اسمزی بیشتر ایجاد میکند.
ب) زمان انتشار یک ماده در یک فاصله مشخص با توان دوم فاصله متناسب است.
ج) در انتقال فعال میل ترکیبی حامل در دو طرف غشاء برای ماده منتقل شونده یکسان است.
د) در انتقال تسهیل شده ،اتصال و جدا شدن ماده با تغییر میل ترکیبی ناقل صورت میگیرد.
 -172به وسیله تکنیک  Patch clampکدام کار انجام میگیرد؟(دکتری فیزیولوژی
)20-23
الف) اندازه گیری مدت زمان باز بودن یک کانال
ب) تعیین تعداد کانال های یونی سطح معینی از غشاء
ج) تعیین ماهیت شیمیایی پروتئین یک کانال
د) اندازه گیری پتانسیل الکتریکی عرض غشاء
 -175در دیواره عروق(:دکتری فیزیولوژی )20-23
الف) یون کلسیم در شروع و ادامه انقباض عضله صاف نقش ندارد.
ب) برای آزادسازی نیتریک اکسید()NOوجود سلولهای اندوتلیال الزم است.
ج)  NOبا افزایش  cGMPسبب مهار انقباض عضله صاف میشود.
د) یون های  Kو  Hاز طریق  NOسبب شل شدن عضله صاف میشوند.
 -172در مورد اندام وتری گلژی کدام عبارت صحیح است؟(دکتری فیزیولوژی )20-23
الف) به تغییرات طول عضله پاسخ میدهد.
ب) دارای پاسخ های دینامیکی و استاتیکی است.
ج) حساسیت آن از گیرنده های مفاصل کمتر است.
د) پیام ها را از طریق فیبرهای نوع  Iaانتقال میدهد.
 -171تحریک فیبرهای عصبی وابران دینامیکی گاما(:دکتری فیزیولوژی )20-23
الف) فیبرهای عضالنی داخل دوکی از نوع کیسه هسته ای را منقبض میکند.
ب) فیبرهای عضالنی خارج دوکی را منقبض میکند.
ج) فیبرهای عضالنی خارج دوکی را مهار میکند.
د) پاسخ فیبرهای عصبی نوع  IIرا افزایش میدهد.
 -170علت عمده پتانسیل استراحت در غشای سلول های عضالنی ..........است(.دکتری
فیزیولوژی آبان )23
الف) فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم

ب) نفوذپذیری متفاوت غشاء به یون ها
66

فصل عصب و عضله

گروه علوم پزشکی نخبگان

د) وجود کانال های آنیونی بیشتر

ج) نفوذپذیری زیاد به یون های سدیم

 -173پدیده اگزوسیتوز در انتقال سیگنال عصبی از پایانه پیش سیناپسی ،با مهارکدام
یک از موارد زیر متوقف میشود؟(دکتری فیزیولوژی آبان )23
الف) ورود کلر

ب) خروج پتاسیم

د) ورود سدیم

ج) ورود کلسیم

 -177کدام یک از پروتئین های زیر مسئول نگهداری فیالمنت های ضخیم در بخش
میانی سارکومر است؟(دکتری فیزیولوژی آبان )23
الف) تیتین

ب) میوزین

د) تروپومیوزین

ج) اکتین

 -177کوترانسپورتر سدیم – گلوکز نمونه ای از ...........است(.دکتری فیزیولوژی آبان )23
الف) انتشار تسهیل شده
ج) پمپ یونی

ب) انتقال فعال ثانویه
د) انتشار ساده

 -178انتشار  Electrotonicدر یک نورون ،تحت تأثیر کدام یک از موارد زیر قرار
میگیرد؟(دکتری فیزیولوژی آبان )23
الف) ویژگی های ملکولی غشاء
ج) ویژگی های فعال غشاء

ب) خصوصیات انتقالی نورون
د) خصوصیات کابلی نورون

 -175کدام یک از موارد زیر درباره پروتئین های  Gغلط است؟(دکتری فیزیولوژی آبان
)23
الف) زیر واحد های آلفا خاصیت  GTPaseدارند.
ب) ادنیل سیکالز توسط کمپلکس بتا -گاما که به  GTPمتصل اند فعال میشوند.
ج) زیر واحد های آلفا به  GTPمتصل شده و آنزیم آدنیل سیکالز را فعال میکند.
د) اتصال لیگاند به گیرنده ،زیر واحد آلفا را از کمپلکس بتا -گاما جدا میکند.
 -172غلظت کلسیم در داخل سلولهای عصبی در صورت...........افزایش مییابد؟(دکتری
فیزیولوژی آبان )23
ب) آسیب اکسیداتیو
د) افزایش فعالیت پمپ کلسیم

الف) عملکرد طبیعی میتوکندری ها
ج) کاهش فعالیت گیرنده های گلوتاماتی

 -175فسفولیپاز  Cآنزیمی است که باعث شکستن  ..............میشود(.دکتری فیزیولوژی
آبان )23
الف) PIP2

ب) Camp

ج) IP7

د) DAG

 -182کدام یک از موارد زیر در پتانسیل عمل فیبر عصبی ،حاصل غیر فعال شدن کانال
های سدیمی است؟(ارشد فیزیولوژی )27-27
الف) Upstroke

ب) تحریک ناپذیری مطلق
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د) تحریک ناپذیری نسبی

 -181با کاهش کدام یک از موارد زیر ،سرعت انتشار پیام عصبی در طول آکسون افزایش
مییابد؟(ارشد فیزیولوژی )27-27
الف) مقاومت غشاء
ج) سرعت تغییرات پتانسیل غشاء در واحد زمان

ب) ظرفیت خازنی غشاء
د) درجه حرارت

 -180کدام یک از موارد زیر درباره فعالیت الکتریکی فیبر عصبی صحیح است؟(ارشد
فیزیولوژی )27-27
الف) هرگونه تغییر در هدایت یون پتاسیم ،همواره به هیپرپالریزاسیون غشاء سلولی میانجامد.
ب) تغییر در هدایت یون سدیم هیچگاه ،هیپرپالریزاسیون ایجاد نمیکند.
ج) هر محرکی که میزان ورود کاتیونها را بر خروج کاتیونها غلبه دهد میتواند سلول را به آستانه
تحریک نزدیک کند.
د) همواره با افزایش هدایت یون سدیم ،پتانسیل عمل رخ میدهد.
 -183وقتی گیرنده های بتا -آدر نرژیک فعال میشوند ،پروتئین (:Gارشد فیزیولوژی
)27-27
الف) فسفولیپاز  Cرا فعال میکند.
ج) پروتئین کیناز  Cرا فعال میکند.

ب) آدنیالت سیکالز را فعال میکند.
د) غلظت  DAGرا افزایش میدهد.

 -187رهایش کلسیم از شبکه سارکوپالسمی(. ..............ارشد فیزیولوژی )27-27
الف) در عضله صاف از طریق باز شدن کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ نوع  Nصورت میگیرد.
ب) در عضله اسکلتی از طریق باز شدن کانالهای وابسته به ولتاژ کلسیمی نوع  Nصورت میگیرد.
ج) در عضله صاف از طریق باز شدن کانالهای کلسیمی وابسته به رایانودین صورت میگیرد.
د) در عضله صاف از طریق باز شدن کانالهای وابسته به  IP7صورت میگیرد.
 -187در انقباض ایزوتونیک(:ارشد فیزیولوژی )27-27
الف) تانسیون تغییر میکند.
ج) طول باند  Iتغییر میکند.

ب) طول فیبر عضالنی تغییر نمیکند.
د) مصرف انرژی فیبر عضالنی تغییر نمیکند.

 -188کدام مورد زیر در عضالت اسکلتی صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی )27-27
الف) با افزایش طول استراحت ،نیروی عضله کاهش مییابد.
ب) بیشترین مصرف انرژی ،در سریع ترین انقباضات افزایش مییابد.
ج) با افزایش سرعت کوتاه شدن ،نیروی انقباضی افزایش مییابد.
د) در انقباضات ایزومتریک ،طول سارکومرها تغییری نمیکند.
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-185کدام یک از موارد زیر علت آهسته بودن سرعت هدایت در فیبرهای بینابینی
( )Transitionalنمیباشد؟(ارشد فیزیولوژی )27-27
الف) قطرکم فیبر
ج) نگاتیویته کمتر غشاء

ب) تعداد کم اتصاالت شکاف دار
د) کم بودن عناصر انقباضی

 -182کدام عبارت زیر درباره انتقال مواد از عرض غشاء صحیح است؟(دکتری فیزیولوژی
آبان)27
الف) در طوالنی مدت اگزوسیتوز سطح غشاء را افزایش و آندوسیتوز آن را کاهش میدهد.
ب) آندوسیتوز ساختمانی سریع تر از نوع با واسطه رسپتور آن صورت می پذیرد.
ج) پروتئین های  ATPگیر کاستی در عمل اگزوسیتوز و جابه جایی مواد داخل سلولی نقش دارند.
د) کالمودولین سطح غشاء سلول ،مسئول القا آندوسیتوز ساختمانی است.
 -185میلین دار شدن یک آکسون موجب  ....................آن میشود(.دکتری فیزیولوژی
آبان)27
الف) کاهش ظرفیت خازن غشاء
ج) کاهش ثابت مکانی غشاء

ب) افزایش هدایت یونی کانال ها
د) افزایش ثابت زمانی گره رانویه

 -152کدام یک از موارد زیر در مورد عضالت اسکلتی صحیح است؟(دکتری فیزیولوژی
آبان)27
الف) در هیپرتروفی ،تعداد فیبرهای عضله افزایش مییابد.
ب) در شروع انقباض ،واحد های حرکتی بزرگتر زودتر بسیج میشوند.
ج) با تخلیه گلیکوژن عضله ،خستگی عضالنی ظاهر میشود.
د) انرژی شیمیایی موجود در عضله ،نیاز دو دقیقه انقباض ماکزیمم را تأمین میکند.
 -151در انقباض عضالنی اسکلتی کدام عبارت زیر صحیح است؟(دکتری فیزیولوژی
آبان)27
الف) افزایش  1/9برابری طول از حد اپتیموم ،نیروی انقباض فعال را مضاعف میکند.
ب) مصرف انرژی ،با سرعت چرخه پل های عرضی نسبت مستقیم دارد.
ج) تولید حرارت درانقباضات ایزوتونیک بیش از ایزومتریک است.
د) حداکثر کارایی در سرعت های زیاد انقباض اتفاق میافتد.
 -150پایانه حسی اولیه دوک عضالنی یک عضله در کدام یک از موارد زیر تحریک
نمیشود؟(دکتری فیزیولوژی آبان)27
الف) با مهار اینتر نورون های مهاری  Iaهمان عضله
ب) با کشیده شدن عضله توسط بار()Load
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ج) با تحریک فیبرهای وابران گامای دوک عضالنی همان عضله
د) با کوتاه شدن فیبرهای خارج دوکی همان عضله

 -153در یک کانال یونی دریچه دار هدایت یون (. ...................ارشد فیزیولوژی )27-28
الف) با افزایش غلظت کلسیم درون سلولی کاهش مییابد.
ب) تابع قانون همه یا هیچ است.
ج) در یک پتانسیل خاص غشا ،افزایش مییابد.
د) با تترادوتوکسین به حداقل میرسد.
 -157کدام یک از موارد زیر درباره غشا نورون ها درست است؟(ارشد فیزیولوژی -28
)27
الف) کانال های سدیم و پتاسیم آن دارای دریچه  hهستند.
ب) فعالیت پمپ های سدیم-پتاسیم آن به تعداد کانال های نشتی وابسته است.
ج) دریچه فعال شدن کانال سدیم()mآن در ولتاژهای منفی غشاء باز هستند.
د) کانال های پتاسیم آن در طول اکسون ،دارای توزیع همگون هستند.
 -157کدام مورد زیر صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی )27-28
الف) جهت تردد یون ها در  Emباالتر یا پایین تر از پتانسیل تعادل یک یون ،معکوس میگردد.
ب) با افزایش اندازه مولکول ،سرعت انتشار ساده افزایش مییابد.
ج) جابه جایی مواد از طریق حاملین ،به مراتب آهسته تر از انتشار ساده است.
د) معکوس نمودن غلظت فیزیولوژیک پتاسیم در طرفین غشاء منجر به سنتز  ATPتوسط پمپ
سدیم پتاسیم میشود.
 -158حضور کدام یک از موارد زیردر یک سرم تزریق شده ایزواسموالر ،اثرات
هیپوتونیک دارد؟(ارشد فیزیولوژی )27-28
الف) گلوبولین

ب) کلرورسدیم

ج) آلبومین

د) گلوکز

 -155کدام یک از سیستم های باز جذب زیر در خاتمه عمل گلوتامات در سلولهای
عصبی نقش دارد؟(ارشد فیزیولوژی )27-28
الف) انتقال دهنده گلوتامات وابسته به سدیم و پتاسیم
ب) غیر حساس شدن گیرنده های گلوتاماتی
ج) انتقال دهنده گلوتامات وابسته به کلر
د) افزایش فعالیت کانال های یونی وابسته به گلوتامات
 -152کدام یک از موارد زیر جزو اثرات سم سیاه سرفه( )Pertussis toxinمحسوب
میشود؟(ارشد فیزیولوژی )27-28
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الف) فسفریالسیون کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ
ب) فعال نمودن گیرنده های وابسته به Ip7
ج) غیر حساس نمودن گیرنده های سطح غشایی
د) مهار پروتئین  Gمهاری

 -155کدام یک از موارد زیر در انقباض عضله صاف نقش دارد؟(ارشد فیزیولوژی )27-28
الف) تشکیل کمپلکس کلسیم – تروپونین
ب) فعال شدن CAMK II
ج) تحریک مستقیم فعالیت  ATPaseسرمیوزین
د) مهار فعالیت پروتئازهای داخل سیتوزولی
 -122در کدام یک از موارد زیر ،انتقال موج تحریک به صورت الکتروتونیک انجام
میشود؟(ارشد فیزیولوژی )27-28
ب) نواحی گره ای

الف) اکسون هیلوک

ج) نواحی بین گره ای

د) سیناپس

 -121سیگنال های فعالیت دینامیکی عضالت اسکلتی عمدتاً توسط کدام یک از بخش
های زیر به نخاع ارسال میشوند؟(ارشد فیزیولوژی )27-28
الف) فیبر حسی Ib
ج) فیبرهای داخل دوکی زنجیر هسته ای

ب) پایانه حسی ثانویه
د) فیبر حسی Ia

 -120افزایش غلظت خارج سلولی کلسیم در سلول عصبی ،سبب کدامیک از اثرات زیر
میشود؟(دکتری فیزیولوژی آذر )27
الف) کاهش نفوذپذیری غشاء به Na+
ج) تسهیل باز شدن دریچه فعال کننده کانال سدیمی

ب) افزایش تحریک پذیری غشاء
د) افزایش فعالیت کانالهای نشتی

 -123کدامیک از مکانیسم های انتقالی زیر ،به صورت فعال صورت نمی پذیرد؟(دکتری
فیزیولوژی آذر )27
الف) تغلیظ( )sequesteringیون کلسیم در شبکه سارکوپالسمی
ب) انتقال یون هیدروژن از غشای داخل میتوکندری
ج) حفظ غلظت سیتوزولی یون کلسیم
د) انتقال یون کلر به درون سلولی عصبی
 -127کاهش سیتوپالسمی کدامیک از عوامل زیر تراوایی اتصاالت شکاف دار( Gap
 )junctionرا کم میکند؟(دکتری فیزیولوژی آذر )27
الف) pH

ب) Ca2+

ج) K+

-

د) CI
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 -127افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی در عضالت اسکلتی ،از طریق کدام نوع کانال
کلسیمی صورت میگیرد؟(دکتری فیزیولوژی آذر )27
الف) رایانودینی

ب) گلوتاماتی

ج) وابسته به ولتاژ سریع

د) وابسته به ولتاژ نوع N

 -128فعال شدن فسفولیپاز  Cغشاء باعث بروز کدام مورد زیر میشود؟(دکتری
فیزیولوژی آذر )27
الف) کاهش رهایش کلسیم از ذخایر داخل سلولی
ب) افزایش فعالیت پروتئین کیناز C
ج) کاهش ورود کلسیم از کانال های وابسته به ذخایر()Store operated
د) افزایش ورود  Na+از طریق کانال های وابسته به لیگاند
 -125با کاهش تعداد کانالهای یونی باز در دندریت ،ثابت طولی غشاء( Length
(: )constantدکتری فیزیولوژی آذر )27
الف) کوتاهتر میشود.
ج) اثر دوگانه دارد ،ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد.

ب) طویلتر میشود.
د) تغییری نمیکند.

 -122کدام مورد زیر در مورد عضالت صاف درست است؟(دکتری فیزیولوژی آذر )27
الف) کاهش غلظت  Ca2+خارج سلولی اثری بر عضله صاف ندارد.
ب) دپالریزاسیون غشاء عضله صاف چند واحدی همیشه ناشی از وقوع پتانسیل عمل است.
ج) گستردگی شبکه سارکوپالسمی در عضالت صاف تأثیری بر سرعت انقباض عضالنی ندارد.
د) امواج آهسته ناشی از فعالیت ریتمیک کانالهای یونی و پمپ است.
 -125افزایش پس بار()after loadدر فیبر عضالنی اسکلتی(:دکتری فیزیولوژی آذر )27
الف) سرعت کوتاه شدن عضله را کاهش میدهد.
ب) نیروی تولید شده توسط عضله بعد از کوتاه شدن را کم میکند.
ج) فواصل زمانی بین تحریک و کوتاه شدن را کاهش میدهد.
د) میزان کوتاه شدن عضله را زیاد میکند.
 -152در مورد گیرنده های دوک عضالنی کدام عبارت صحیح است؟(دکتری فیزیولوژی
آذر )27
الف) پایانه اولیه فقط دارای پاسخ دینامیک است.
ب) پایانه ثانویه فقط دارای پاسخ استاتیک است.
ج) اطالعات پایانه اولیه از طریق فیبر عصبی نوع  IIبه نخاع منتقل میشود.
د) اطالعات پایانه ثانویه از طریق فیبر عصبی نوع  Iبه نخاع منتقل میشود.
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 -151مهار گیرنده های موسکارینی استیل کولینی در عملکرد کدامیک از موارد زیر
اختالل ایجاد نمیکند؟(ارشد فیزیولوژی )28-25
ب) غدد

الف) عضالت اسکلتی

د) عضالت قلبی

ج) عضالت صاف

 -150باز شدن کدام دسته از کانالهای یونی زیر ،پتانسیل پس سیناپسی مهاری( )IPSP
ایجاد میکند؟(ارشد فیزیولوژی )28-25
الف) سدیمی وابسته به ولتاژ
ج) کلری وابسته به لیگاند

ب) پتاسیمی وابسته به ولتاژ
د) کلسیمی وابسته به لیگاند

 -153حذف پایانه آمینی( )N- terminalکانال سدیمی ،بر عملکرد کانال چه اثری
دارد؟(ارشد فیزیولوژی )28-25
الف) عبور جریان سدیم از کانال کاهش مییابد
ج) کانال غیر فعال نمیشود
-157درحضور

سم

ب) کانال سریعتر غیر فعال میشود
د) فرکانس بسته شدن کانال زیادتر میشود

تترادوتوکسین()TTX

تحریک

فیبر

عصبی

در

ناحیه

شلیک( )Trigger zoneتوسط محرک آستانه چه اثری بر پتانسیل عمل دارد؟(ارشد
فیزیولوژی )28-25
الف) تولید پتانسیل عمل را متوقف میکند
ج) در تولید پتانسیل عمل تأخیر ایجاد میکند

ب) آستانه تولید پتانسیل عمل را کاهش میدهد
د) تأثیری بر سرعت انتشار پتانسیل عمل ندارد

 -157مهار باز جذب یون کلسیم به شبکه سارکوپالسمی در عضالت اسکلتی موجب بروز
کدامیک از موارد زیر میشود؟(ارشد فیزیولوژی )28-25
الف) باعث بروز انقباض مداوم میشود
ب) موجب تسریع روند شل شدن عضله میگردد
ج) تأثیری بر عملکرد مکانیکی عضله ندارد
د) ابتدا عضله شل شده و سپس انقباض مداوم رخ میدهد
 -158کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای کانال گیرنده  NMDAمحسوب میشود؟(ارشد
فیزیولوژی )28-25
الف) از طریق  Gپروتئین عمل میکند
ب) نفوذ پذیری انتخابی باالیی به  K+دارد
ج) در ایجاد پتانسیل پس سیناپسی سریع مهاری نقش دارد
د) در حالت استراحتی توسط یون منیزیم مهار میشود
 -155نیروی خالص الکتروشیمیایی یک یون نفوذ پذیر(:ارشد فیزیولوژی )28-25
الف) به انتقال فعال ثانویه آن یون بستگی دارد.
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ب) جهت جریان خالص یون را تعیین میکند.
ج) مستقل از شیب غلظتی یون است.
د) وابسته به پتانسیل تعادلی یون و مستقل از پتانسیل غشا است.

 -152کدام جمله زیر در خصوص عملکرد عضالت قلب یا اسکلتی صحیح است؟(ارشد
فیزیولوژی )28-25
الف) با شروع دی پوالریزاسیون نفوذپذیری غشاء سلول قلبی به یون سدیم کاهش مییابد.
ب) بالفاصله بعد از شروع پتانسیل عمل نفوذپذیری غشاء سلول قلبی به یون پتاسیم شدیداً کاهش
مییابد.
ج) در فاز دی پوالریزاسیون نفوذپذیری به یون کلسیم در سلول عضله اسکلتی افزایش مییابد.
د) زمان تحریک ناپذیری مطلق در سلولهای قلبی دو برابر سلول های عضلهاسکلتی است.
 -155باالترین تخلیه پتانیسل عمل در گیرنده آوران اولیه( )Iaدوک عضالنی در اثر چه
نوع تحریکی ایجاد میشود؟(ارشد فیزیولوژی )28-25
الف) کششی دینامیک
ج) انقباض یک واحد حرکتی

ب) کششی استاتیک
د) انقباض کل عضله

 -022ویژگیهای کابلی( )Cable propertisغشای سلول ها مستقیماً در تعیین کدام
یک از موارد زیر نقش دارد؟(دکتری فیزیولوژی آذر )28
الف) شکل و طول مدت پتانسیل عمل
ب) میزان افت پتانسیل مدرج()gradedطی انتشار
ج) پتانسیل آستانه کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ
د) جهت انتشار پتانسیل عمل
 -021کدامیک از موارد زیر در انقباض سلولهای قلبی و اسکلتی مشابه است؟(دکتری
فیزیولوژی آذر )28
الف) جمع پذیری زمانی
ب) شروع انقباض با اتصال استیل کولین به گیرنده های نیکوتینی
ج) آهسته شدن انقباض با تحریک گیرنده های موسکارینی
د) تولید پتانسیل عمل قبل از انقباض
 -020کدام مورد زیر در یک سلول عضالنی اسکلتی واحد ،قابل مشاهده نیست؟(دکتری
فیزیولوژی آذر )28
الف) منحنی طول -تانسیون فعال
ج) بسیج()recruitmentواحد حرکتی

ب) جمع پذیری زمانی
د) انقباض ایزومتریک
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 -023کدام مورد زیر در انقباض عضالت اسکلتی رخ نمیدهد؟(دکتری فیزیولوژی آذر
)28
ب) افزایش غلظت داخل سیتوپالسمی کلسیم
د) وقوع پتانسیل عمل

الف) فسفریالسیون میوزین
ج) اتصال کلسیم به تروپونین

 -027کدام مورد زیر باعث مهار فعالیت پروتئین  Gمیگردد؟(دکتری فیزیولوژی آذر )28
الف) فعال شدن  GTPaseآن
ج) یون کلسیم

ب) پروتئین کینازها
د) کافئین

 -027در کدام آنمی زیر اسید آمینه والین جایگزین اسید گلوتامیک در زنجیره بتا
میگردد؟(دکتری فیزیولوژی آذر )28
الف) داسی شکل

ج) اسفروسیتوز

ب) مگالوبالستیک

د) تاالسمی

 -028افزایش کدام مورد زیر سبب پدیده پلکانی( )staircaseدر عضالت مخطط
میشود؟(ارشد فیزیولوژی )25-22
الف) تشکیل کمپلکس تروپونین – تروپومیوزین
ج) غلظت یون کلسیم در ساکوپالسم

ب) فعالیت  ATPaseسرمیوزین
د) تحریکات تتانیک

 -025عدم وجود میلین در فیبرهای عصبی موجب بروز کدام اثر زیر میشود؟(ارشد
فیزیولوژی )25-22
الف) افزایش مقاومت غشا
ج) کاهش مصرف انرژی

ب) کاهش ثابت مکانی غشا
د) افزایش سرعت فاز دپالریزاسیون پتانسیل عمل

 -022تفاوت فیبرهای عضالنی اسکلتی و صاف چیست؟(ارشد فیزیولوژی )25-22
الف) در فیبرهای عضالنی صاف ،یون کلسیم از طریق کانال گیرنده رایانودینی آزاد میشود.
ب ) در فیبرهای عضالنی اسکلتی ،انقباض وابسته به یون کلسیم رها شده از کانال گیرنده IP7
است.
ج) در عضالت صاف ،فعالیت میوزین  ATPaseوابسته به فسفریالسیون است.
د) در عضالت صاف لوله های عرضی در انتقال دپالریزاسیون به عمق عضله نقش دارند.
 -025کدام پروتئین زیر در حفظ فیالمنتهای ضخیم انقباضی در وسط سارکومر عضالت
اسکلتی نقش دارد؟(ارشد فیزیولوژی )25-22
الف) Desmin

ب) Vimentin

ج) Dynein

د) Titin

 -012کدام عامل زیر فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم را کاهش میدهد؟(ارشد فیزیولوژی
)25-22
الف) انسولین

ب) دوپامین

ج) هورمون های تیروئیدی

د) آلدسترون
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 -011عبور کدام ماده از غشاء از طریق حل شدن در چربی صورت میگیرد؟(ارشد
فیزیولوژی )25-22
الف) K+

ج) استیل کو آنزیم A

ب) ATP

د) O2

 -010مکانیسم عمل سم کورار در عضالت اسکلتی چیست؟(ارشد فیزیولوژی )25-22
الف) مهار ورود یون سدیم از طریق کانالهای نیکوتینی استیل کولین
ب) جلوگیری از رهایش استیل کولین
ج) مهار اتصال استیل کولین به گیرنده موسکارینی
د) افزایش باز جذب استیل کولین به پایانه سیناپسی
 -013کاهش کانال های نشتی پتاسیمی در غشا فیبر عصبی کدام مورد زیر را افزایش
میدهد؟(ارشد فیزیولوژی )25-22
الف) مقاومت داخلی

ب) مقاومت غشاء

ج) تحریک پذیری

د) ثابت طولی

 -017رفلکس مربوط به اندام گلژی از چه نوع و مربوط به کدام عمل از عضله میباشد؟
(ارشد فیزیولوژی )25-22
الف) تحریکی – ایجاد تانسیون
ج) تحریکی – تغییر طول

ب) مهاری -ایجاد تانسیون
د) مهاری – تغییر طول

 -017با انقباض فیبرهای داخل دوکی چه اتفاقی در عضله میافتد؟(ارشد فیزیولوژی
)25-22
الف) پایانه های ثانویه حسی مهار میشوند.
ب) فیبرهای عضالنی خارج دوکی مهار میشوند.
ج) پایانه های اولیه حسی تحریک میشوند.
د) فیبرهای عضالنی خارج دوکی تحریک و پایانه های اولیه حسی مهار میشوند.
 -018مهم ترین کاربرد معادله نرنست در فیزیولوژی غشاء چیست؟(دکتری فیزیولوژی
آبان )25
الف) پیش بینی جهت حرکت یون
ج) اندازه گیری مقاومت غشاء

ب) محاسبه میزان نفوذ پذیری غشاء
د) تعیین پتانسیل استراحت

 -015مکانیسم افزایش سرعت انتشار پتانسیل عمل توسط غالف میلین کدام است؟
(دکتری فیزیولوژی آبان )25
الف) کاهش ثابت طولی فیبر عصبی
ب) محدود کردن تولید پتانسیل عمل به گره های رانویه
ج) افزایش ظرفیت خازنی غشاء
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د) ثابت نگه داشتن خواص غیر فعال غشاء

 -012درکدام مورد زیر فعالیت معاوضه کننده  Na+ -H+افزایش مییابد؟(دکتری
فیزیولوژی آبان )25
الف) افزایش غلظت  H+داخل سلولی
ج) افزایش غلظت  Na+داخل سلولی

2+

ب) کاهش غلظت  Mgداخل سلولی
د) کاهش فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم

 -015اثر کاهش خروج  K+از غشاء عضالت صاف کدام است؟(دکتری فیزیولوژی آبان
)25
الف) کاهش وقوع پتانسیل عمل
ج) هیپرپالریزاسیون غشاء

ب) افزایش نیروی انقباضی
د) افزایش فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم

 -002کدام مورد زیر ویژگی سلول عضالنی صاف محسوب میشود؟(دکتری فیزیولوژی
آبان )25
الف) آهستگی سرعت جدا شدن میوزین از اکتین
ب) وابستگی رهایش یون کلسیم ذخایر سلولی به حسگرهای ولتاژی
ج) وابستگی انقباض مداوم به ذخایر کلسیم داخل سلولی
د) وابستگی فعالیت پل عرضی به پروتئین کالپونین
 -001در اثر دپالریزه شدن آهسته پتانسیل غشاء فیبر عصبی ،احتمال باز شدن کدام
کانال یونی وابسته به ولتاژ کاهش مییابد؟(دکتری فیزیولوژی آبان )25
الف) کلسیمی

ب) کلری

ج) سدیمی

د) پتاسیمی

 -000اثر سم بوتولینیوم در محل اتصال عصب -عضله چیست؟(دکتری فیزیولوژی آبان
)25
الف) مهار هیدرولیز استیل کولین
ج) مهار گیرنده های پس سیناپسی

ب) افزایش رهایش نوروترانسمیتر
د) تضعیف پتانسیل صفحه انتهایی

-003در ارتباط با مقایسه عضله قلبی واسکلتی جمله صحیح کدام است؟(دکتری
فیزیولوژی آبان )25
الف) انقباض در هر دو نوع عضله وابسته به کلسیم داخل سلولی میباشد.
ب) اندازه  Tتوبول در هر دو عضله با هم برابر است.
ج) کانال های دی هیدروپیریدینی کلسیمیدر هر دو عضله در روی سیستم  Tتوبول قرار دارد.
د) نوارهای  Zدر هر دو عضله شبیه هم بوده و سازمان مشابهی دارند.
 -007کدام عبارت زیر در مورد گیرنده های عضالنی درست میباشد؟(دکتری فیزیولوژی
آبان )25
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الف) تحریک گیرنده های داخل دوکی ،همان عضله را شل میکند.
ب) تحریک گیرنده های داخل دوکی ،عضله آنتاگونیست را منقبض میکند.
ج) تحریک اندام وتری گلژی ،همان عضله را شل میکند.
د) تحریک اندام وتری گلژی ،همان عضله را منقبض میکند.

 -007کدام مو رد زیر مستقیماً در رهایش کلسیم ازشبکه آنزیم سارکوپالسمی عضالت
صاف دخالت دارد؟(ارشد فیزیولوژی )22-25
الف) پروتئین  Gتحریکی
ج) اینوزیتول تری فسفات

ب) آدنیلیل سیکالز
د) گیرنده های رایانودینی

 -008عضالت دوندههای سرعتی در مقایسه با دوندههای ماراتون چه تفاوتی دارد؟(ارشد
فیزیولوژی )22-25
الف) تارهای عضالنی آهسته بیشتری دارند.
ب) تارهای عضالنی سریع بیشتری دارند.
ج) محتوای میوگلوبین تارهای عضالنی سریع آنها بیشتر است.
د) توسط فیبرهای عصبی کوچکتری عصب دهی میشوند.
 -005طبق رابطه طول– تانسیون ،عامل اصلی تعیین کننده حداکثر نیروی انقباضی
عضله اسکلتی چیست؟(ارشد فیزیولوژی )22-25
الف) سطح مقطع فیبر عضالنی
ج) سرعت کوتاه شدن عضله

ب) میزان همپوشانی اکتین و میوزین
د) فرکانس ورودی های عصبی

 -002پیام د مهار آنزیم استیل کولین استراز روی پتانسیل صفحه انتهایی چیست؟(ارشد
فیزیولوژی )22-25
الف) تقویت دامنه و طوالنی کردن مدت آن
ج) تضعیف دامنه و طوالنی کردن مدت آن

ب) تقویت دامنه و کوتاه کردن مدت آن
د) تضعیف دامنه و کوتاه کردن مدت آن

 -005در کدام مورد زیر تورم سلولی رخ میدهد؟(ارشد فیزیولوژی )22-25
الف) افزایش فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم
ج) افزایش خروج یون سدیم

ب) کاهش فشار اسمزی مایع خارج سلولی
د) افزایش درجه حرارت

 -032وجه مشترک پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی و صفحه انتهایی چیست؟ هر
دو(:ارشد فیزیولوژی )22-25
الف) حاصل باز شدن کانال های یونی وابسته به ولتاژند.
ج) در سلول های عصبی رخ میدهند.

ب) دارای آستانه هستند.
د) پتانسیلهای مدرج و موضعی هستند.
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 -031اثر تحریک فیبر حسی  Ibگیرنده تاندونی متعاقب انقباض فعال عضله اسکلتی
چیست؟(ارشد فیزیولوژی )22-25
الف) انقباض همان عضله(آگونیست)
ج) انبساط عضله مقابل(آنتاگونیست)

ب) انبساط همان عضله(آگونیست)
د) انقباض عضله سینرژیک(آگونیست)

 -030اثرکاهش غلظت خارج سلولی یون سدیم بر سلولهای تحریک پذیر
چیست؟(دکتری فیزیولوژی آبان )22
الف) دپالریزاسیون پتانسیل استراحت غشا
ج) افزایش دامنه پتانسیل عمل

ب) کاهش حداکثر تغییرات ولتاژ به زمان
د) کاهش آستانه تحریک

 -033علت افزایش سرعت انتشار عمل در فیبرهای میلین دار چیست؟(دکتری
فیزیولوژی آبان )22
الف) افزایش ثابت طول آکسون
ج) افزایش ظرفیت خازنی غشاء آکسون

ب) محدود شدن تولید پتانسیل عمل در تپه آکسونی
د) کاهش مقاومت غشاء آکسون

 -037با مهار کانال های کلسیمیگیرنده رایانودینی در عضله اسکلتی کدام مورد زیر رخ
نمیدهد؟(دکتری فیزیولوژی آبان )22
الف) انتشار پتانسیل عمل در غشاء عضله
ج) وقوع تحریک -انقباض

ب) انتقال موج دپالریزاسیون به داخل عضله
د) اتصال تروپونین  Iبه اکتین

 -037مهم ترین ویژگی عضالت صاف چند واحدی کدام یک از موارد زیر است؟(دکتری
فیزیولوژی آبان )22
الف) معموال دارای فعالیت الکتریکی خود به خودی هستند.
ب) عمدتاً توسط اعصاب وابران کنترل میشوند.
ج) کلسیم مورد نیاز انقباض را از داخل سلول تامین میکنند.
د) انقباض آنها مشابه سایر عضالت صاف به دنبال پتانسیل عمل رخ میدهد.
 -038تفاوت فیبرهای عضالنی اسکلتی آهسته با سریع چیست؟(دکتری فیزیولوژی آبان
)22
الف) فیبرهای آهسته در فرکانس های تحریکی پایین تری از فیبرهای سریع کزازی میشوند.
ب) ظرفیت اکسیداتیو فیبرهای آهسته پایین تر از سریع است.
ج) فیبرهای سریع ،مقاوم به خستگی و در انقباض قبل از فیبرهای آهسته وارد عمل میشوند.
د) فعالیت پمپ کلسیمی شبکه سارکوپالسمی در فیبرهای سریع کمتر است.
 -035کدام عبارت زیر درباره نورونهای حسی عضالنی درست است؟(دکتری فیزیولوژی
آبان )22
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الف) با انقباض عضله ،فعالیت فیبر عصبی  Ibکم میشود.
ب) با کشیده شدن عضله ،فعالیت فیبر عصبی  IIزیاد میشود.
ج) با تحریک هم زمان نورون های آلفا و گاما ،فعالیت فیبر عصبی  Iaمتوقف میشود.
د) با تحریک فیبر عصبی  ،Iaنورون های حرکتی همان عضله مهار میشوند.
 -032مهم ترین فاکتوری که در تعیین سرعت انتشار یک ماده در دو الیه لیپیدی غشا
نقش دارد چیست؟(ارشد فیزیولوژی )25-52
الف) قابلیت حاللیت در چربی
ج) تعداد منافذ موجود در غشا

ب) اختالف غلظت دردو سوی غشا
د) بار الکتریکی غشا

-035اثر افزایش غلظت خارج سلولی یون کلسیم بر غشا سلولهای عصبی چیست؟(ارشد
فیزیولوژی )25-52
الف) تورم سلولی
ج) افزایش آستانه شلیک پتانسیل عمل

ب) کاهش میزان قطبیت غشا
د) تشدید فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم

 -072علت سختی حرکتی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس که با دمیلیناسیون
فیبر عصبی همراه است چیست؟(ارشد فیزیولوژی )25-52
الف) افزایش مقاومت غشا فیبر عصبی
ب) کاهش ظرفیت خازنی غشا اکسون
ج) کاهش ثابت مکانی
د) افزایش تراکم کانال های سدیمی تنها در محل گره های رانویه
 -071علت افزایش سرعت انتشار سیگنال در یک فیبر عصبی میلین دار نسبت به فیبر
بدون میلین چیست؟(ارشد فیزیولوژی )25-52
الف) تولید پتانسیل عمل در سراسر طول آکسون
ج) افزایش ظرفیت خازنی غشا

ب) کاهش ثابت مکانی
د) افت کمتر دامنه پتانسیل عمل

 -070دربیماری عصبی– عضالنی میاستنیگراویسکدام مورد زیر مشاهده نمیشود؟
(ارشد فیزیولوژی )25-52
الف) فلج عضالنی
ب) تشدید تولید پتانسیل صفحه انتهایی
ج) کاهش انتشار سیگنال در محل عصب -عضله
د) بهبودی بیماری به کمک مهار استیل کولین استراز
 -073تفاوت فیبرهای عضالنی صاف با اسکلتی در این است که(:ارشد فیزیولوژی -52
)25
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الف) بر خالف فیبرهای عضالنی اسکلتی ،تغییر غلظت خارج سلولی بر نیروی انقباضی فیبرهای
عضالنی صاف اثر ناچیزی دارد.
ب) بر خالف عضالت اسکلتی ،در عضالت صاف تروپومیوزین نقش کلیدی در مهار جایگاه های
اتصالی سر میوزین بر روی اکتین دارد.
ج) پمپ کلسیمی سارکوپالسمی در عضالت اسکلتی سریع تر از عضالت صاف عمل میکند.
د)بر خالف عضالت صاف ،در عضالت اسکلتی میوزین فسفاتاز نقش مهم تری در رفع انقباض ایفا
میکند.
 -077اثر کاهش غلظت یون هیدروژن پالسما بر سلولهای عصبی چیست؟(ارشد
فیزیولوژی )25-52
الف) افزایش تحریک پذیری
ج) توقف انتشار پتانسیل عمل

ب) بستن دریچه کانال های پتاسیمی
د) مهار کانال های سدیمی

 -077در مقایسه عضله قلب و اسکلتی – کدامیک از گزینه های زیر غلط میباشد؟(ارشد
فیزیولوژی )25-52
الف) شروع انقباض هر دو با د پالریزاسیون میباشد.
ب) هر دو از سیگنال های کلسیمی داخل سلولی برای انقباض استفاده میکنند.
ج) هر دو کلسیم مورد نیاز برای ادامه انقباض خود را فقط از سلول تامین میکنند.
د) مکانیسم لغزشی در هر دو مشابه است.
 -078کدام عبارت زیر در مورد انقباض عضالت اسکلتی درست است؟(دکتری فیزیولوژی
)25-52
الف) در انقباض ایزوتونیک ،بار برابر با تانسیون تولید شده است.
ب) در انقباض ایزوتونیک ،بار بیش از تانسیون تولید شده است.
ج) در انقباض ایزومتریک تانسیون تولید شده بیش از بار است.
د) شروع انقباض ایزوتونیک و ایزومتریک همانند هم است.
 -075کدام عبارت زیر در مورد انقباض عضالت صاف و اسکلتی درست است؟(دکتری
فیزیولوژی )25-52
الف) بر خالف انقباض عضله صاف ،انقباض عضله اسکلتی تنها نیازمند ورود کلسیم خارج سلولی
است.
ب) بر خالف عضله صاف ،انقباض عضله اسکلتی حاصل واکنش بین فیالمنتهای نازک و ضد ضخیم
است.
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ج) برخالف عضله اسکلتی ،انقباض عضله صاف وابسته به رهایش کلسیم از شبکه سارکوپالسمی
است.
د) بر خالف عضله اسکلتی ،فیالمانهای ضخیم نقش تنظیمی در انقباض عضالت صاف دارد.
 -072طبق معادله  Stokes- Einsteinضریب انتشار( )Dمولکولهای کروی با کدام مورد
نسبت مستقیم دارد؟(دکتری فیزیولوژی )25-52
الف) ویسکوزیته محیط

ب) سطح انتشار

ج) حرارت محیط

د) فاصله انتشار

 -075کدام عبارت زیر درباره پتانسیل استراحت غشاء درست است؟(دکتری فیزیولوژی
)25-52
الف) توسط نوع ،تعداد فعالیت کانال های یونی تعیین میشود.
ب) در اکثر سلول ها مقدار آن تقریباً برابر با  ENa+است.
ج) با کاهش غلظت خارج سلولی پتاسیم ،مثبت تر میشود.
د) بخش عمده آن ،ناشی از فعالیت مستقیم پمپ است.
 -072کدام عبارت درباره سرعت هدایت پتانسیل عمل درست است؟(دکتری فیزیولوژی
)25-52
الف) در تارهای عصبی  Cبا جذر قطر متناسب است.
ب) میلین دار شدن از طریق افزایش ظرفیت غشاء آن را زیاد میکند.
ج) افزایش قطر داخلی از طریق افزایش مقاومت داخلی آن را زیاد میکند.
د) با افزایش سطح و ظرفیت غشاء زیاد میشود.
 -071کدام عبارت زیر درباره کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ درست است؟(دکتری
فیزیولوژی )25-52
الف) با تزریق  TTXبه درون سلول مهار میشود.
ب) با دپوالریزاسیون آهسته غشاء به میزان حداکثر باز میشوند.
ج) در اواسط دپوالریزاسیون ،هر دو دریچه فعال شدن و غیر فعال شدن آن باز هستند.
د) بخش حساس به ولتاژ آن ،روی قطعه S4واحد بتا قرار دارد.
 -070کدام عبارت زیر درباره انتقال الکتروتونیک پتانسیل در اکسون درست است؟
(دکتری فیزیولوژی )25-52
الف) با تغییر مقاومت سیتوپالسم ،سرعت انتقال آن تغییری نمیکند.
ب) با افزایش ظرفیت خازنی غشاء سرعت انتقال آن کم میشود.
ج) افزایش قطر داخلی اکسون از طریق کاهش دادن ثابت طولی سرعت آن را زیاد میکند.
د) افزایش مقاومت غشاء از طریق کاهش دادن ثابت زمانی سرعت آن را زیاد میکند.
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 -073کدام مورد زیر ویژگی عضله صاف تک واحدی محسوب میشود؟(ارشد فیزیولوژی
)52-51
الف) پتانسیل استراحت غشاء  -30میلی ولت و ثابت است.
ب) هنگام وقوع پتانسیل عمل ،پتانیسل غشاء از صفر میلی ولت عبور میکند.
ج) تأخیر بین تحریک و انقباض مشابه سلول های قلبی و طوالنی است.
د) فسفریالسیون زنجیره سبک میوزین ،فعالیت  ATPaseآن را افزایش میدهد.
 -077کدام عبارت زیر در مورد پروتئینهای سراسری غشاء صحیح است؟(ارشد
فیزیولوژی )52-51
الف) میتوانند در دو الیه لیپید حرکت جانبی داشته باشند.
ب) در دو الیه غشا دارای توزیع متقارن هستند.
ج) با محلول های نمکی ضعیف از غشاء جدا میشوند.
د) آنها که عمل آنزیمی دارند فقط در سطح داخلی سلول قرار دارند.
 -077درکدامیک از بیماری های زیر مهار فعالیت  GTPآزی پروتئین  Gرخ میدهد؟
(ارشد فیزیولوژی )52-51
الف) وبا

ب) کزاز

د) دیفتری

ج) هاری

 -078تعیین کننده فشار اسمزی یک محلول کدام است؟(ارشد فیزیولوژی )52-51
ب) وزن ملکول

الف) اندازه ملکول

ج) تعداد ملکول ها

د) بار الکتریکی ملکول

 -075در انتقال داروها کدام سیستم انتقالی زیر نقش دارد؟(ارشد فیزیولوژی )52-51
الف) ABC

ب) V type ATPase

ج) P type ATPase

د) Antiports

 -072روش انتقال سم کزاز در سلول کدام است؟(ارشد فیزیولوژی )52-51
الف) آنتروگراد آکسونی

ب) رتروگراد آکسونی

ج) پینوسیتوز

د) اندوسیتوز

 -075فعال شدن نورون حرکتی گامای دینامیک دوک عضالنی ،چه اثری بر پایانه های
حسی دارد؟(ارشد فیزیولوژی)52-51
الف) سطح فعالیت استاتیک را در هر دو  Iaو  IIافزایش میدهد.
ب) حساسیت دینامیکی  IIرا افزایش میدهد.
ج) حساسیت دینامیکی  Iaرا افزایش میدهد.
د) سطح فعالیت استاتیکی  Iaرا زیاد میکند.
 -082کدام عبارت زیر درباره رفلکس اندامک گلژی درست است؟(ارشد فیزیولوژی-51
)52
الف) نورون های حسی آن از نوع  Iaو با سرعت  120 m/sهستند.
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ب) به یکنواخت کردن نیروی انقباضی تارهای عضالنی کمک میکند.
ج) در این رفلکس ،عضله مخالف عضله تحت کشش مهار میشود.
د) حساسیت آن به کشش غیر فعال عضله بیشتراز انقباض فعال است.

 -081کدامیک از موارد زیر بیشترین سهم را در مصرف  ATPفیبرهای عضالنی اسکلتی
دارند؟(دکتری فیزیولوژی )52-51
الف) پمپ های کلسیم در SR
ج) پمپ های سدیم – پتاسیم در سارکولما

ب) ترانسپورترهای گلوکز در سارکولما
د) پل های عرضی

 -080کدام مورد زیر درباره ساختار عضله اسکلتی درست است؟(دکتری فیزیولوژی -51
)52
الف) نبولین پروتئینی است که در طول فیالمان ضخیم کشیده شده و انقباض را تنظیم میکند.
ب) تروپومدولین در تنظیم طول فیالمان نازک نقش دارد.
اکتین همان اکتین  Gاست که در فیالمان نازک قرار دارد.
ج)
د) پروتئین  Cap-Zبه عنوان دیسک  Zدر عضله میباشد و محل اتصال اکتین است.
 -083وجه اشتراک تمام ترانسپورترهای غشایی در انتقال مواد ،وابستگی به کدام مورد
زیر است؟(دکتری فیزیولوژی )52-51
الف) ولتاژ

ب) مصرف ATP

ج) تغییر فرم فضایی

د) گرادیان غلظتی

 -087اساس تولید پتانسیل عمل در سلول های تحریک پذیر چیست؟(دکتری
فیزیولوژی )52-51
الف) تغییر کنداکتانس یونی غشایی وابسته به ولتاژ
ج) غلبه جریانات ظرفیتی غشا بر جریانات یونی

ب) فعالیت پمپ های نوع P
د) کاهش مقاومت کانال های نشتی

 -087میزان جریان یونی که از طریق یک کانال یونی پس سیناپسی تحریکی باز عبور
میکند به کدام عامل زیر بستگی ندارد؟(دکتری فیزیولوژی )52-51
الف) نیروی محرکه()driving forceوارد بر یون
ج) پتانسیل تعادلی یون

ب)کنداکتانس کانال یونی
د) جهت جریان یون

 -088نقش پروتئین  Triadinدر سلولهای عضالنی چیست؟(دکتری فیزیولوژی -51
)52
الف) افزایش ظرفیت بافرینگ کلسیم در ذخایر سلولی
ب) کاهش ظرفیت بافرینگ یون هیدورژن در درون سلول
ج) برقراری ارتباط بین کانال های کلسیمی شبکه سارکوپالسمی و لوله های عرضی
د) تشکیل یک داربست پروتئینی برای سازماندهی فیالمنت های ضخیم در سارکومر
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 -085کدام مورد زیر سبب تغییر ثابت طولی غشاء فیبر عصبی میشود؟(دکتری
فیزیولوژی )52-51
الف) ثابت دی الکتریک دو الیه چربی
ج) مساحت سطح غشاء دو الیه لیپیدی

ب) ضخامت دو الیه چربی
د) ورود کانال های یونی جدید

 -082علت عدمکاهش فعالیت نورون های حسی دوک در طی انقباض عضله اسکلتی
کدام است؟(دکتری فیزیولوژی )52-51
الف) عدم کوتاه شدن فیبرهای داخل دوکی.
ب) همزمانی تخلیه نورون های حرکتی آلفا و گاما.
ج) افزایش فعالیت فیبرهای حسی ناشی از پیام های نزولی.
د) قرار گرفتن دوک های عضالنی و تارهای عضالنی به صورت سری.
 -085در انتقال آکسونی ،کدامیک از مواد زیر رخ نمیدهد؟(ارشد فیزیولوژی)50
الف)کاینزین ،وزیکول های حاوی نوروترانسمیتر را در جهت انتهای مثبت میکروتوبول انتقال
میدهد.
ب) داینئین ،میتوکندری های آسیب دیده را در جهت انتهای مثبت میکروتوبول انتقال میدهد.
ج) موتورهای مولکولی مرتبط با میکروتوبول ها با مصرف  ،ATPانتقال آکسونی مواد را انجام
میدهند.
د) داروهای ضد سرطان با تثبیت میکروتوبول ها ،مانع از وقوع انتقال آکسونی میشوند.
-052کدام مورد زیر ویژگی اتصاالت شکافدار( )Gap junctionمحسوب نمیشود؟
(ارشد فیزیولوژی)50
الف) در رهایش مولکولهای کوچک از سیتوزول به مایع خارج سلولی نقش دارند.
ب) کانال اتصاالت شکافدار به صورت پاسیو و غیر اختصاصی عمل میکند.
ج) در انتشار سریع فعالیت الکتریکی نقش دارند.
د) در تبادل پیامبرهای شیمیایی مختلف به کار میروند.
 -051درخالل کدام مورد زیر آستانه تحریک پذیریکاهش مییابد؟(ارشد فیزیولوژی)50
الف) After- depolarization
ج) Rising phase

ب) After – hyper polarization
د) Absolute refractory period

 -050کدام یک از پروتئین های عضله اسکلتی ،از جمله بزرگ ترین مولکول های بدن
هستند؟(ارشد فیزیولوژی)50
الف) میوزین

ب) تروپومیوزین

ج) تیتین

د) اکتین
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 -053فرض کنید غلظت خارج سلولی  12 ،Na+برابر غلظت داخل سلولی آن است .در
صورتی که پتانسیل تعادلی

+

 Naبرابر پتانسیل تعادلی  Ca0+میشود که غلظت خارج

سلولی  Ca0+چند برابر غلظت داخل سلولی آن باشد؟(ارشد فیزیولوژی)50
الف) 2

ب) 10

ج) 20

د)100

 -057درباره « نبض کلسیم» در فیبرهای آهسته عضله اسکلتی کدام مورد زیر صحیح
است؟(ارشد فیزیولوژی)50
الف) طول مدت آن از عضالت قلبی بیشتر است.
ب) تا ده برابر مورد نیاز ،افزایش مییابد.
ج) پس از خاتمه آن ،نیرو به قله خود میرسد.
د) با باز شدن کانال های کلسیمی دی هیدروپیریدینی رخ میدهد.
 -057نقش اندام وتری گلژی عضله کدام است؟(ارشد فیزیولوژی)50
الف) تنظیم تانسیون عضله
ج) طویل کردن عضله

ب) تنظیم طول عضله
د) ایجاد کولونوس

 -058در طی پتانسیل استراحت غشاء(:ارشد فیزیولوژی )23-27
الف) کانال های نشتی سدیمی باز هستند و نفوذ پذیری غشاء به سدیم باال است.
ب) کانال های نشتی پتاسیمی باز هستند و نفوذپذیری غشاء به پتاسیم باال است.
ج) کانال های نشتی کلسیم بسته و نفوذ پذیری به کلسیم پایین است.
د) کانال های نشتی کلر بسته و نفوذ پذیری به کلر پایین است.
 -055در مورد تکنیک  Patch clampکدام جمله صحیح است؟(ارشد فیزیولوژی -27
)23
الف) ویژگی های شیمیایی پروتئین های کانال های یونی را تعیین میکند.
ب) همزمان میزان عبور مواد از هزاران کانال یونی را تعیین میکند.
ج) با تغییر غلظت یون های مختلف و ولتاژ دو طرف غشاء خصوصیات نقل و انتقال کانال های یونی
تعیین میگردند.
د) با تزریق توکسین ها به داخل پی پت ،می توان ولتاژ دو طرف غشاء را ثابت نگاه داشت.
 -052کدام یک از موارد زیر موجب انقباض عضله صاف میشود؟(ارشد فیزیولوژی -27
)23
الف) فعال شدن تروپونین C
ج) مهار کیناز زنجیره سبک میوزین

ب) مهار شدن کالمودولین
د) مهار فسفاتاز زنجیره سبک میوزین

 -055کدام عبارت زیر درباره اسمز درست است؟(ارشد فیزیولوژی )23-27
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الف) فشار اسمزی متناسب با شیب غلظت یون های نفوذپذیر است.
ب) هنگامی که همه مولکول ها نفوذ پذیر باشند شیب فشار اسمزی صفر است.
ج) اسمز حرکت خالص آب از یک ناحیه با اسموالریته باال به یک ناحیه با اسموالریته پایین است.
د) فشار اسمزی توسط پمپ سدیم -پتاسیم ایجاد میشود.
 -022کدام عبارت زیر در مورد کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ در سلول های عصبی
درست است؟(ارشد فیزیولوژی )23-27
الف) روند غیر فعال شدن آنها ،سریع تر از فعال شدن آنهاست.
ب) هرتغییری در ولتاژ سلول آنها را فعال میکند.
ج) مستقیماً توسط نوروترانسمیتر ها فعال میشوند.
د) دریچه غیر فعالشدن این کانال ها در سطح سیتوپالسمی غشاء است.
 -021با افزایش کدام مورد زیر ،سرعت انتشار پتانسیل عمل در اکسون زیاد میشود؟
(ارشد فیزیولوژی )23-27
ب) ثابت زمانی غشاء
د) مقاومت درون سلولی

الف) قطر اکسون
ج) ظرفیت غشاء

 -020در مورد نقش لوله عرضی( )Tدر عضله اسکلتی کدام عبارت درست است؟(ارشد
فیزیولوژی )23-27
الف) دپوالریزاسیون آنها گیرنده های دی هیدورپیریدینی واقع در شبکه سارکوپالسمیک را فعال
میکند.
ب) دپوالریزاسیون آنها ،موجب ورود بخش اعظم کلسیم مورد نیاز برای انقباض از مایع خارج
سلولی میشود.
ج) در پایان عبور پتانسیل عمل از آنها غلظت کلسیم درون سلولی به حداکثر میرسد.
د) همزمان با عبور پتانسیل عمل از آنها نیروی انقباضی به حداکثر میرسد.
 -023افزایش غلظت کدام یک از یون های زیر درمحیط خارج سلولی باعث تبدیل پاسخ
سریع سلول های میوکارد به پاسخ آهسته میگردد؟(ارشد فیزیولوژی )23-27
الف) سدیم

ب) کلسیم

ج) پتاسیم

د) هیدروژن

 -027مفهوم قانون«همه یا هیچ» در مورد پتانسیل عمل چیست؟(ارشد فیزیولوژی -57
)53
الف) افزایش شدت محرک موجب تغییر شکل پتانسیل عمل می شود
ب) اگر شدت محرک برابر با حد آستانه باشد طول مدت پتانسیل عمل افزایش می یابد.
ج) اگر شدت محرک باالتر از حد آستانه باشد شکل پتانسیل عمل تغییری نمی کند.
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د) اگر شدت محرک کم تر از حد آستانه باشد ،دامنه پتانسیل عمل کاهش می یابد.
 -027کدام پروتئین زیر به دلیل ساختار االستیک خود ،در مقابل کشیده شدن
میوفیبریل ها مقاومت کرده و از ساختار سارکومر محافظت می کند؟(ارشد فیزیولوژی
)53-57
الف)تیتین

ج)اکتینین

ب)سینتروفین

د)دسمین

 -028کدام گزینه زیر درباره عضالت صاف و اسکلتی درست است ؟(ارشد فیزیولوژی
)53-57
الف) مزدوج شدن تحریک -انقباض در عضله صاف سریع تر است.
ب) عضالت صاف تک واحدی در مقایسه با فیبر اسکلتی ،پتانسیل غشای ناپایدار دارند.
ج) سرهای میوزین در عضله اسکلتی فسفریله نمی شوند.
د) موج انقباضی در عضالت صاف چند واحدی ،مسافت طوالنی تری را طی می کند.
 -025کدام مورد زیر در عضله اسکلتی قبل از دپالریزاسیون لولههای عرضی رخ
میدهد؟(دکتری فیزیولوژی )53-57
الف) دپالریزاسیون غشاء سارکولما
ب) باز شدن کانل های Ca -Releaseدر غشاء SR
ج) بازجذب Ca2+به داخل  SRاز طریق ATPase
د) باند شدن کلسیم به تروپونین C
2+

 -022کدام مورد زیر وجه مشترک انتقال گلوکز به صورت انتشار ساده و تسهیل شده
است؟(دکتری فیزیولوژی )53-57
الف) اشباع پذیری
ج) انتشار در جهت گرادیان غلظتی

ب) مهار توسط گاالکتوز
د) نیاز به گرادیان سدیم

 -025علت افزایش قدرت انقباضی در بیماران مبتال به میاستنی گراویس به دنبال درمان
با استیل کولین استراز چیست؟(دکتری فیزیولوژی )53-57
الف) افزایش رهایش  Achاز عصب حرکتی
ب) افزایش سطح  Achدر صفحه انتهایی
ج)کاهش تعداد گیرندههای  Achروی غشاء صفحه انتهایی عضله
د)کاهش فعالیت میوزین فسفاتاز
 -052کدام یک از عبارات زیر در مورد انقباض عضله صاف درست است؟(دکتری
فیزیولوژی )53-57
الف) تا  80درصد طول خود منقبض میشوند زیرا دارای پلهای عرضی  Slid-Polarهستند.
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ب) تا  70درصد طول خود منقبض میشوند زیرا دارای پلهای عرضی  Side-Polarهستند.
ج) درصد کوتاه شدن آ نها در مقایسه با عضله اسکلتی کمتر است.
د) سرعت انقباض و استراحت آنها بیش از عضله اسکلتی است.
-051میزان انتشار یک مولکول با کدام مورد زیر رابطه عکس دارد؟(دکتری فیزیولوژی
)57-53
الف) حاللیت

ج) درجه حرارت

ب) وزن مولکولی

د) شیب غلظت

 -050کدام پروتئین زیر اکتین را به اجسام متراکم( )dense bodiesدر عضالت صاف
می چسباند؟(دکتری فیزیولوژی )57-53
الف) Laminin

ب)Dystrophin

ج) Syntaxin

د) -actinin

 -053کدام گزینه زیر در مورد انقباض عضالت اسکلتی درست است؟(دکتری فیزیولوژی
)57-53
الف) در حین انقباض ،کوتاه شدن فیالمنت ها عضله را کوتاه میکنند.
ب) پاسخ فیبر عضالنی به یک پتانسیل عمل ،مدرج است.
ج) در تشکیل هر پل عرضی ،دوسرمیوزین همزمان به اکتین متصل نمیشوند.
د) مصرف قرص های جوشان کلسیم قبل از تمرینات ورزشی ،توان عضالت اسکلتی را افزایش
میدهد.
 -057در عضله صاف ،ملکول میوزین توسط کدام آنزیم فسفریله میشود؟(دکتری
فیزیولوژی )57-53
الف) کیناز زنجیره سبک میوزین
ج) کلسی نورین

ب) کیناز وابسته به کالمودولین III
د) کالمودولین

 -057حضور کدام یون در نورون پیش سیناپسی برای رهایشنوروترانسمیتر ضروری
است؟(دکتری فیزیولوژی )57-53
الف) منیزیم

ب) کلسیم

ج) کلر

د) پتاسیم
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پاسخنامه فصل عصب و عضله
 -1گزینه الف؛ در هنگام دپالریزاسیون ،غشا ناگهان نسبت به یون سدیم نفوذپذیر میشود و اجازه
میدهد تا تعداد بیشماری یون مثبت سدیم به درون آکسون جاری شود ،به این حالت دپالریزاسیون
می گویند .در چند ده هزارم ثانیه بعد از اینکه غشا به شدت نسبت به سدیم نفوذپذیر گردید،
کانالهای سدیم شروع به بسته شدن میکنند و کانالهای پتاسیمی به میزان بیشتری نسبت به حالت
طبیعی بازمیشوند و یونهای پتاسیم سریعا به خارج انتشار مییابند ،به این حالت رپالریزاسیون
میگویند(.گایتون)
 -2گزینه ج؛ نشت مداوم یونها سبب از بین رفتن اختالف غلظت آنها نمیشود ،زیرا پمپ سدیم-
پتاسیم بطور فعال یونهای سدیم و پتاسیم را در خالف جهت شیب الکتروشیمیایی آنها جابجا
میکند و مانع از بهم خوردن اختالف غلظت یونها میشود(.گانونگ)
 -7گزینه د؛ رجوع به پاسخ شماره .1
 -4گزینه ج؛ فشار اسمزی ناشی از ذرات یک محلول ،چه مولکول و چه یون ،به تعداد ذرات در
واحد حجم مایع بستگی دارد ،نه به جرم ذرات موجود در یک محلول(.گایتون)
 -9گزینه ب؛ انرژی الزم برای انتقال اسیدهای آمینه عمدتاً توسط مکانیسم هم انتقالی با سدیم
تامین میشود که نوعی انتقال فعال ثانویه محسوب میشود .بدین صورت اغلب مولکولهای اسیدهای
آمینه و پپتید در غشای سلولها به پروتئین انتقالی خاصی متصل میشوند که قبل از انتقال آنها نیاز
به اتصال سدیم نیز دارد .یونهای سدیم پس از اتصال با این پروتئینها ،در جهت شیب
الکتروشیمیایی خود وارد سلول میشوند و پپتید یا اسیدآمینه را نیز همراه خود میبرند .این امر
انتقال همزمان(یا انتقال فعال ثانویه) پپتیدها و اسیدهای آمینه نام دارد( .گایتون)
 -6گزینه د؛ گلوکز توسط مکانیسم هم انتقالی با سدیم منتقل میشود .مکانیسم انتقالی گاالکتوز
مانند گلوکز است .اما مکانیسم انتقال فروکتوز ،هم انتقالی با سدیم نیست بلکه فروکتوز تماما توسط
انتشار تسهیل شده منتقل میشود و با سدیم همراهی ندارد( .گایتون)
 -3گزینه ج؛ رجوع به پاسخ شماره .1
 -8گزینه ب؛ در مسیر زنجیره انتقال الکترون میتوکندری کمپلکس(Iدربردارنده پروتئینهای واجد
مرکزآهن -گوگرد) ،کمپلکس(IIواجد یک سیتوکروم ،bپروتئین آهن -گوگرد و فالووپروتئین با
گروه پروستتیک  ،)FADکمپلکس(IIIواجد دو سیتوکروم  bو یک سیتوکروم  c1به همراه یک
پروتئین واجد مرکز آهن-گوگرد) و کمپلکس (IVشامل دو سیتوکروم  aو دو اتم مس) قرار دارد.
بنابراین در ابتدای مسیر سیتوکروم  bدیده میشود(.گانونگ)
 -5گزینه ج؛ بازدارنده های زنجیره انتقال الکترون میتوکندری نظیر روتنون ،آمیتال ،آنتی
مایسین Aو غیره حرکت الکترونها را در زنجیره انتقال الکترون مهار میکنند .روتنون و آمیتال
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حرکت الکترونها را در کمپلکس ،Iآنتی مایسین Aدر کمپلکس IIIمتوقف میکند(.سلولی -مولکولی
مجید مهدوی)
 -10گزینه الف؛ در مسیر گلیکولیز ،دی هیدروکسی استون فسفات قادر به ادامه مسیر گلیکولیز
نیست و بایستی در ابتدا به گلیسرآلدئید -7فسفات تبدیل شود .این تبدیل توسط آنزیم تریوز
فسفات ایزومراز انجام میشود .فسفو دی هیدروکسی استون فسفات در مسیر لیپوژنز و سنتز لیپیدها
شرکت میکند(.بیوشیمی استرایر)
 -11گزینه الف؛ در مسیر سنتز گلیکوژن ،گلوکز-6فسفات به گلوکز -1فسفات تبدیل میشود که
سوبسترای آنزیم یوریدین دی فسفات( -)UDPگلوکز پیروفسفریالز است .آنزیم اخیر با استفاده از
(UTPیوریدین تری فسفات) موجب تبدیل گلوکز -1فسفات به گلوکز فعال یا یوریدین دی فسفات
گلوکز میشود .یوریدین دی فسفات گلوکز سوبسترای آنزیم گلیکوژن سنتاز است .بیوشیمی استرایر
-12گزینه د؛  HDLدر حضور آپولیپوپروتئین A1و لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز(،)LCAT
کلسترول دیواره سلولی(دیواره سلولی از فسفولیپید و کلسترول تشکیل شده است) را برمی دارد و با
فسفولیپید غشای خودش آن را استریفیه کرده در این حالت لسیتین غشای خود را تبدیل به
لیزولسیتین کرده و کلسترول آزاد ،غشای سلول را استریفیه میکند(.بیوشیمی استرایر)
 -17گزینه الف؛ آخرین منبع انرژی برای انقباض عضله ،متابولیسم اکسیداتیو است .یعنی ترکیب
مواد غذایی داخل سلول و نیز محصوالت نهایی گلیکولیز با اکسیژن(.گایتون)
 -14گزینه ج؛ در فیبرهای عصبی غیر میلینه ،سرعت هدایت متناسب با جذر قطر فیبر میباشد.
این اثر به مقاومت طولی مربوط میباشد .وقتی که قطر فیبر افزایش پیدا میکند ،مقاومت عرضی
غشا به طور خطی متناسب با قطر افزایش ولی مقاومت طولی به طور توانی متناسب با توان دوم
قطر کاهش پیدا میکند .در نتیجه مقاومت خیلی کمتری در برابر هدایت سیگنال دیده میشود در
حالی که غشاء فقط به طور خیلی خفیفی نشت جریان را نشان میدهد .بنابراین پتانسیل عمل در
فیبرهای با قطر بزرگ سریعتر هدایت میشود .آکسونهای میلینه که دارای کوچکترین قطر هستند
نسبت به آکسونهای غیرمیلینه با همان قطر ،سرعت هدایت بیشتری دارند زیرا صفحه میلین ،ثابت
طول آکسون را افزایش و ظرفیت غشاء آکسون را کاهش میدهد .بنابراین افزایش طول نقشی در
سرعت هدایت فیبر عصبی ندارد(.برن و لوی)
 -19گزینه د؛ انتشار ساده در غشاء یک سلول ،با سطح مقطع ناحیه ای که ماده از آن انتشار می-
یابد و همچنین با اختالف غلظت ماده انتشار یابنده در دو سمت تقسیم بر ضخامت الیه بین آنها
متناسب است .که به قانون انتشار فیک موسوم است .بنابراین انتشار با ضخامت الیه نسبت عکس
دارد(.گانونگ)
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 -16گزینه الف؛ لیزوزومها ارگانلهای وزیکولی هستند که توسط دستگاه گلژی ساخته میشوند و
پس از آن در سیتوپالسم پراکنده میشوند .لیزوزومها برای سلول ،یک دستگاه گوارش فراهم
میکنند(.گایتون)
 -13گزینه الف؛ پمپ سدیم -پتاسیم مسئول حفظ اختالف غلظت سدیم و پتاسیم در دو طرف
غشا میباشد و همچنین پتانسیل منفی داخل سلول را تامین میکند .یکی از مهمترین اعمال این
پمپ کنترل حجم سلولها است .اگر این پمپ مهار شود بسیاری از سلولهای بدن بر اثر تورم
پیشرونده خواهند ترکید .با مهار این پمپ مکانیسم انتقال فعال ثانویهای که مسئول انتقال
اسیدهای آمینه همراه با سدیم است نیز مختل میشود(.گایتون)
 -18گزینه ج؛ هرگاه عضله در حین انقباض کوتاه نشود ،انقباض ایزومتریک صورت گرفته ،انقباض
ایزومتریک ،انقباضی است که در آن طول ثابت و نیروی تولید شده درجریان انقباض اندازه گیری
میشود .در حالی که اگر عضله در حین انقباض کوتاه شود ولی کشش وارد بر آن ثابت بماند،
انقباض ایزوتون یک صورت گرفته است .انقباض ایزوتونیک ،انقباضی است که نیرو(یا توان) در آن
ثابت نگه داشته میشود و سپس تغییر در طول عضله اندازه گیری میشود(.برن و لوی و گایتون)
 -15گزینه ج؛ فسفاتیدیل اینوزیتول نقش مهمی در انتقال پیام( )signal transductionدارد و
محل آن در الیه داخلی غشاء نشان دهنده نقش آن در انتقال پیام میباشد(.گایتون)
 -20گزینه ج؛ انتشار ساده ویژگی اشباع پذیری را نشان نمیدهد ،با افزایش غلظت ماده ،سرعت
انتشار ساده متناسب با آن افزایش مییابد ولی در مورد انتشار تسهیل شده ،سرعت انتشار نمیتواند
از مقدار ثابتی که همان  Vmaxاست باالتر رود و قابل اشباع شدن است(.گایتون)
 -21گزینه ب؛ وقتی گیرنده های بتاآدرنرژیک فعال میشوند ،از طریق پروتئین  Gsموجب تحریک
آدنیالت سیکالز و افزایش  cAMPمیشوند(.گانونگ)
 -22گزینه ج؛ در انتشار یک ماده از عرض یک غشاء هرچه سطح انتشار بیشتر ،ضخامت غشا
کمتر ،وزن مولکولی ماده کمتر و درجه حرارت بیشتر باشد سرعت انتشار آن بیشتر است(.گایتون)
 -27گزینه د؛ در عضله صاف مکانیزم اصلی انقباض مشابه عضله اسکلتی است .همانند عضله
اسکلتی ،کلسیم نقش بارزی در شروع انقباض عضالت صاف بازی میکند .مطالعات شیمیایی نشان
داده اند که فیالمانهای اکتین و میوزین که در عضله صاف شکل گرفته اند به همان حالتی که در
عضله اسکلتی وجود داشت ،با یکدیگر تعامل دارند(.گایتون)
 -24گزینه د؛ فیبرهای آهسته با اعصاب کوچکتر عصب دهی میشوند ،مویرگهای گستردهتر برای
بدست آوردن مقادیر بیشتر اکسیژن دارند و تعداد میتوکندری در آنها زیاد است تا میزان بیشتری
از متابولیسم اکسیداتیو را فراهم کند درحالی که فیبرهای سریع ،دارای رتیکولوم سارکوپالسمیک
گسترده برای رهاسازی سریع یونهای کلسیم جهت آغاز انقباض است(.گایتون)
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 -29گزینه ج؛ زمانی که یک محلول  9درصد گلوکز به صورت داخل وریدی تزریق میشود،
ایزوتونیک است ،اما پس از مدتی گلوکز متابولیزه شده لذا اثر خالص مانند اثری است که از تزریق
یک محلول هیپوتونیک بدست آمده باشد ،حال تزریق گلوکز در یک سرم تزریق شده ایزواسموالر
نیز اثرات هیپوتونیک خواهد داشت(.گانونگ)
 -26گزینه ج؛ بسیاری از پیامبرهای ثانویه با افزایش دادن غلظت کلسیم سیتوپالسمی عمل
میکنند .این افزایش کلسیم از طریق ذخایر داخل سلولی(به طور عمده از شبکه اندوپالسمی) یا
افزایش ورود کلسیم از خارج سلول به داخل سلولها و یا هر دو مکانیسم به انجام میرسد .پیامبر
ثانویه اصلی که موجب رهایش کلسیم از شبکه اندوپالسمی میگردد ،اینوزیتول تری فسفات()IP7
است که این عمل را با فعالسازی مستقیم کانالهای وابسته به لیگاند انجام میدهد(.گانونگ)
 -23گزینه الف؛ کانالهای سدیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ عامل ضروری در ایجاد دپالریزاسیون
غشای عصب در طول پتانسیل عمل هستند در حالی که یک کانال پتاسیمی دریچه دار وابسته به
ولتاژ نقش بسیار مهمی در افزایش سرعت رپالریزاسیون غشا بازی میکند(.گایتون)
 -28گزینه الف؛ به پاسخ سوال  21رجوع شود.
 -25گزینه د؛ انتقال ایمپالسها در آکسونهای میلین دار شبیه عبور دورانی جریانات الکتریکی
است .با وجود این ،میلین یک عایق مؤثر بوده و عبور جریان الکتریکی از درون آن بسیار ناچیز
است .در عوض دپالریزاسیون در آکسونهای میلین دار از یک گره رانویه به گره رانویه بعدی می-
جهد که در این حالت جریان به گره رانویه فعال رسیده و گره رانویه را دپالریزه میکند و در نتیجه
پتانسیل غشای آن را به سطح شلیک کردن می رساند(.گانونگ)
 -70گزینه ب؛ در هنگام انقباض عضله قلبی ،ورود کلسیم به داخل سلول از طریق گیرنده دی
هیدروپیریدینی وابستهبه ولتاژ واقع در توبولهای  Tموجب تحریک رهایش کلسیم از شبکه
سارکوپالسمی از طریق گیرنده رایانودینی میشود(.گانونگ)
 -71گزینه ج؛ رسپتورهای رایانودینی،کانالهای کلسیمی وابسته به لیگاند هستند که کلسیم،
لیگاند طبیعی آنهاست .ورود کلسیم از طریق رسپتورهای دی هیدروپیریدینی موجب خروج کلسیم
ذخیره شده در شبکه سارکوپالسمی از طریق رسپتورهای رایانودینی میشود(.گانونگ)
 -72گزینه ج؛ باز شدن کانالهای کلری وابسته به لیگاند موجود در غشای نورون پس سیناپسی
باعث می شود تا یونهای کلر دارای بار الکتریکی منفی به سرعت از خارج سلول به درون نورون پس
سیناپسی منتشر شوند .به این ترتیب بارهای منفی وارد میشوند و میزان منفی بودن درون نورون
افزایش مییابد که یک عمل مهاری است .افزایش در مقدار منفی بودن فراتر از حد پتانسیل
استراحت غشا در حالت طبیعی ،پتانسیل پس سیناپسی مهاری( )IPSPنام دارد(.گایتون و گانونگ)
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 -77گزینه الف؛ استیل کولین بعد از رهایش در محل اتصال عصب -عضله به رسپتورهای
نیکوتینی استیل کولین واقع در غشای عضله متصل میشود .رسپتورهای نیکوتینی استیل کولین از
اعضای خانواده بزرگ کانالهای یونی وابسته به لیگاند هستند(.گانونگ)
 -74گزینه ج؛ کانالهای سدیمی اپیتلیال مسئول انتقال سدیم در غشای رأسی سلولهای اپیتلیال
کلیهها ،کولون ،ریهها و مغز هستند .سدیم توسط پمپها از جمله پمپ سدیم -پتاسیم نیز منتقل
میشود .پروتئینهای حامل مواد را در جهت شیب شیمیایی /الکتریکی آنها منتقل میکنند که انتشار
تسهیل شده نامیده میشود و در مورد سدیم نیز دیده میشود(.گانونگ)
 -79گزینه ب؛ فیبرهای تند یا سریع عضالت اسکلتی حاوی مقادیر زیاد آنزیمهای گلیکولیتیک
برای رهاسازی سریع انرژی به وسیله روند گلیکولیز هستند(.گایتون)
 -76گزینه د؛ قابلیت حاللیت اکسیژن ،نیتروژن ،دی اکسید کربن و الکل در چربی باالست.
بنابراین تمام این مواد قادرند مستقیماً در لیپید دو الیه حل شده از میان غشای سلول منتشر
شوند(.گایتون)
 -73گزینه الف؛ همه فیبرهای عضالنی که با یک فیبر عصبی ،عصب دهی میشوند؛ یک واحد
حرکتی نامیده میشوند .به طور کلی عضالت کوچک که سریع واکنش نشان میدهند و آنهایی که
کنترل کردنشان باید دقیق باشد تعداد بیشتری فیبر عصبی برای تعداد کمتری فیبر عضالنی دارند.
اندازه واحد حرکتی در داخل انواع مختلف عضله بسته به عملکرد عضله متفاوت است .در عضله
رکتوس چشم ،واحدهای حرکتی کوچک هستند یعنی فقط تعداد کمی از فیبرهای عضله توسط
یک نورون حرکتی عصب دهی میشوند و بنابراین حرکت چشم به دقت کنترل میشود(.برن و لوی
وگایتون)
 -78گزینه ج؛ در عضالت صاف میوزین ابتدا باید فسفوریله شود تا بتواند فعالیت  ATPآزی
داشته باشد در حالیکه در عضالت اسکلتی فسفوریالسیون و دفسفوریالسیون میوزین برای فعالیت
 ATPآزی میوزین ضروری نمیباشد .در هنگام انقباض عضله قلبی ،ورود کلسیم به داخل سلول از
طریق گیرنده دی هیدروپیریدینی وابسته به ولتاژ واقع در توبولهای  Tموجب تحریک رهایش
کلسیم از شبکه سارکوپالسمی از طریق گیرنده رایانودینی میشود(.گانونگ)
 -75گزینه ج؛ ضعیف بودن پتانسیل صفحه انتهایی در اثر سم بوتولینوم ایجاد میشود ،این سم
یک سم تولید شده توسط باکتریهاست که مقدار آزادسازی استیل کولین را از انتهای عصبی
کاهش میدهد(.گایتون)
 -40گزینه د؛ میوزین فسفاتاز نقش مهمی در خاتمه انقباض و شل شدن سلولهای عضالنی صاف
دارد .میوزین فسفاتاز با جدا کردن فسفات از زنجیره سبک تنظیم کننده سبب توقف چرخه و
خاتمه انقباض میشود(.گایتون و گانونگ)
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 -41گزینه الف؛ یکی از مهمترین اعمال این پمپ کنترل حجم سلولها است .اگر این پمپ مهار
شود بسیاری از سلولهای بدن بر اثر تورم پیشرونده خواهند ترکید(.گایتون)
 -42گزینه ب؛ استیل کولینی که یک بار به داخل فضای سیناپسی آزاد شدهاست ،تا زمانی که در
این فضا حضور داشته باشد به تحریک رسپتورهای استیل کولین ادامه میدهدو موجب طوالنی
شدن پتانسیل صفحه انتهایی میشود .تخریب استیل کولین آزاد شده به وسیله استیل کولین
استراز سبب حذف سریع استیل کولین از محیط میشود(.گایتون)
 -47گزینه د؛ زمانی که شدت محرک به حد آستانه برسد ،پتانسیل عمل تولید خواهد شد تا
زمانی که سایر شرایط آزمایش ثابت باشند ،افزایش شدت محرک موجب افزایش اندازه و یا سایر
تغییرات در پتانسیل عمل نخواهد شد .پتانسیلهای عمل یا تولید نمیشوند و یا اگر تولید شوند،
یکسان خواهند بود .تا زمانی که غشای فیبر عصبی دست نخورده بماند هیچ گونه پتانسیل عملی در
عصب بوجود نمیآید .اگر هر رویدادی منجر شود تا پتانسیل غشا به مقدار کافی از  -50میلی ولت
به سمت صفر میل کند ،این افزایش ولتاژ سبب باز شدن کانالهای ولتاژی سدیم و افزایش بیشتر
پتانسیل غشا میشود .کاهش سدیم خارج سلولی دامنه پتانسیل عمل را کاهش داده و سرعت
هدایت پتانسیل عمل در طول غشای سلول را کاهش میدهد بنابراین حذف سدیم خارج سلولی
تولید پتانسیل عمل را مهار میکند(.گایتون و گانونگ)
 -44گزینه ب؛ کاهش سریع غلظت سدیم پالسما که باعث کاهش اسموالریته نیز میشود ،سبب
تورم سلول میشود .اگر هیپوناترمی در عرض چندین روز ایجاد شود ،سلول با انتقال دادن سدیم،
کلر ،پتاسیم و مواد آلی از قبیل گلوتامات از داخل سلولها به مایع خارج سلولی ،به این هیپوناترمی
پاسخ میدهن د .این مکانیسم از جریان یافتن آب به روش اسمز به داخل سلولها و تورم بافتها
جلوگیری میکند(.گایتون)
 -49گزینه ب؛ قدرت عضالنی توسط تمرین منظم افزایش مییابد و بیشتر واحدهای حرکتی را
درگیر میکند .چنین تمرینهایی ،واحدهای حرکتی گلیکولیتیک سریع و واحدهای حرکتی
اک سیداتیو آهسته را به کار میگیرند .عضالت دونده های دوی ماراتون ظرفیت اکسیداتیو در تمام
واحدهای حرکتی را افزایش میدهد .عضالت دونده های سرعتی تارهای عضالنی سریع بیشتری
دارند(.برن و لوی)
 -46گزینه ج؛ عضله صاف همان آرایش خطی فیالمانهای اکتین و میوزین که در عضله اسکلتی
یافت میشود را ندارد .فیالمان اکتین شامل سه جزء پروتئینی اکتین ،تروپومیوزین و تروپونین
است(.گایتون)
 -43گزینه ب؛ افزایش غلظت سدیم پالسما که باعث افزایش اسموالریته نیز میشود ،میتواند دو
علت داشته باشد؛ یکی از دست رفتن آب از مایع خارج سلولی که یون سدیم را تغلیظ میکند و
دیگری سدیم اضافی در مایع خارج سلولی هنگامی که از دست رفتن اولیه آب از مایع خارج سلولی
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وجود دارد ،دهیدراتاسیون هیپراسموتیک میتواند ناشی از ناتوانی در ترشح هورمون آنتی دیورتیک
باشد که برای حفظ آب در کلیه ها ضروری است .افزایش فشار اسمزی مایع خارج سلولی موجب
هیپرناترمی و خروج آب از داخل سلول به سمت خارج سلول برای رقیق کردن مایع خارج سلولی و
چروک شدن سلول میشود(.گایتون)
 -48گزینه ب؛ با تحریک پی در پی عضله ،ذخیره کلسیمی شبکه سارکوپالسمی کاهش پیدا
میکند ،در شکاف سیناپسی استیل کولین توسط انزیم استیل کولین استراز که با غلظت زیادی در
شکاف وجود دارد ،تخریب شده و عمل استیل کولین به پایان میرسد.آنزیم استیل کولین استراز در
شکاف سیناپسی از میوسیت ها تامین میشود(.برن و لوی)
 -45گزینه الف؛ یکی از مهم ترین فاکتورهایی که سرعت انتشار ماده در لیپید دو الیه را تعیین
میکند ،قابلیت حاللیت آن ماده در چربی است(.گایتون)
 -90گزینه ج؛ یون کلسیم میتواند از طریق کانالهای یونی یا تعامل با غشاء نورونها روی پتانسیل
غشا اثر بگذارد .کاهش کلسیم خارج سلولی موجب افزایش تحریک پذیری اعصاب میشود .دلیل
این امر کاهش نیاز به دپالریزاسیون قوی برای شروع تغییرات در کنداکتانس سدیم و پتاسیم است.
اما افزایش کلسیم خارج سلولی موجب پایداری غشاء و کاهش تحریک پذیری و افزایش آستانه
شلیک پتانسیل عمل میشود(.گانونگ)
 -91گزینه د؛ پیچیدن زیاد غشاء شوان اطراف آکسون ،مقاومت مؤثر غشا را افزایش میدهد
بنابراین مقاومت غشا و در نتیجه ثابت طول عرضی بزرگتر میشود .افزایش مقاومت غشاء به این
معنی است که سیگنال هدایت شده ،کمتر در طول غشا از بین میرود و دامنه آن نیز در امتداد
طول کمتر کاهش مییابد(.برن و لوی)
 -92گزینه ج؛ مقدار یونهای کلسیم در دسترس که موجب انقباض عضله قلب میشود تا حدود
زیادی مستقیماً به غلظت یون کلسیم در مایع خارج سلولی بستگی دارد .در عوض قدرت انقباض
عضله اسکلتی تقریبا هیچ ارتباطی با تغییرات غلظت کلسیم در مایع خارج سلولی ندارد ،زیرا
انقباض عضله اسکلتی تقر یبا به طور کامل به وسیله یونهای کلسیم آزادشده از شبکه سارکوپالسمی
درون خود فیبر ایجاد میشود(.گایتون)
 -97گزینه الف؛ هنگامی که پتانسیل غشا به حد پتانسیل آستانه رسید ،میزان باز شدن کانالهای
سدیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ نسبت به کانالهای پتاسیمی و غیره غالب میشود و پتانسیل عمل
ایجاد میشود .بنابراین میزان ورود یونهای سدیم بیش از خروج یونهای پتاسیم خواهد بود(.گانونگ)
 -94گزینه ج؛ پمپ سدیم -پتاسیم از سه زیرواحد  αو  βو  γتشکیل شده است که هر کدام از
آنها به نسبت های یک عدد در مولکول پروتئین ظاهر میشوند .محل اتصال یونهای سدیم و پتاسیم
و  ATPدر زیرواحد آلفا میباشد .همچنین گلیکوزیدهای قلبی مانند اوبایین به زیرواحد آلفا متصل
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میشوند و میتوانند پمپ را مهار کنند .با وجود اینکه زیرواحد آلفا ،واحد عملکردی آنزیم میباشد
ولی بدون زیرواحد  βنمیتواند عمل کند .زیرواحد  ،βزیرواحد  αرا در غشا نگه میدارد و تمایل
پمپ به یونهای سدیم و پتاسیم را تعدیل میکند .زیرواحد  γمتعلق به خانواده پروتئینهای
 FXYDمیباشد FXYD2 .ایزوفرمی است که زیرواحد گامای پمپ میباشد ،پروتئین کوچکی
است که یک بار از غشای پالسمایی عبور میکند و تمایل پمپ به یونهای سدیم و پتاسیم و ATP
را تعدیل میکند( .برن و لوی)
 -99گزینه الف؛ پس از پایان انقباض عضله قلبی ،کلسیم موجود در سیتوپالسم باید از محیط
برداشته شود بطوریکه کلسیم آزاد شده از شبکه سارکوپالسمی بداخل این شبکه پمپ شده و
کلسیم وارد شده از خارج سلول بایستی مجدداً به خارج سلول پمپ شود .این فرایند عمدتاً از
طریق مبادله گر انتقال فعال ثانویه سدیم /کلسیم انجام میگیرد که بازای ورود سه یون سدیم به
داخل سلول یک یون کلسیم از سلول خارج میشود(.گایتون)
 -96گزینه ج؛ کربوهیدراتها بعنوان منبع اصلی تامین انرژی برای عضله مورد استفاده قرار
میگیرند؛ بنابراین در طول فعالیت ،بیشتر انرژی عضله از تجزیه گلوکز به  CO2و آب تامین
میگردد.گلوکز از گردش خون وارد سلولها شده و پس از یک سری واکنشهای شیمیایی به پیرووات
تبدیل میشود .در صورت وجود اکسیژن کافی ،پیرووات وارد چرخه اسید سیتریک شده و در مسیر
آنزیمی تنفسی به آب و  CO2متابولیزه میشود .به این فرآیند گلیکولیز هوازی اطالق می-
شود(.گایتون)
 -93گزینه ب؛ وجه مشترک پتانسیلهای پس سیناپسی تحریکی ،مهاری و صفحه انتهایی انتشار
آنها به صورت الکتروتونی ک است .به این صورت که دپالریزاسیون الکتروتونیک باعث ایجاد یک
پاسخ موضعی می شود و زمانی که به سطح آتش کردن برسد ،یک پاسخ منتشر شونده ایجاد
میگردد که به نوبه خود به صورت الکتروتونیک ،قسمتی از غشاء در جلوی خود را دپالریزه کرده و
پتانسیل عمل ناحیه به ناحیه به سمت جلو حرکت میکند(.گانونگ)
 -98گزینه ب؛ انتقال آب ،اوره ،اکسیژن ،نیتروژن و دی اکسید کربن به صورت انتشار ساده از
دوالیه لیپیدی صورت میگیرد ،انتقال اسیدهای آمینه در عرض غشای لیپیدی به صورت انتقال
فعال ثانویه است(.گایتون)
 -95گزینه الف؛ پروتئینهای اینتگرال یا سراسری به وسیله دترجنتها از غشاء جدا میشوند.
پروتئینهای محیطی عمل آنزیمی دارند که در سطح خارجی غشا قرار میگیرند .پروتئینهای
سراسری میتوانند در دوالیه لیپیدی حرکت جانبی داشته باشند(.برن و لوی و گایتون)
 -60گزینه الف؛ به پاسخ شماره  2رجوع شود.
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 -61گزینه د؛ اگرچه روند انقباضی در عضله صاف هم مانند عضله اسکلتی با یون کلسیم آغاز می-
شود ،اما منبع این یونهای کلسیم متفاوت است .یک تفاوت مهم در این است که شبکه
سارکوپالسمیک که عمال همه یونهای کلسیم مورد نیاز برای انقباض عضله اسکلتی را تأمین میکند،
در عضله صاف بسیا ر کم توسعه یافته است .در عوض تقریبا تمام یونهای کلسیم که منجر به
انقباض می شوند ،در زمان پتانسیل عمل یا محرک دیگر ،از مایع خارج سلولی به داخل سلول عضله
صاف وارد میشوند(.گایتون و گانونگ)
 -62گزینه د؛ فیالمانهای ضخیم میوزین توسط پروتئینی به نام تیتین( )titinبه خطوط Z
محدود میشوند .تیتین یک پروتئین االستیک خیلی بزرگ است که از خط  Zبه مرکز سارکومر
کشیده می شود و ظاهراً برای قرارگیری و سازمان دهی فیالمان ضخیم در سارکومر مهم میباشد.
(گایتون،گانونگ و برن و لوی)
 -67گزینه ب؛ فشار اسمزی( )πدر اتمسفر اندازه گیری شده ،به وسیله قانون وانت هوف( Vant's
 )Hoff's lawبه این صورت محاسبه میشود .π = n CRT :که در آن  = nتعداد مولکولهای
تفکیک پذیر یک محلول =C ،غلظت کل محلول =R ،ثابت گاز =T ،دما در درجه کلوین .برای
مولکولهایی مانند گلوکز و اوره که در آب تفکیک نمیشوند فشار اسمزی با غلظت مولی آن ماده
متناسب است(.برن و لوی)
 -64گزینه الف؛ فیالمان نازک عضله صاف ،اکتین و اجزای تروپومیوزین را دارد و ساختاری مشابه
با فیالمان نازک عضله اسکلتی دارد .عضله صاف فاقد تروپونین و نبولین است اما حاوی دو پروتئین
کالدسمون( )caldesmonو کالپونین( )calponinاست که در عضله اسکلتی یافت نمیشود(.برن و
لوی)
 -69گزینه الف؛ پتانسیلهای پس سیناپسی تحریکی با هم جمع میشود و پتانسیل غشا را
افزایش میدهند تا غشاء را به آستانه تولید پتانسیل عمل برساند ،در این حالت  IPSPیا پتانسیل
پس سیناپسی مهاری از پتانسیل غشا کم شده و غشاء را منفی تر میکند بنابراین پتانسیل غشا از
آستانه دورتر میشود .کانالهای دریچه دار لیگاندی دخیل در ایجاد  ،IPSPفقط به یک یون
اختصاصی کلر یا پتاسیم نفوذپذیر میباشند(.برن و لوی)
 -66گزینه ج؛ زمانی که هیچگونه باری به عضله تحمیل نمیشود ،عضله با سرعت بسیار زیاد
منقبض میگردد ،وقتی بار تحمیلی افزایش مییابد ،سرعت انقباض به طور پیشرونده ای کاهش
می یابد .به علت وابستگی فیبرهای سریع به متابولیسم گلیکولیتیک ،این فیبرهای عضالنی به
سرعت خسته می شوند .در مقابل ،فیبرهای آهسته نیازهای متابولیک خود را توسط فسفریالسیون
اکسیداتیو تامین میکنند .در نتیجه این عضالت خیلی آهسته خسته میشوند و بدین جهت برای
فعالیتهای مداوم یعنی حفظ قامت و وضعیت بدن به کار برده میشوند .فیبرهای آهسته دارای تراکم
مویرگی باال و فیبرهای سریع دارای تراکم مویرگی کمی هستند( .گایتون و برن و لوی)
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 -63گزینه د؛ در غیاب هر گونه باری ،سرعت کوتاه شدن عضله ماکزیمم است ،افزایش پس
بار( ) Afterloadسرعت کوتاه شده عضله را کاهش میدهد تا جایی که در بار ماکزیمم عضله نتواند
بارها را باال ببرد و در نتیجه نتواند کوتاه شود و میزان کوتاه شدن را کاهش میدهد(.برن و لوی)
 -68گزینه الف؛ میزان هم پوشانی فیالمانهای اکتین و میوزین بر کشش یا تانسیون حاصل از
انقباض عضله تأثیر میگذارد .با کوتاه شدن سارکومر و همپوشانی فیالمان اکتین و میوزین،
تانسیون به طور پیشرونده ای افزایش مییابد(.گایتون)
 -65گزینه الف؛ وقتی که عضله در طول استراحت نرمال است ،که حدوداً طول سارکومر 2
میکرون است ،حداکثر نیروی انقباض بدست میآید(.گایتون)
 -30گزینه ج؛ در مراحل اولیه پتانسیل عمل افزایش سریع در هدایت سدیم موجب میشود
پتانسیل غشاء به طرف پتانسیل تعادلی یون سدیم( +69میلی ولت) سوق داده شود .در این مرحله،
غشا ناگهان نسبت به یون سدیم نفوذپذیر میشود و اجازه میدهد تا تعداد بیشماری یون مثبت
سدیم به درون آکسون جاری شود(.گایتون و برن و لوی)
 -31گزینه الف؛ میوزین قادر به هیدرولیز  ATPبوده و دارای فعالیت آنزیمی ATPآزی در سر
کروی آن میباشد .دو جفت زنجیره سبک با سر کروی مرتبط میشوند .یکی از جفت زنجیرههای
سبک ،زنجیره سبک ضروری نامیده میشود که برای فعالیت  ATPآزی میوزین ضروری است(.برن
و لوی و گایتون)
 -32گزینه د؛ به پاسخ شماره  40رجوع شود.
 -37گزینه الف؛ بسته شدن آهسته کانالهای پتاسیمی ،موجب خروج بیشتر یونهای مثبت پتاسیم
از داخل غشا و ایجاد حالتی بنام هیپرپالریزاسیون متعاقب میشود که پس از مرحله رپالریزاسیون
اتفاق می افتد .کانالهای پتاسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ موجب خاتمه پتانسیل عمل و بسته
شدن دریچه های خود از طریق یک فرآیند فیدبک منفی میشوند .کاهش غلظت سدیم خارج
سلولی موجب کاهش اندازه پتانسیل عمل میشود اما تأثیر ناچیزی روی پتانسیل استراحت غشاء
دارد .دلیل تأثیر ناچیز تغییر غلظت سدیم روی پتانسیل غشاء نفوذپذیری کم غشاء به سدیم در
زمان استراحت است .برعکس ،افزایش غلظت پتاسیم خارج سلولی موجب کاهش پتانسیل
استراحت غشا میشود(.گانونگ)
 -34گزینه الف؛ به پاسخ شماره  19رجوع شود.
 -39گزینه د؛ داخل شدن ناگهانی یونهای سدیم به داخل فیبر عضالنی در هنگام باز شدن
کانالهای استیل کولینی منجر به افزایش پتانسیل الکتریکی در داخل فیبر در همان ناحیه موضعی
صفحه انتهایی میشود که یک پتانسیل موضعی به نام صفحه انتهایی را ایجاد میکند(.گایتون)
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 -36گزینه ب؛ وقتی عضله اسکلتی منقبض میشود ،طول نوار  Aثابت میماند اما نوار  Iو ناحیه
 Hکوتاه میشوند(.گایتون)
 -33گزینه ج؛ به پاسخ شماره  92رجوع شود.
 -38گزینه د؛ تحریک پذیری غشاء یک نورن حرکتی در قسمت ابتدایی آکسون که محل اتصال
آکسون به جسم سلولی است(تپه آکسونی  )axon hillockبیشتر است ،علت اصلی این امر این
است که جسم سلولی نورون تعداد نسبتاً کمی کانالهای ولتاژی سدیمی در غشای خود دارد و برای
 EPSPمشکل است که تعداد کانال سدیمی مورد نیاز برای برانگیختن پتانسیل عمل را باز کند .بر
عکس ،غلظت کانالهای ولتاژی سدیم در غشای ابتدایی آکسون 3 ،برابر بیشتر از جسم سلولی نورون
است و بنابراین پتانسیل عمل در این قسمت میتواند بسیار آسانتر از جسم سلولی ایجاد شود.
(گایتون)
 -35گزینه الف؛ نورونهای حرکتی گاما به سمت فیبرهای عضالت مخطط کوچک بنام فیبرهای
داخل دوکی می روند و سبب تحریک آنها میشوند .هنگامی که طول گیرنده دوک به صورت ناگهانی
افزایش پیدا میکند ،پایانه اولیه به صورت خیلی قوی تحریک میشود این تحریک بیش از حد پایانه
اولیه پاسخ دینامیک نام دارد.تحریک فیبرهای  Iaموجب فعال شدن رفلکس کششی میشود.
(گایتون)
 -80گزینه ج؛ مسیرهای حرکتی میانی که سیستم خارج هرمی را تشکیل میدهند در قسمت
میانی شاخ قدامی روی گروه میانی نورونهای واسطهای ختم میشوند که در تعادل و وضعیت بدن
نقش دارند .آنها همچنین در کنترل عضالت پروگزیمال اندامها نیز نقش دارند .تحریک هسته های
قاعده ای مغز موجب کاهش تونوس عضالت میشود(.برن و لوی)
 -81گزینه ب؛ پتانسیل پس سیناپسی مهاری( )IPSPمیتواند با افزایش جریان کلری به داخل
سلول ایجاد شود که سبب منفی تر شدن غشای سلول پس سیناپسی میشود .افزایش هدایت
یونهای پتاسیم به خارج از غشا نورون باعث میشود که یونهای مثبت به خارج از سلول منتشر شوند
و میزان منفی بودن درون نورون افزایش یابد که یک امر مهاری است(.گایتون و گانونگ)
 -82گزینه ب؛ به پاسخ شماره  1رجوع شود.
 -87گزینه ج؛ در طول پتانسیل عمل و نیز در طول پتانسیلهای موضعی و الکتروتونیک ،حد
آستانه نورون نسبت به تحریکات تغییر میکند .پاسخهای هیپرپالریزه کننده موجب افزایش سطح
آستانه میشوند اما پتانسیلهای دپالریزه کننده موجب حرکت پتانسیل غشاء به نزدیکی سطح آتش
کردن شده و آستانه تح ریک را کاهش میدهند .در طول دپالریزاسیون متعاقب ،سطح آستانه کاهش
یافته اما در طول هیپرپالریزاسیون متعاقب ،سطح آستانه افزایش مییابد .بنابراین تحریک پذیری
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فیبر عصبی در مرحله پتانسیل متعاقب منفی از پتانسیل عمل بیشتری برخوردار خواهد
بود(.گانونگ)
 -84گزینه د؛ افزایش یون کلسیم در سارکوپالسم سبب افزایش اتصال یون کلسیم به تروپونین C
و تغییر شکل فضایی تروپونین میشود که به طریقی مولکول تروپومیوزین را میکشد .این امر
موجب بدون پوشش شدن جایگاههای فعال اکتین و فعال شدن آنها میشود و اجازه پیشرفت
انقباض را میدهد(.گایتون)
 -89گزینه ج؛ زمانی که یک نوروترانسمیتر تحریکی به گیرنده نورون پس سیناپسی متصل
میشود ،این اتصال سبب باز شدن کانالهای یونی و ایجاد جریان روبه داخل یون های مثبت میشود
که دپالریزه شدن سلول را موجب میگردد این کانالها ،کانالهای دریچه دار لیگاندی نامیده میشوند
که با اتصال استیل کولین به عنوان یک لیگاند باعث افزایش نفوذپذیری به سدیم و پتاسیم میشوند.
(برن و لوی)
 -86گزینه ب؛ حرکت مواد از میان غشای سلولی در پیوند با پروتئین حامل در جهت شیب غلظت
و بدون مصرف انرژی را انتشار تسهیل شده گویند.در مورد انتشار تسهیل شده ،سرعت انتشار نمی-
تواند از مقدار ثابتی که همان  Vmaxاست باالتر رود و قابل اشباع شدن است(.گایتون)
 -83گزینه الف؛ سازگاری ،تغییر در روش پاسخ گیرنده به محرک طوالنی یا پشت سرهم میباشد
که خصیصه ویژه گیرنده های حسی است و موجب میشود که آنها برای انتقال انواع ویژه اطالعات
حسی مناسبتر باشند .برای مثال ،گیرنده هایی که در پوست هستند به آهستگی سازگار میشوند و
در پاسخ به محرک طوالنی به طور مکرر تخلیه میشوند .با این وجود گیرنده هایی که سریع سازگار
میشوند فقط در شروع(یا پایان) محرک چند اسپایک تولید میکنند(.برن و لوی)
 -88گزینه ج؛ ایمپالسهایی که به انتهای عصب حرکتی میرسند سبب افزایش نفوذپذیری به
کلسیم در آن ناحیه می گردند .کلسیم پس از ورود به پایانه موجب اگزوسیتوز استیل کولین می-
شود .استیل کولین د ر فضای سیناپسی منتشر شده و به رسپتورهای استیل کولینی واقع در غشای
عضله متصل میشود که در غشای صفحه محرکه انتهایی متمرکز شدهاند(.گانونگ)
 -85گزینه ج؛ یکی از خصوصیات مهم روند غیرفعالسازی کانال سدیمی این است که دریچه
غیرفعالسازی تا زمانی که پتانسیل غشا به نزدیکی سطح پتانسیل غشای استراحت اولیه نرسد،
مجدداً باز نمی گردد .بنابراین تا پیش از رپالریزاسیون فیبر عصبی ،کانالهای سدیمی معموالً نمی-
توانند دوباره باز شوند(.گایتون)
 -50گزینه ج؛ اتصال استیل کولین به رسپتورهای خود موجب افزایش کنداکتانس یونهای سدیم و
پتاسیم شده و افزایش نفوذپذیری به سدیم موجب دپالریزاسیون غشا عضالنی در ناحیه سیناپسی
می شود که موسوم به پتانسیل صفحه انتهایی است .بنابراین پتانسیل صفحه انتهایی در یک تار
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عضله اسکلتی ناشی از بازشدن رسپتورهای استیل کولینی است که کانالهای سدیمی وابسته به
لیگاند به شمار میروند(.گانونگ)
 -51گزینه د؛ در طی هیپرپالریزاسیون متعاقب ،به علت این که نفوذپذیری سدیم به سطوح
استراحت خود بازگشته ولی نفوذپذیری پتاسیم باالتر از سطح پایه خود میباشد ،پتانسیل غشا
منفیتر از پتانسیل استراحت میباشد .بنابراین پتانسیل استراحت غشا بیشتر به طرف پتانسیل
تعادلی پتاسیم سوق داده میشود( -100میلی ولت) و غشاء مادامی که نفوذپذیری باالتر از سطح
پایه داشته باشد ،هیپرپالریزه باقی میماند(.برن و لوی و گایتون)
 -52گزینه ب؛ مهار پیش سیناپسی به حالتی اطالق میشود که اتصال ترانسمیتر به گیرنده های
پیش سیناپسی موجب کاهش رهایش ترانسمیتر شود که میتواند ناشی از یک یا چندین مکانیسم
باشد .یکی از مکانیسمها تغییر پتانسیل غشا در نتیجه باز شدن کانالهای یونوتروپیک غشا پیش
سیناپسی می باشد .اگر مقدار دپالریزاسیون کوچک باشد ،تعدادی از کانالهای سدیمی غیرفعال می-
شود؛ در نتیجه جریان مرتبط با پتانسیل عمل و رهایش ترانسمیتر کم میشود(.برن و لوی)
 -57گزینه الف؛ به پاسخ شماره  18رجوع شود.
 -54گزینه ج؛ نزدیک شدن پتانسیل غشا به پتانسیل تعادلی سدیم در مرحله اورشوت یا قله
پتانسیل عمل موجب کاهش نیروی رانشی سدیم به سمت داخل غشا میشود .پس از رسیدن
پتانسیل غشا به قله پتانسیل عمل ،کانالهای پتاسیمی وابسته به ولتاژ باز شده و موجب
رپالریزاسیون غشا میشوند(.گانونگ)
 -59گزینه الف؛ انتشار ساده با سطح انتشار ،اختالف غلظت ،ضریب نفوذپذیری در غشا و دما
نسبت مستقیم دارد .ضریب نفوذپذیری در غشا با قابلیت حاللیت در چربی نسبت مستقیم و با جذر
وزن مولکولی نسبت عکس دارد(.برن و لوی،گایتون و گانونگ)
 -56گزینه ب؛  EPSPو  IPSPاز قانون همه یا هیچ پیروی نمیکنند بلکه هر چه قدرت
تحریکات بیشتر باشد ،شدت آنها نیز بیشتر خواهد بود EPSP .در نتیجه دپالریزاسیون غشای
سلول پس سیناپسی توسط سلول پیش سیناپسی ایجاد میشود که با باز کردن کانالهای سدیمی
موجب افزایش ورود یون سدیم به درون سلول میشود(.گانونگ)
 -53گزینه د؛ زمانی که پتانسیل عمل در سطح غشای فیبر عضالنی گسترش مییابد ،توسط
توبولهای عرضی به اعماق فیبر عضالنی نفوذ میکند .پتانسیل عمل در توبولهای  Tمنجر به
رهاسازی یون کلسیم از شبکه های سارکوپالسمی در درون فیبر عضله در مجاورت میوفیبریلها
میشود که سپس این یون کلسیم باعث انقباض میگردد .همه این فرآیند به طور کلی همزمانی
تحریک -انقباض نامیده میشود(.گایتون)
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 -58گزینه ب؛ ترکیب یونهای کلسیم با کالمودولین سبب فعال شدن میوزین کیناز و
فسفریالسیون سرهای میوزین میشود که در نهایت منجر به فعال شدن روند انقباض می-
گردد(.گایتون)
 -55گزینه ج؛ به پاسخ سوال  54رجوع شود.
 -100گزینه ب؛ انتقال پتانسیل عمل در طول فیبر عصبی به تغییر ناگهانی پتانسیل طبیعی
منفی( در حال استراحت) به پتانسیل مثبت غشا بستگی دارد به طوری که یونهای مثبت در شروع
پتانسیل عمل از طریق کانالهای وابسته به ولتاژ سدیمی به درون فیبر عصبی راه مییابند و منجر به
انتقال پتانسیل عمل میشوند(.گایتون)
 -101گزینه الف؛ مولکولهای پروتئینهای محیطی اغلب به پروتئینهای سراسری اتصال دارند
عمل این پروتئینهای محیطی تقریبا به طور کامل به عنوان آنزیم یا کنترل کننده انتقال مواد از
طریق منافذ غشای سلول است(.گایتون)
 -102گزینه د؛ گیرنده های وتری گلژی از طریق نورونهای حسی  Ibپیام عصبی را به نخاع
منتقل و با تحریک اینترنورونهای مهاری ،به طور غیر مستقیم باعث مهار نورونهای حرکتی
(Aαآلفا) که به عضله موردنظر(آگونیست) میآیند گردیده و عضله موردنظر شل خواهد شد(.برن و
لوی و گایتون)
 -107گزینه ج؛ فیبرهای گروه  Iaکه انتهای اولیه را تشکیل میدهند هم به مقدار کشش ماهیچه
و هم به سرعت تغییر طول عضله پاسخ میدهند ،در حالیکه نورنهای  IIفقط تغییرات استاتیک در
طول عضله را به نخاع منتقل میکنند .تحریک نورون حرکتی آلفا موجب انقباض عضله خارج دوکی
میشود .تحریک گیرنده های تاندونی گلژی( )Golgy tendonموجب تنظیم کشش عضله مربوطه
میشود(.گایتون و برن و لوی)
 -104گزینه ب؛ همه فیبرهای عضالنی اسکلتی توسط یک فیبر عصبی عصب دهی میشوند و یک
واحد حرکتی نامیده میشوند .با افزایش پس بار ،سرعت انقباض به طور پیش روندهای کاهش می-
یابد .رتیکولوم سارکوپالسمیک در طی انقباض عضله اسکلتی مقادیر زیادی از یونهای کلسیم را آزاد
میکند .در فیبرهای عضالنی آهسته ،افزایش بیشتر تعداد میتوکندریها برای فراهم کردن میزان
بیشتری از متابولیسم اکسیداتیو موردنیاز است(.گایتون)
 -109گزینه ج؛ سرعت انتشار ساده از طریق یک کانال باز با افزایش غلظت ماده متناسب است .در
یک فیبر عصبی بعد از رسیدن پتانسیل غشاء به حد آستانه ،کانالهای سدیمی به سرعت باز میشوند.
میزان پتانسیل موجود در غشاء که تعیین کننده عبور یا عدم عبور یک یون از غشا است ،پتانسیل
نرنست برای آن یون نامیده میشود .معادله نرنست میتواند برای محاسبه پتانسیل نرنست هر یون
تک ظرفیتی در دمای طبیعی بدن بکار رود(.گایتون)
79

گروه علوم پزشکی نخبگان

کتاب طالیی تست فیزیولوژی

 -106گزینه الف؛ کانا لهای سدیمی دو دریچه وابسته به ولتاژ دارند .یکی دریچه فعال شدن که در
سطح غشاء و دیگری دریچه غیرفعال شدن که در سطح داخلی غشاء است .در حالت استراحت
دریچه فعال شدن بسته و دریچه غیرفعال شدن باز است .بنابراین سدیم نمیتواند وارد سلول شود.
رسیدن پتانسیل غشاء به حد آستانه در دپالریزاسیون باعث باز شدن دریچه فعال شدن و ورود
یونهای سدیم به داخل سلول میشود .اختالف پتانسیلی که باعث باز شدن دریچه فعال شدن
میشود با چند ده هزارم ثانیه تاخیر ،دریچه غیرفعال شدن را می بندد .در این هنگام پتانسیل غشا
به قله رسیده است و سلول در مرحله تحریک ناپذیری مطلق به سر میبرد و با شدیدترین محرکها
هم نمیتوان پتانسیل عمل ایجاد کرد زیرا پتانسیل عمل دریچه فعال شدن را باز میکند ولی دریچه
غیرفعال شدن بسته است(.گایتون)
 -103گزینه ب؛ پتانسیل پس سیناپسی تحریکی و مهاری و پتانسیل صفحه محرکه انتهایی تابع
قانون همه یا هیچ نیست .پتانسیل پس سیناپسی تحریکی در اثر افزایش نفوذپذیری یون سدیم و
پتانسیل پس سیناپسی مهاری در اثر افزایش نفوذپذیری یون کلر و پتاسیم ایجاد میشود .گانونگ و
گایتون
 -108گزینه ج؛ به پاسخ سوال  94رجوع شود.
 -105گزینه د؛ مدت کوتاهی پس از آغاز پتانسیل عمل ،دریچه های غیرفعالسازی سدیمی بسته
میشوند وتا ایجاد پتاسیل استراحت باز نمیشوند و در طی این مدت حتی با تحریک های خیلی
شدید هم نمی توان پتانسیل عمل ایجاد کرد ،به این دوره زمانی دوره تحریک ناپذیری مطلق گفته
میشود و از شروع پتانسیل عمل تا نیمه های مرحله رپالریزاسیون را شامل میشود .از نیمه های
مرحله رپالریزاسیون تا رسیدن مجدد پتانسیل غشا به مرحله استراحت ،دوره تحریک ناپذیری
نسبی نامیده میشود مشخصه این دوره زمانی این است که با محرک های قوی می توان غشا را
دپالریزه کرد(.گایتون)
 -110گزینه ج؛ چندین ساعت بعد از مرگ ،همه عضالت بدن به حالتی از انقباض وارد میشوند
که جمود نعشی نامیده میشود .به عبارت دیگر ،عضله بدون حضور پتانسیل عمل ،انقباض یافته و
سفت میشود .این سفتی به علت اتمام ذخایر  ATPاست که در خالل فرآیند استراحت برای جدا
ساختن پلهای عرضی از فیالمانهای اکتین الزم است(.گایتون)
 -111گزینه ب؛ عضله چشم که مدت انقباض ایزومتریک آن کمتر از  1/90ثانیه است؛ عضله
گاستروکنمیوس که مدت انقباض آن حدود  1/19ثانیه است و عضله سولئوس که مدت انقباض آن
حدود  1/9ثانیه است .جالب است که مدت زمان انقباض هر عضله با عمل آن عضله مطابقت دارد.
حرکات چشم باید فوق العاده سریع باشد تا چشم بتواند بر روی اشیای مختلف ثابت بماند .انقباض
عضله گاستروکنمیوس باید نسبتاً تند باشد تا سرعت کافی برای حرکات عضو و پریدن را فراهم کند
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و عضله سولئوس به طور پایه باید انقباضات کند انجام دهد تا به صورت مداوم و طوالنی مدت تنه
را در برابر جاذبه حمایت کند(.گایتون)
 -112گزینه ب؛ در طول اولیه یا اوپتیموم( )L0تانسیون غیرفعال یا پاسیو حداقل است زمانی که
عضله به طولی فراتر از  L0کشیده شود ،تانسیون فعال کاهش مییابد .زمانی که طول عضله به
L0کاهش داده شود ،روی هم افتادگی فیالمانهای اکتین و میوزین افزایش مییابد و نیروی انقباضی
افزایش می یابد .نیرو یا تانسیونی که در نتیجه فعال شدن اجزای انقباضی تولید میشود به آن
تانسیون فعال گفته میشود(.گانونگ و برن و لوی)
 -117گزینه ب؛ کانالهای ولتاژی سدیم در پتانسیل استراحتی غشای سلولهای عصبی نفوذپذیری
کافی به یونهای سدیم دارند تا امکان دپالریزاسیون خودکار غشا وجود داشته باشد و جریان
خودبخودی از آنها عبور میکند .همچنان یونهای بیشتری به داخل راه می یابند و نفوذپذیری بیشتر
افزایش مییابد و این روند تا زمانی که پتانسیل عمل ایجاد شود ادامه پیدا میکند(.گایتون)
 -114گزینه ج؛ سرعت انقباض عضله با میزان بار متصل به آن رابطه عکس دارد .در هر بار معین،
حداکثر سرعت کوتاه شدن عضله در طول استراحت آن رخ میدهد و در صورتی که عضله از طول
استراحتی خود کوتاهتر یا بلندتر شود ،سرعت کوتاه شدن آن کاهش مییابد .وقتی بار تحمیلی
افزایش مییابد ،سرعت انقباض به طور پیشروندهای کاهش مییابد .به این معنی که وقتی که بار
وارده به عضله با حداکثر نیروی انقباضی عضله برابر شود ،سرعت انقباض صفر میشود و هیچ
انقباضی صورت نمیگیرد ،گرچه فیبر عضالنی فعال گردد(.گایتون وگانونگ)
 -119گزینه الف؛ پتانسیل استراحت در بیشتر عضالت صاف ثابت نبوده و به صورت یک ریتم
سینوسی در نوسان است .به این نوع از پتانسیل استراحت ،امواج آهسته میگویند ،علت ایجاد امواج
آهسته وجود نوسان در عمل پمپ سدیم پتاسیم و نیز ورود کلسیم از طریق کانالهای کلسیمی(طی
مرحله دپوالریزاسیون امواج آهسته) و سپس خروج پتاسیم از طریق کانالهای پتاسیمی(طی مرحله
رپوالریزاسیون امواج آهسته) میباشد(.گایتون)
 -116گزینه ج؛ در داخل دوک عضالنی دو نوع فیبر عصبی حسی دیده میشود Ia:و  .IIوقتی
تحریکی در نخاع اتفاق می افتد ،به صورت همزمان تحریک در فیبرهای حرکتی آلفا و گاما رخ می-
دهد که آلفا عضله خارج دوکی را فعال میکند و گاما عضله داخل دوکی را .انقباض عضله داخل
دوکی سبب میشود قسمت مرکزی عضله داخل دوکی تحت کشش قرار گیرد و ارسال پیام صورت
گیرد این مسئله سبب ایجاد تداوم در انقباض میگردد .فیبرهای داخل دوکی دو دسته هستند-1 :
فیبرهای با کیسه هسته ای  -2فیبرهای با زنجیر هسته ای
ضمناً دو نوع فیبر گاما داریم -1 :فیبر گامای استاتیک  -2فیبر گامای دینامیک
به فیبر داخل دوکی با کیسه هسته ای فیبرهای گامای استاتیک و گامای دینامیک(به مقدار بیشتر)
هر دو وارد میشوند و پایانه اولیه که به فیبرهای  Iمتصل میشوند از آن منشأ میگیرد .به فیبر داخل
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دوکی با زنجیر هسته ای ،فقط فیبرهای گامای استاتیک وارد میشوند ولی هم پایانه اولیه و هم پایانه
ثانویه(که به فیبرهای نوع  IIمتصل میشوند) از آن منشأ میگیرند پایانه اولیه(مارپیچی حلقوی) در
مقایسه با پایانه ثانویه( گل افشان) بیشتر فعالیت دینامیک دارد .ولی پایانه های ثانویه بیشتر دارای
فعالیت استاتیک هستند .به بیانی دیگر ،پایانه های اولیه بیشتر به تغییرات طول عضله پاسخ
میدهند( پاسخ دینامیک) اما پایانه های ثانویه بیشتر به طول جدید عضله پاسخ میدهند(پاسخ
استاتیک)(.گایتون و گانونگ)
 -113گزینه ب؛ جمود نعشی به علت اتمام ذخایر  ATPاست که در خالل فرایند استراحت ،برای
جدا ساختن پلهای عرضی از فیالمانهای اکتین الزم است .در مرحله اول در وضعیت استراحت،
میوزین  ATPرا به طور نسبی هیدرولیز میکند و این  ATPنسبتا هیدرولیز شده به میوزین
متصل باقی میماند تا وقتی در مرحله دوم اتصال کلسیم به تروپونین حرکت تروپومیوزین روی
فیالمان اکتین را افزایش داده و محل اتصال میوزین روی اکتین را آشکار کند .سپس سر میوزین
انرژی دار شده اجازه پیدا میکند که به اکتین متصل گردد که در صورت ایجاد جمود نعشی چرخه
پل عرضی در این مرحله متوقف میشود(.برن و لوی)
 -118گزینه ب؛ مهمترین ترانسمیتر مترشحه از اعصاب اتونوم در عضالت صاف ،استیل کولین و
نور اپی نفرین هستند در حالیکه در عضالت اسکلتی نیز در نقطه اتصال عصب -عضله ترانسمیتر
استیل کولین به فضای سیناپسی تخلیه میشود .لوله های عرضی در عضالت اسکلتی و اجسام
متراکم در عضالت صاف مشاهده میشوند .انقباض و شل شدن ناشی از کشش یکی از ویژگیهای
مهم عضالت صاف است .بطوریکه در پاسخ به کشش ،بالفاصله عضله منقبض میشود(.گایتون)
 -115گزینه ج؛ فرآیند پایه ای که منجر به پتانسیل پس سیناپسی تحریکی میشود سبب باز
شدن کانالهای یونی و ایجاد جریان رو به داخل میشود که دپالریزه شدن سلول را موجب میگردد.
هنگامی که کانالهای مسئول ایجاد پتانسیل پس سیناپسی باز باشند ،جهت جریان از طریق آنها
توسط گرادیان الکتروشیمیایی یونهای نفوذپذیر تعیین میشود.در واقع منافذ کانالها بزرگ بوده و به
بیشتر کاتیونهایی که در ایجاد پتانسیل نقش دارند به راحتی اجازه عبور میدهد .در پایانه سیناپسی
کانال دریچه دار استیل کولین در محل اتصال عصب -عضله باز میشود .کاتیونهای اصلی موجود،
یونهای سدیم و پتاسیم میباشند .جمع جریاهای سدیم و پتاسیم ،نشاندهنده جریان خالصی است
که از کانال عبور میکند .در صورتی که کانالهای سدیمی در این پایانه مسدود شوند؛ پتانسیل پس
سیناپسی را میتوان ثبت نمود(.برن و لوی)
 -120گزینه ج؛ سلولهای اندوتلیال یک بافت بزرگ و مهم به شمار میروند که چندین فاکتور
رشد و مواد مؤثر بر عضله صاف جداره عروق را ترشح میکنند شامل پروستاسایکلینها(،)PGI2
ترومبوکسانها ،نیتریک اکساید و اندوتلینها .استیل کولین ،هیستامین ،برادی کینین ،پپتید روده
ای مؤثر بر عروق ،ماده  Pو برخی از پلی پپتیدهای دیگر از طریق اندوتلیوم عمل میکنند.داروی
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نیتروپروساید مستقیماً روی عضله صاف عروق اثر کرده و  cGMPرا افزایش میدهد؛ به عبارتی
عملکرد این دارو به اندوتلیوم وابسته نیست .عوامل گشاد کننده عروقی دیگر مانند آدنوزین،H+ ،
کربن دی اکسید و یون پتاسیم ممکن است از بافت پارانشیمی رها شده و به صورت موضعی بر
عروق مقاومتی اثر کنند(.برن و لوی و گانونگ)
 -121گزینه ب؛ به پاسخ سوال  40رجوع شود.
 -122گزینه د؛ چگونگی توزیع کانالهای یونی در روی آکسون ،نقش مهمی در شروع و کنترل
پتانسیل عمل دارد .کانالهای سدیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ در گرههای رانویه و قسمت
ابتدایی نورونهای میلین دار به وفور یافت میشوند(.گانونگ)
 -127گزینه ب؛ نیروی انقباضی عضله اسکلتی از دو طریق افزایش مییابد )1 :افزایش تعداد
واحدهای حرکتی که همزمان منقبض میشوند ،که به آن جمع فیبرهای متعدد میگویند و )2
افزایش فرکانس انقباضی که به آن جمع فرکانس میگویند و میتواند منجر به تتانی شود(.گایتون)
 -124گزینه د؛ تغییرات فضایی که دریچه غیرفعال شدن را به حال بسته در میآورد از تغییراتی
که دریچه فعالسازی را باز میکند ،روندی کندتر دارد .بنابراین بعد از اینکه دریچه فعالسازی چند ده
هزارم ثانیه باز می ماند ،دریچه غیرفعالسازی بسته میشود و یونهای سدیم ،دیگر نمیتوانند آزادانه به
داخل غشا سرازیر شوند در این زمان ،پتانسیل استراحت غشا شروع به بازگشت به سطح زمان
استراحت میکند ،یعنی روند رپالریزاسیون شروع میگردد ،بنابراین مدت پتاسیل عمل طوالنی می-
شود(.گایتون)
 -129گزینه الف؛ در صفحه محرکه انتهایی فقط یک فیبر عصبی در هر صفحه انتهایی ختم
میشود و هیچ گونه همگرایی بین ورودیهای متعدد وجود ندارد .بنابراین خاصیت جمع فضایی
ندارد(.گانونگ)
 -126گزینه ب؛ غشاء سلول ،به طور کامل از پروتئین( 99درصد) و لیپید( 29درصد) تشکیل شده
است .بسیاری از پروتئینهای سراسری ،کانالهایی را ایجاد میکنند که یونها میتوانند براحتی از طریق
آنها منتشر شوند .پروتئینهای محیطی تنها به یک سطح غشا چسبیده اند و در عمق آن نفوذ
نمیکنند بنابراین در صورتی که از غشا جدا شوند ،ساختمان غشا یکپارچه باقی میماند(.گایتون)
 -123گزینه ب؛ به پاسخ سوال  40رجوع شود.
 -128گزینه ج؛ پتانسیل پس سیناپسی تحریکی ،در نتیجه دپالریزاسیون غشای سلول پس
سیناپسی توسط سلول پیش سیناپسی با باز شدن کانالهای سدیمی و کلسیمی و یا بسته شدن
کانالهای پتاسیمی وابسته به لیگاند ایجاد میشود(.گانونگ)
 -125گزینه ج؛ یکی از مکانیسمهای موجود در عضله صاف که منجر به شل شدن آن میشود
موسوم به چفت شدن پلهای عرضی میوزین( )Latch Bridge Mechanismاست که حتی
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پس از کاهش غلظت کلسیم سیتوپالسمی ،اتصال میوزین با اکتین را حفظ میکند .این روند منجر
به حفظ انقباض با کمترین مصرف انرژی میشود(.گانونگ)
 -170گزینه ب؛ افزایش پتاسیم خارج سلولی سبب دپالریزه شدن سلولهای عضله اسکلتی میشود.
دپالریزاسیون ،سلول را به آستانه نزدیکتر ساخته وموجب کاهش پتانسیل استراحت غشاء میشود و
پتانسیل استراحت غشا را به صفر نزدیک میکند در نتیجه احتمال بروز پتانسیل عمل و انقباضات
خودبخودی عضالنی افزایش مییابد(.برن و لوی)

نکته مهم  :داوطلبین محترم توجه فرمایید که با تهیه جزوات نخبگان دیگر نیاز
به خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگری نخواهید داشت .برای اطالع از نحوه
دریافت جزوات و یا کتب تست با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

626-00562606-00562676-65732227390
(رشت)667-77776662
(الهیجان)667-22722927

فروشگاه اینترنتی

shop.nokhbegaan.ir
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