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کدام گزینه در ارتباط با لولءه گوارش و اندام های مرتبط با آن صحیح است؟1 111
1(درانتهایاولینبخشلولءهگوارش،نوعیماهیچءهحلقویبهمنظورتنظیمعبورموادمشاهدهمیشود.

2(اندامتولیدکنندءهآنزیمالزمبرایگوارششیمیاییانواعمواد،باالترازکولونافقیقرارگرفتهاست.
3(معدهبرخالفاندامجذبکنندءهآبویونها،بهطورکاملدرسمتچپبدنقرارگرفتهاست.

4(کبدوکیسءهصفراکهدرسمتراستبدنهستند،درمنقطعشدنرودءهباریکنقشدارند.
112 1)+11( چند مورد، برای تکمیل عبارت مقابل نامناسب است؟ »در لولءه گوارش انسان، هر بنداره )اسفنکتر( ............... .« 

ب ـ از یاخته های ماهیچه ای چندهسته ای تشکیل شده است الف ـ در خط وسط بدن قرار گرفته است 
دـ  توسط خارجی ترین الیءه ماهیچه ای در دیوارءه لولءه گوارش ایجاد شده است ج ـ توسط رشته های عصبی خودمختار، عصب دهی می شود 

4)4 3)3 2)2 1)1
113 1)+11( چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »بندارءه ............... به طور مستقیم توسط ............... .« 

ب ـ ابتدای معده ـ شبکءه عصبی روده ای کنترل می شود الف ـ ابتدای بعضی مویرگ ها ـ ماده ای دفعی باز می شود 
د ـ خارجی مخرج ـ پیام های ارسالی از مغز کنترل می شود ج ـ داخلی مخرج ـ دستگاه عصبی خودمختار باز می شود 

4)4 3)3 2)2 1)1
کدام گزینه دربارءه بندارءه نشان داده شده در شکل مقابل، قطعاً صحیح است؟1 114

1(وروداسیدبهمریوآسیببهمخاطآندراثرمنقبضنشدناینبندارهاست.
2(همانندطوالنیترینکولونرودءهبزرگ،درسمتچپبدنقرارگرفتهاست.

3(حرکاتکرمیوقطعهقطعهکنندهباعثشلشدناینبندارهوعبورموادازآنمیشوند.
4(متعلقبهبخشیاستکهبهدلیلنبودبیکربنات،حفاظتدیوارءهآندرمقابلاسیدوآنزیمکماست.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »به طور معمول در انسان، ............... ماهیچه های حلقوی که عبور مواد در لولءه گوارش 1 115
)+11( را تنظیم می کنند، فقط ............... .« 

2(همءهـیاختههایتکهستهایدرساختارخوددارند 1(بعضیازـدرخطمیانیبدنقراردارند
4(بعضیازـدرشرایطخاصی،دربازگشتموادبهمرینقشدارند 3(همءهـتحتتأثیردستگاهعصبیخودمختارقراردارند

)سراسری 92(1 116 در دستگاه گوارش انسان ...............، در سمت ............... قرار گرفته است. 
2(بندارءهپیلوربرخالفکیسءهصفراـچپ 1(بندارءهانتهایمریهمانندرودءهکورـراست

4(کولونپایینروبرخالفبندارءهانتهایمریـچپ 3(کولونباالروهمانندکیسءهصفراـراست
کدام گزینه در ارتباط با قسمتی از لولءه گوارش که شکل مقابل، بخشی از الیءه بیرونی دیوارءه آن را 1 117

نشان می دهد، صحیح است؟
1(انقباضاتماهیچههایدیوارءهآنهمانندصفرابهگوارشمکانیکیچربیهاکمکمیکند.
2(درالیءهماهیچهایدیوارءهآن،ماهیچءهحلقویبهشبکءهعصبیزیرمخاطمتصلنیست.
3(همءهیاختههایترشحکنندءهمادءهمخاطی،درقسمتغدهایایناندامقرارگرفتهاند.

4(باورودموادغذاییبهیاختههایپوششیدیوارءهآن،فرایندجذبانجاممیگیرد.

با توجه به شکل مقابل که الیه های لولءه گوارش فرد سالمی را نشان می دهد، الیءه ................ 1 118
الیءه ............... .

1(2برخالفـ3،باانقباضخود،درانجامحرکاتلولءهگوارشنقشمهمیبرعهدهدارد
2(3برخالفـ2،درتمامیبخشهایلولءهگوارشدرتماسبازیرمخاطقرارگرفتهاست

3(3همانندـ4،درساختارخوددارایغددیبرونریزوواجدمجرامیباشد
4(4همانندـ1،میتواندموادیرابهرگهایخونیاطرافخودواردنماید
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کدام گزینه در ارتباط با الیه های مختلف دیوارءه لولءه گوارش درست است؟1 119
1(چینخوردگیمخاطبررویالیءهماهیچهایبهکمکزیرمخاطانجاممیشود.

2(الیههایمختلفدیوارءهلولءهگوارشدارایساختارتقریباًمشابهیهستند.
3(صفاقتنهاباعثاتصالاندامهایلولءهگوارشبهیکدیگرمیشود.
4(همءهترشحاتالیءهمخاطیبهفضایلولءهگوارشواردمیشود.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »الیه ای از دیوارءه رودءه باریک که ...............، قطعاً در آن، ............... .«1 120
1(درمقایسهباالیءهمشابهدردهانساختارمتفاوتیداردـیاختههایعصبیفراوانیبهصورتمتصلبههمقرارگرفتهاند

2(داراییاختههایماهیچهایتکهستهایاستـدرمیاندوالیءهماهیچهای،شبکهایازیاختههایعصبیوجوددارد
3(آنزیمهایمختلفگوارشیویونهاییمانندبیکربناتراتولیدمیکندـبافتپوششیسنگفرشییافتنمیشود

4(داراینوعیبافتپیوندیبارشتههایکالژنکماستـترشحموادیبهمحیطداخلیبدنمشاهدهمیشود
درون الیه های مختلف دیوارءه مری، بخشی که میان دو شبکه از یاخته های عصبی قرار گرفته است، ............... .1 121

1(دردیوارءههمءهبخشهایلولءهگوارشیافتمیشود
2(درایجادبعضیازبندارههایموجوددرلولءهگوارشنقشدارد

3(باانقباضخوددربرخیقسمتهایلولءهگوارش،مانعجابهجاییموادمیشود
4(دردوسمتآن،بالفاصلهپسازیاختههایعصبی،یاختههایماهیچهایوجوددارند

122 1)+11( کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر الیه ای از لولءه گوارش انسان که دارای ............... است، به طور حتم ............... .« 
1(شبکهایازیاختههایعصبیـتحرکوترشحرادرلولءهگوارشتنظیممیکند

2(بافتپیوندیسستـبخشیازصفاقاستواندامهایدرونشکمرابههموصلمیکند
3(غددترشحیـفعالیتآنفقطتوسطاعصابحرکتیبخشخودمختاردستگاهعصبیتنظیممیشود
4(بافتپوششیـدربخشهایمختلفلولءهگوارشکارهایمتفاوتیمثلجذبوترشحراانجاممیدهد

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »الیه ای از لولءه گوارش که ................، قطعاً ............... .«1 123
1(موجبمیشودالیءهمخاطیرویالیءهماهیچهایچینبخوردـداراینوعیبافتپیوندیبامادءهزمینهایشفافوبیرنگدرساختارخوداست

2(دارایشبکهایازیاختههایعصبیاستـداراییاختههاییاستکهباانقباضخودحرکاتلولءهگوارشراایجادمیکنند
3(یاختههایآنعملجذبوترشحموادراانجاممیدهندـداراییاختههاییکسانیدرسرتاسرلولءهگوارشاست

4(بخشیازصفاقراتشکیلمیدهدـدارایغددترشحیدرساختارخوداست
در لولءه گوارش انسان، حرکات قطعه قطعه کننده برخالف حرکات کرمی چه مشخصه ای دارند؟ 1 124

2(بخشهاییازلولءهگوارشبهصورتیکدرمیانمنقبضوشلمیشوند. 1(باایجادچندینحلقءهانقباضیدرطولمریهمراههستند.
4(موجبمخلوطشدنغذاباشیرههایگوارشیمیشوند. 3(درگوارشمکانیکیغذاوریزترشدنمحتویاتلولهنقشیندارند.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می نماید؟ »در انسان، بعضی از انواع حرکات لولءه گوارش که در حد فاصل مری تا انتهای روده ایجاد 1 125
می شوند، ............... .«

2(موجبمخلوطشدنموادغذاییباشیرءهگوارشیمیگردند 1(باانقباضماهیچءهطولیجدارلولهامکانپذیرهستند
4(باایجادنوعیحلقءهانقباضیکهدرطوللولهحرکتمیکند،همراههستند 3(تحتتأثیرشبکءهعصبیموجوددردیوارءهلولءهگوارشقرارمیگیرند

کدام یک از گزینه  ها، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در لولءه گوارش، حرکت کرمی ............... حرکت قطعه قطعه کننده، ............... .«1 126
1(برخالفـدرهمءهقسمتهایلولءهگوارشباعثپیشرویغذامیشود

2(همانندـدراثرانقباضماهیچههایالیههایمختلفلولءهگوارشایجادمیشود
3(همانندـپسازتحریکبرخییاختههایعصبیالیههایلولءهگوارش،بهوجودمیآید

4(برخالفـنمیتواندباعثافزایشمخلوطشدنمحتویاتلولءهگوارشباشیرههایگوارشیشود
کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »تنها در مرحلءه ............... بلع، ............... مشاهده می شود.«1 127

2(ارادیـانقباضیاختههایماهیچهایمخطط 1(ارادیـتولیدمادءهمخاطیتوسطموسین
4(غیرارادیـشلشدنماهیچههایحلقویبهمنظورعبورمواد 3(غیرارادیـجذبموادغذاییبهمحیطداخلیبدن

کدام گزینه، فقط در ارتباط با برخی از حرکات لولءه گوارش در انسان صحیح است؟1 128
1(عالوهبرپیشبردنغذادرطوللولءهگوارش،درگوارشمکانیکیآننیزنقشدارد.

2(یکحلقءهانقباضیدرپشتتودءهغذاییایجادمیشودکهتودءهغذاییراپیشمیبرد.
3(حاصلانقباضیاختههایماهیچهایاستکهدرالیءهماهیچهایلولءهگوارشقراردارند.

4(اینحرکاتتحتتنظیمشبکءهیاختههایعصبیموجوددرالیءهزیرمخاطوماهیچهایانجاممیشود.



25

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی پر می کند؟ »پس از عبور غذا از بخشی از لولءه گوارش که محل آغاز حرکات کرمی دستگاه گوارش است، 1 129
)+10( ابتدا ............... .« 

1(باشلشدننوعیبندارهایکهدارایماهیچههایتکهستهایاست،غذاواردمریمیشود
2(باحرکتاپیگلوتبهسمتپایینوبستهشدنراهنای،تودءهغذاییواردمریمیشود

3(تودءهغذاییدراثرترکیبشدنبابزاق،بهیکتودهایلغزندهتبدیلمیشود
4(باادامهیافتنحرکاتکرمیوقطعهقطعهکننده،غذاواردمعدهمیشود

130 1)+10( با توجه به بخش های مشخص شده در شکل مقابل، کدام گزینه نادرست است؟ 
1(بخش2جزءبخش3استکهدرهنگامبلعبهسمتپایینحرکتمیکند.

2(بخش3دارایقسمتیاستکهتولیدصدابرخالفشکلدهیبهآنراانجاممیدهد.
3(بخش1چهارراهیازجنسماهیچءهاسکلتیاستکههواهمانندغذاازآنعبورمیکند.

4(دربخش4،تودءهغذابدونتماسباآنزیمهایگوارشیتوسطحرکاتکرمیبهبندارهایبرخوردمیکند.

چه تعداد از موارد زیر در ارتباط با بزاق ترشح شده در دهان به طور حتم صحیح است؟1 131
الف ـ درشت مولکول موسین، دیوارءه لولءه گوارش را از خراشیدگی های فیزیکی و شیمیایی حفظ می کند.

ب ـ به منظور اثرگذاری بزاق بر غذا، ابتدا باید ذرات به مولکول های کوچک تبدیل شوند.
ج ـ بزرگ ترین غدءه ترشح کنندءه بزاق در پایین ترین قسمت دهان قرار گرفته است.

د ـ آنزیم های موجود در بزاق به گوارش پلی ساکاریدهای مختلفی می پردازند.
3)4 2)3 1)2 1(صفر

132 1)+11( کدام گزینه در ارتباط با غدد بزاقی به درستی بیان شده است؟ 
1(بهغیرازآب،همءهموادترشحشدهازآنهاممکناستدرمعدهتجزیهشوند.

2(پلیساکاریدهایتجزیهشدهتوسطآنزیمهایآنهاقطعاًدررودءهباریکجذبمیشوند.
3(ترشحاتآنهابهعبورتودءهغذاازدوبندارهباماهیچههایمتفاوتدرهنگامبلعکمکمیکند.

4(دستگاهعصبیخودمختارباعثرساندنپیامعصبیمغزبهاینغددوراندنتودءهغذابهعقبدهانمیشود.
133 1)+12 ( کدام عبارت، دربارءه نوعی مولکول ترشحی در دستگاه گوارش انسان درست است که مادءه مخاطی را ایجاد می کند؟ 

2(بههمراهانواعیآنزیمگوارشیدرغددبزاقیترشحمیشود. 1(ازمخاطمعدهدربرابراسیدوآنزیممحافظتمیکند.
4(همءهمونومرهایآنحاصلترجمءهیکنوعرنایپیک)mRNA(هستند. 3(توسطیاختههایبرونریزِپراکندهدرمخاطمریترشحمیشود.

چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »به طور حتم در انسان، همءه ترکیبات ............... تشکیل دهندءه بزاق دهان، ............... .«1 134
الف ـ آنزیمی ـ به گوارش شیمیایی مواد غذایی کمک می کنند

ب ـ آلی ـ دیوارءه لولءه گوارش را از خراشیدگی حاصل از تماس غذا حفظ می کنند
ج ـ معدنی ـ به کمک اسمز و از طریق نوعی مجرای اختصاصی به درون دهان وارد می شوند

د ـ غیرآنزیمی ـ در ساختار بخش اتصال دهندءه یاخته های بافت پوششی به یکدیگر مشاهده می شوند
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام عبارت دربارءه غدد ترشح کنندءه بزاق در انسان نادرست است؟1 135
1(آنزیمیمؤثربرتجزیءهانواعکربوهیدراتهابهدیساکاریدیامولکولهایبزرگترراترشحمیکنند.

2(دیوارءهلولءهگوارشراازخراشیدگیحاصلازتماسغذایاآسیبشیمیاییحفظمیکنند.
3(گلیکوپروتئینیترشحمیکنندکهآبفراوانیجذبومادءهمخاطیایجادمیکند.

4(انواعیازآنزیمهاویونهاراازطریقمجراییبهدروندهانترشحمیکنند.
136 1)+10( کدام عبارت در ارتباط با فرایند بلع به نادرستی بیان شده است؟ 

1(هنگامبلع،برچاکنایبرخالفحنجرهبهسمتپایینحرکتمیکند.
2(درفرایندبلعزبانکوچکواپیگلوتدربیشترینفاصلءهممکنازهمقراردارند.

3(یاختههایگذرگاهماهیچهایباراهاندازیحرکاتکرمی،غذارابهسمتمریهدایتمیکنند.
4(بارسیدنغذابهحلق،ماهیچههایمخططاینبخشفرایندبلعرابهصورتغیرارادیآغازمیکنند.

137 1)+10( در یک فرد بالغ و سالم، حین انعکاسی که در آن تنها یک مسیر از چهارراه حلق باز می ماند، ............... بالفاصله پس از ............... رخ می دهد. 
2(افزایشچینهایمخاطیمعدهـشلشدنبندارءهانتهاییمری 1(شلشدنبندارءهانتهاییمریـآغازحرکاتکرمیلولءهگوارش

بستهشدندیوارءهماهیچهایحلق 4(باالرفتنزبانکوچکوپایینرفتنبرچاکنایـ 3(شلشدنبندارءهانتهاییمریـادامهیافتنحرکاتکرمیشکلدرمری
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138 1)+11( کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »به طور طبیعی در انسان، ترشح بزاق نمی تواند ............... انجام شود.« 
2(درپیتولیدپیامعصبیدرگیرندههایسقفحفرءهبینی  1(بدونتحریکگیرندههایحسی

4(بدوناتصالناقلهایعصبیبهکانالهایپروتئینیدریاختههایترشحی 3(درپیتجزیءهمادءهحساسبهنوردرگیرندههایمخروطی
139 1)+10( در یک فرد بالغ، عمل بلع ............... عمل ............... ابتدا به صورت ............... پیش می رود. 

2(همانندـعطسهـارادیودرادامهنیزبهصورتارادی 1(همانندـتنفسـغیرارادیوسپسبهصورتارادی
4(برخالفـدفعـغیرارادیودرادامهنیزبهصورتغیرارادی 3(برخالفـدفعادرارـارادیوسپسبهصورتغیرارادی

کدام گزینه در ارتباط با بخشی از لولءه گوارش صحیح است که گوارش شیمیایی از آن شروع می شود؟1 140
1(شبکءهعصبیرودهاینمیتواندتحرکوترشحرادرآنتنظیمکند.

2(یاختههایماهیچهایدیوارءهآن،باانقباضخود،حرکاتکرمیدستگاهگوارشراآغازمیکنند.
3(درابتداوانتهایخودداراینوعیبندارءهماهیچهایاستکهازبازگشتموادغذاییجلوگیریمیکند.
4(تنهاسهجفتغدءهبزاقیموجوددرآن،باتولیدبزاق،موادغذاییرابهتودهایقابلبلعتبدیلمیکند.

در ارتباط با بخش های مشخص شده در شکل مقابل، کدام گزینه درست است؟1 141
1(بخش5ازطرفیباشبکهایازیاختههایعصبیوازطرفدیگریبانوعیبافتپیوندیدرارتباطاست.

2(تنهادرزمانیکهموادغذاییبابخش1برخوردکنند،حرکاتکرمینقشمخلوطکنندگیدارند.
3(بخش2برخالفبخش3،درساختارغددخود،آنزیمیتولیدوبهلولءهگوارشواردمیکند.

4(باورودغذابهاینبخش،انقباضبخش4تنهادرفرایندگوارشمکانیکینقشدارد.
چند مورد در ارتباط با اجزای مشخص شده در شکل مقابل صحیح است؟1 142

الف ـ مجاری بخش A از طرفی با محیط خارجی بدن ارتباط دارند.
ب ـ یاخته های 2 تنها یکی از مواد شیرءه معده را تولید و ترشح می کنند.

ج ـ یاخته های 1 در قلیایی شدن سد حفاظتی در مقابل اسید و آنزیم نقش دارند.
د ـ دو نوع یاخته در بخش B در تجزیه و گوارش متنوع ترین مولکول های زیستی نقش دارند.

2)2  1)1
4)4  3)3

143 1)+11( کدام عبارت، در مورد معدءه انسان، به درستی بیان شده است؟ 
1(درشتترینیاختههایدرونغددمعدهانواعیازپروتئازهارابهمجرایغدهواردمیکنند.

2(بیشتریاختههایعمقغددمعدیتحتتأثیردونوعپیکشیمیاییترشحاتخودرامیافزایند.
3(یاختههایپوششیمخاطبافرورفتندربافتپیوندیالیءهزیرمخاط،حفراتمعدهرابهوجودمیآورند.

4(بعضیازیاختههایغدءهمعدهبرخالفیاختههایپوشانندءهحفرههایمعده،مادءهمخاطیاسیدیترشحمیکنند.
چند مورد دربارءه بخش کیسه ای شکل لولءه گوارش نادرست است؟1 144

الف ـ در حضور غذا، چین خوردگی های دیوارءه خود را افزایش می دهند.
ب ـ توسط دو نوع یاختءه برون ریز در غدد دیوارءه خود، آنزیم گوارشی ترشح می کند.

ج ـ نفوذ بافت پوششی مخاط به بافت زیرین، نوعی مجرا ایجاد می کند که به حفره هایی راه دارد.
د ـ پس از ترشح بی کربنات توسط یاخته های سطحی آن، نوعی الیءه ژله ای چسبناک و قلیایی ایجاد می شود.

4)4 3)3 2)2 1)1
کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »به دنبال تخریب گروهی از یاخته های پوششی مخاط معده، فرد در خطر ابتال به نوعی 1 145

)+10( کم خونی خطرناک قرار می گیرد. این یاخته ها ............... .« 
1(درشرایطی،ممکناستسببتغییرمیزانخونبهرشوند

2(درشرایطی،ممکناستسببآسیببهبافتمخاطیمریشوند
3(نوعیترکیبفعالکنندءهپیشسازپروتئازهایمعدهراترشحمیکنند

4(دربخشهایعمقیغددمعدهقرارداشتهودارایچینخوردگیهایغشاییهستند
کدام یک از گزینه های زیر عبارت زیر را دربارءه شکل روبه رو که برشی از معده را نشان می دهد، به درستی 1 146

کامل می کند؟ »یاخته های ............... یاخته های ............... .«
A)1همانندـCدرترشحمادهایمعدنیبهحفرءهداخلیمعدهنقشدارند

C)2برخالفـDفراوانترینمادءهدفعیآلیادرارراتولیدمیکنند
D)3برخالفـBترشحاتخودرابهمجاریمیریزند
B)4همانندـAدرونحفرههایمعدهقرارمیگیرند
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در لولءه گوارش قبل از کاهش انقباض پیلور و خروج کیموس از معده به طور تدریجی، ............... .«1 147
1(گوارششیمیاییلیپیدهاییکهتحتتأثیرعواملمختلفریزشدهاند،عمدتاًتوسطلیپازانجاممیشود

2(معدهافزایشحجمپیداکردهوبهکمکانقباضهایخوددرگوارششیمیاییوتشکیلکیموساثرمیگذارد
3(هریاختءهترشحکنندءهبیکربناتدرمعدهقطعاًدرفرایندیانرژیخواهمادءهمخاطیرابهمجرایمعدهترشحمیکند

4(همءهپروتئینهاییکهدریاختههایغددبرونریزساختهوبهخارجترشحمیشوند،درگوارشموادغذایینقشدارند
کدام گزینه در ارتباط با کیموس معده صحیح است؟1 148

1(حرکاترودءهباریکدرگوارشمکانیکیوشیمیاییکیموسبرخالفجذبموادنقشدارند.
2(آنزیمهایواردشدهبهدوازدههقطعاًدرمحیطقلیایی،گوارشکیموسرابهخوبیانجاممیدهند.

3(پسازتشکیلکیموسدرمعده،بابازشدنبندارءهپیلور،همءهموادغذاییبههمراهیکدیگروارددوازدههمیشوند.
4(گوارشنهاییکیموستوسطانواعمختلفیازشیرههایگوارشیکهدارایبیکربناتدرونخودهستند،انجاممیشود.

کدام یک از گزینه  ها عبارت مقابل را به طور مناسبی تکمیل می کند؟ »یاخته هایی از غدءه معده که ...............، قطعاً ................ .«1 149
1(درتجزیهوگوارشانواعمختلفمولکولهایزیستینقشدارندـمادهایمعدنیبهمجرایغدهترشحنمیکنند
2(باترشحبیکربناتبهخنثیکردناسیدمعدهکمکمیکنندـباتولیدموسینباعثمصرفآبفراوانمیشوند

3(فاصلءهکمتریباالیءهزیرمخاطدارندـدرتشکیلالیءهژلهایچسبناککهپوشانندءهمخاطمعدهاست،نقشدارند
4(بهصورتپراکندهدراینساختارقرارگرفتهاندـموادمترشحهازآنهامستقیماًبامخاطمعدهدرتماسقرارنمیگیرند

150 1)+10( در صورت کاهش ترشح کلریدریک اسید کدام گزینه غیر قابل انتظار است؟ 
Bوفولیکاسیدکاهشمییابد.

12
2(مصرفویتامینهای 1(میزانخونبهر)هماتوکریت(فردکاهشمییابد.

4(درگوارشمتنوعترینمولکولهایزیستیمشکلایجادمیشود. 3(همءهترشحاتاندامهایدستگاهگوارشدچاراختاللمیشود.
)خارج از کشور 92(1 151 در بخش مشخص شدءه شکل زیر، ماهیچه های صاف ............... دارند.  

1(طولی،بالفاصلهپسازبافتپوششیقرار
2(حلقوی،بالفاصلهپسازبافتپیوندیالیءهخارجیقرار

3(طولی،نسبتبهعضالتطولینواحیباالتر،قطرکمتری
4(حلقوی،نسبتبهعضالتحلقوینواحیباالتر،تواناییانقباضبیشتری

)سراسری 93 ـ با تغییر(1 152 در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند، ............... می شوند. 
2(فقطتوسطغددمجاوردریچءهانتهاییمعده،ساخته  1(ازابتدایدوازدههترشح
4(توسطترشحاتبعضیازیاختههایغددمعدی،فعال 3(مستقیماًباعثتولیدتعدادیآمینواسید

کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »قبل از ورود کیموس به بخشی از لولءه گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش مواد 1 153
)سراسری 99(  غذایی در آن آغاز می شود، ............... .«  

1(کربوهیدراتهابهمونوساکاریدهاتبدیلمیگردند
2(تحتتأثیرپروتئازها،پروتئینهابهآمینواسیدهاتجزیهمیگردند
3(فراوانترینلیپیدهایرژیمغذایی،بهطورکاملگوارشمییابند

4(یاختههایپوششیسطحیوبعضییاختههایغدد،مادءهمخاطیزیادیترشحمیکنند
)سراسری 99(1 154 در ارتباط با کمبود ترشح کلریدریک اسید بدن انسان، کدام مورد غیرممکن است؟  

2(هضمپروتئینهایغذاییفرددستخوشاختاللشود. 1(میزانخونبهر)هماتوکریت(فردتغییریابد.
4(همءهترشحاتبرونریزدرطوللولءهگوارشفردکاهشیابد. 3(اختاللیدرعملکردشبکههاییاختههایعصبیرخدادهباشد.

155 1)+12( وجه مشترک همءه آنزیم هایی که در لوزالمعده ساخته می شوند، کدام است؟ 
2(درpHحدود8،بهترینفعالیترادارند.  1(درونفضایروده،فعالمیشوند.

4(بامصرفمولکولATPازیاختءهسازندءهخودخارجمیشوند. 3(داراییکبخشاختصاصیدرساختارخودهستند.
در انسان، اندامی در زیر معده و موازی با آن قرار گرفته است که با لولءه گوارش در ارتباط بوده و جزئی از دستگاه گوارش محسوب می شود. کدام 1 156

عبارت، دربارءه این اندام صحیح است؟ 
2(همانندکیسءهصفرا،مقدارزیادیبیکربناتترشحمیکند. 1(تحتتأثیرسکرتین،انواعترشحاتبرونریزخودراافزایشمیدهد.
4(انواعیازآنزیمهایآندرونرودءهباریکفعالمیشوند. 3(ترشحاتخودراازطریقیکمجرابهرودهتخلیهمیکند.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »محتویات مجرای 1 ............... محتویات 1 157
مجرای 2، ............... .«

1(برخالفـداراییکنوعمولکولزیستیدرخوداست
2(همانندـدریاختههاینوعیغدءهدرونریزساختهشدهاند

3(برخالفـمیتوانندبارسوبدرمحلتولیدخود،نوعیسنگایجادکنند
4(همانندـدرتغییرشکلبرخیآنزیمهایگوارشیموجوددردوازدههنقشدارند
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چند مورد، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در دستگاه گوارش انسان، هر نوع شیرءه مؤثر در گوارش، ............... .«1 158
ب ـ در ترکیب خود دارای آنزیم های گوارشی است الف ـ از یاخته های لولءه گوارش ترشح می شود 

د ـ در گوارش مکانیکی مواد غذایی بی تأثیر است ج ـ توسط چند مجرا به لولءه گوارش وارد می شود 
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟»در یک انسان سالم و بالغ، هر اندام دستگاه گوارش که در ............... نقش )را( دارد، 1 159
)+10( به طور حتم ............... .« 

1(گوارشتریگلیسریدهابیشترینـاندامهدفهورمونهایترشحشدهتوسطیاختههایدرونریزدرمعدهمیباشد
2(تولیدپروتئازهایغیرفعالـچینخوردگیهاییغیردائمیبرایانبارشدنغذایبلعشدهدارد

3(تولیدکلسترولـتواناییذخیرهکردنویتامینالزمبرایتقسیمطبیعییاختههارادارد
4(تولیدبیکربناتـآنزیمهایگوارشیخودرابهدرونلولءهگوارشترشحمیکند

کدام گزینه در ارتباط با همءه ترکیباتی که به محل انجام مراحل پایانی گوارش غذا در لولءه گوارش انسان وارد می شوند و در گوارش نهایی کیموس 1 160
)+12( نقش دارند، صحیح است؟  

1(درریزکردنفراوانترینلیپیدهایرژیمغذایینقشدارند.
2(داراییونهایمختلفازجملهبیکربنات،آنزیم،آبوموسینهستند.

3(شرایطموردنیازجهتفعالشدنپروتئازهایقویوفعاللوزالمعدهرافراهممیکنند.
4(بهکمکمولکولهایدارایجایگاهفعالدرتبدیلپلیمرهابهواحدهایسازندءهخودنقشدارند.

کدام گزینه در ارتباط با اندامی صحیح است که در زیر معده و موازی با آن قرار گرفته است؟1 161
1(تمامترشحاتخودراازطریقیکمجرابهابتدایدوازدههواردمیکند.

2(بخشاعظمآندرسمتیازبدنقرارگرفتهاستکهاندامذخیرهکنندءهصفراقرارگرفتهاست.
3(تحتتأثیریکیازهورمونهایمترشحهازلولءهگوارش،درترشحاتخودتغییرایجادمیکند.

4(بزرگترینغدءهبدنبودهکهباتولیدترکیبیفاقدآنزیمدرگوارشوورودچربیهابهمحیطداخلینقشدارد.
کدام گزینه دربارءه شکل روبه رو که برشی از رودءه باریک را نشان می دهد به درستی بیان شده است؟1 162

1(بخشBدرتمامطولرودههادرونلولءهگوارشمشاهدهمیشود.
2(بخشAازاولینودومینالیءهلولءهگوارشازداخلبهخارجایجادشدهاست.

3(دربیماریایجادشدهتوسطپروتئینگلوتن،هردوساختارAوBازبینمیروند.
4(دراثرورودغذابهروده،قسمتهایAوBبازشدهوفضایداخلرودهراافزایشمیدهند.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »اندامی کیسه ای شکل لولءه گوارش ................. 1 163
اندام ذخیره کنندءه صفرا، ............... .« 

1(همانندـدرسمتیازبدنقرارگرفتهاستکهبزرگترینغدءهبدنقراردارد
2(برخالفـتمامبخشهایآنبهطورکاملدریکسمتازبدنقرارگرفتهاست
3(همانندـباغدهایکهدرزیروموازیبامعدهقرارگرفتهاست،درارتباطاست

4(برخالفـبخشاعظمآندرسمتیقرارگرفتهاستکهبندارءهانتهایرودءهباریکقراردارد
کدام گزینه عبارت مقابل را می تواند به درستی تکمیل کند؟ »یکی از لیپیدهای موجود در صفرا ............... لیپیدی که صفرا به گوارش آن کمک 1 164

)+10( می کند، ............... .« 
1(برخالفـمیتوانددرازبینبردنمیکروبهایبیماریزانقشداشتهباشد

2(برخالفـدرساختارغشایهمءهیاختههایموجوددرالیههایپوستییافتمیشود
3(همانندـدرانقباضاتطوالنیمدتماهیچءهاسکلتی،بهمنظورتولیدانرژی،مصرفمیشود

4(همانندـدرساختارلیپوپروتئینیکهاحتمالبستهشدنسرخرگهاراکاهشمیدهد،وجودندارد
کدام گزینه، دربارءه دستگاه گوارش انسان، درست است؟1 165

2(غدءهزیرآروارهایاندازءهبزرگترینسبتبهغدءهبناگوشیدارد. 1(داخلیترینالیءهماهیچهایدرمعده،ماهیچءهمورباست.
4(صفراازطریقیکمجرایمشترکواردمجاریصفراویکبدمیشود. 3(غدءهبناگوشیوزیرزبانیداراییکمجرایبزاقمشترکهستند.

کدام گزینه در ارتباط با همءه شیره های گوارشی واردشده به دوازدهه صحیح است؟1 166
1(توسطیاختههاییبافضایبینیاختهایاندکونزدیکبههمتولیدمیشوند.

2(دارایآنزیمهاییهستندکهدرمراحلپایانیگوارشکیموسنقشدارند.
3(دارایآنزیمهاییهستندکهدرونفضایرودءهباریکفعالمیشوند.

4(محلذخیرءهمتفاوتیبامحلتولیدخوددارند.
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167 1)+11( کدام یک از گزینه ها در ارتباط با یاخته هایی از لوزالمعده که در اطراف جزایر النگرهانس قرار گرفته اند، صحیح است؟ 
1(آنزیمهاییرابرایگوارششیمیاییانواعموادتوسطمجراییبهیکیازحفراتبدنمیریزند.

2(میتوانندچندیننوعآنزیمترشحکنندکهپیشمادءهآنهابافراوردءهآنزیمپپسینیکساناست.
3(گوارششیمیاییچربیهادرلولءهگوارش،تنهاتوسطآنزیمهایتولیدشدهدراینیاختههارخمیدهد.

4(توسطمولکولهایترشحشدهازخودباعثتجزیءهگلیکوژنبهگلوکزوتولیدگلیکوژنازگلوکزمیشوند.

)سراسری 99 ـ با تغییر(1 168 چند مورد در ارتباط با انسان، صحیح است؟  
الف ـ به دنبال تحلیل الیءه مخاطی معده، فرد به نوعی کم خونی مبتال می شود.

ب ـ به دنبال تنش های مداوم و طوالنی مدت، گلوکز خوناب )پالسما( افزایش می یابد.
ج ـ به دنبال اختالل در فرایند جذب نوعی مولکول در روده، در روند انعقاد خون اختالل ایجاد می شود.

++Na در یاخته های عصبی کاهش می یابد. د ـ به دنبال هر اختالل در بخش های درون ریز لوزالمعده، تراکم
4)4 3)3 2)2 1)1

169 1)+12( کدام گزینه دربارءه همءه آنزیم هایی که پروتئین های مواد غذایی را درون لولءه گوارش تجزیه می کنند، صحیح است؟ 
1(باعثتولیدمواداولیءهمصرفیدرفرایندترجمهمیشوند.

2(دریاختههایاندامیکهتواناییساختبیکربناترادارد،تولیدمیشوند.
3(بااثرگذاریبرکیموسمعدهباعثافزایشفشاراسمزیلولءهگوارشمیشوند.

4(برایوروداینآنزیمهابهلولءهگوارش،حالتفعالآنهابهدرونمجراییترشحنمیشود.

در دستگاه گوارش یک فرد سالم، آنزیمی که باعث شروع گوارش پروتئین ها می شود برخالف مهم ترین آنزیمی که در تجزیءه لیپیدها مؤثر است، 1 170
چه ویژگی دارد؟ 

1(درابتدابهصورتفعالازیاختههایلولءهگوارشترشحمیشود.
2(دراندامیواجدتعدادییاختءهمتعلقبهدستگاهدرونریزتولیدمیشود.

3(فعالیتخودراپیشازعبورموادازبندارءهپیلورودرمحیطیاسیدیآغازمیکند.
4(متنوعترینگروهمولکولهایزیستیرابهواحدهایسازندءهخودتجزیهمیکند.

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در لولءه گوارش انسان، محل آغاز گوارش کربوهیدرات ها و محل پایان گوارش پروتئین ها 1 171
از لحاظ................. به هم شباهت دارند و از لحاظ ............... متفاوت هستند.«

1(تواناییترشحموسینـتواناییترشحآنزیم
2(داشتنصفاقـنوعبافتپوششیدرساختارخود

3(داشتنشبکههاییاختههایعصبیـنقشدرگوارشچربیها
4(شرکتدرفرایندجذبـداشتنبافتیبایاختههایچندهستهایدرساختارخود

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »پروتئازهای معده ................ پروتئازهای لوزالمعده، ............... .« 1 172
1(برخالفـازیاختههاییکهبررویشبکهایازرشتههایپروتئینیوگلیکوپروتئینیقرارگرفتهاست،ترشحمیشوند

2(همانندـبااثربرپروتئینها،آنهارابهواحدهایسازندءهخودتبدیلمیکنند
3(برخالفـدرمحیطیباpHکوچکتراز7،میتوانندفعالیتکنند

4(همانندـازمحلتولیدخود،گوارشپروتئینهاراآغازمیکنند

کدام گزینه دربارءه مواد حاصل از جذب لیپیدها صحیح است؟1 173
1(بهصورتلیپوپروتئینهایکمچگالوپرچگالبرایاولینباربهخونواردمیشوند.

2(پسازورودبهیکیازمویرگهایدرونپرزرودهپیشازورودبهقلبواردکبدمیشوند.
3(همءهآنهاپسازورودبهخونمیتواننددردیوارءهسرخرگهارسوبکردهوباعثسکتهشوند.

4(بالفاصلهپسازجذب،بهرگیواردمیشوندکهدرآنگویچههایسفیدوگازهایتنفسیوجوددارد.

)سراسری 93 ـ با تغییر(1 174 در فرد مبتال به سنگ کیسءه صفرا، ............... . 
2(میزاندفعلیپیدهاازطریقروده،کاهشمییابد 1(مواددفعیصفرا،درونکیسءهآنتجمعمیکند

4(میزانتریگلیسریدهادرمویرگهایلنفیروده،افزایشمییابد 3(ترشحآنزیمهایمؤثردرگوارشچربیها،متوقفمیشود

در رودءه باریک انسان، همءه موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش مؤثری دارند، توسط یاخته های ............... می شوند.1 175
)سراسری 95( 2(دارایریزپرزهایفراوان،ساخته   1(مستقربررویغشایپایه،تولید

4(غددبرونریزبهمایعبینیاختهای،وارد 3(سازندءهصفرابهابتدایرودءهباریک،ترشح
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کدام عبارت، فقط دربارءه بعضی از یاخته های عصبی صادق است که بخش هایی از غشای آن ها توسط غالف میلین پوشانده شده است؟0 1000
1( در فاصلءه بین غالف های میلین در طول دندریت )دارینه(، کانال های دریچه دار سدیمی وجود ندارد.
2( انتقال پیام عصبی از دندریت )دارینه( به جسم یاخته ای در چندین محل مختلف امکا ن پذیر است.

3( به  تنهایی پیام های عصبی را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به اندام ها منتقل می کنند.
4( جسم های یاخته ای هر نورون بین دو غالف میلین قرار گرفته اند.

1001 0)+12( چند مورد، برای تکمیل عبارت روبه رو نامناسب است؟ »همءه یاخته های موجود در بافت عصبی .............. .« 
ب ـ در تولید رشته های عصبی نقش دارند الف ـ در تشکیل نوار مغز مستقیماً مؤثر هستند 

د ـ در شرایطی، ناقل های عصبی را تولید و ترشح می کنند ج ـ حاوی ژن های سازندءه میلین هستند 
 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

1002 0)+12( در انسان، یاخته هایی که داربست هایی را برای استقرار یاخته های عصبی ایجاد می کنند، چه مشخصه ای دارند؟ 
2( در حفظ هم ایستایی )هومئوستازی( نقش ندارند. 1( به نوعی بافت پیوندی تعلق دارند.  

4( فاقد ژن های مؤثر در ساخت میلین هستند. 3( نوعی یاختءه غیرعصبی در بافت عصبی هستند. 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت روبه رو نامناسب است؟ »در انسان، بعضی از یاخته های بافت عصبی .............. .«0 1003
2( ناقل های عصبی را تولید و از طریق برون رانی )اگزوسیتوز( ترشح می کنند 1( در بخش هایی از ساختار خود توسط غالف میلین پوشانده شده اند 
4( توسط کانال های یونی دریچه دار در غشای خود، پیام عصبی را تولید می کنند 3( به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم به تبادل یون ها با مایع اطراف خود می پردازند 

کدام گزینه، دربارءه نوع سوم یاخته های عصبی در دستگاه عصبی انسان، درست است؟ 0 1004
2( رشته های عصبی آن ها فقط در اعصاب محیطی وجود دارند 1( در مادءه خاکستری دستگاه عصبی مرکزی یافت می شوند  

4( فقط با یاختءه عصبی حرکتی همایه )سیناپس( تشکیل می دهند 3( فقط توسط آکسون های خود، پیام عصبی را انتقال می دهند 

چند مورد، دربارءه یاخته های اصلی تشکیل دهندءه بافت عصبی، نادرست است؟0 1005
ب ـ جهت هدایت پیام عصبی در رشته های آن ها یک طرفه است. الف ـ قادر به انتقال پیام عصبی به یاخته های غیرعصبی نیستند. 

د ـ نمی توانند به طور هم زمان پیام عصبی را به چند یاخته منتقل کنند. ج ـ فقط از طریق یک رشته می توانند پیام عصبی را دریافت کنند. 
4 )4  3 )3  2 )2   1 )1

با توجه به یاختءه زیر، کدام عبارت به درستی بیان شده است؟0 1006

1( بخش B همانند A، می تواند در ریشءه یک عصب نخاعی قرار گیرد.
2( بخش C همانند B، می تواند با اتصال به یاختءه دیگر سیناپس تشکیل دهد.

3( بخش A برخالف C، می تواند پیام عصبی را به شکل نقطه به نقطه، هدایت نماید.
4( بخش B برخالف A، می تواند در خارج از بخش های محافظت شده توسط مننژ قرار گیرد.

1007 0)+10( کدام عبارت، در مورد یاخته های عصبی، به درستی بیان نشده است؟ 
1( جریان الکتریکی تولیدشده در نورون های مغز، در نوار مغز ثبت می شود.

2( پروانءه مونارک با استفاده از نورون ها، جهت مقصد خود را تشخیص می دهد.
3( در الیءه ماهیچه ای لولءه گوارش برخالف الیءه زیرمخاط آن، شبکءه نورونی یافت نمی شود.

4( رشته های دریافت کنندءه پیام عصبی در تمام طول خود قطری یکسان ندارند.

هر بخشی از یک یاختءه عصبی که در .............. نقش دارد، .............. .0 1008
2( انتقال پیام عصبی ـ توسط یک یاختءه پشتیبان، عایق می شود 1( دریافت پیام عصبی ـ پیام عصبی را به جسم یاخته ای وارد می کند 

4( خروج پیام عصبی از جسم یاخته ای ـ در ابتدای خود فاقد میلین است 3( انجام سوخت و ساِز یاخته ـ فاقد ارتباط با سایر یاخته هاست 

وجه مشترک بخش انتهایی آکسون در انواع یاخته های عصبی کدام است؟0 1009
2( توسط یاخته های غیرعصبی عایق می شود. 1( انشعاباتی فاقد میلین ایجاد می کند.  

4( محل اصلی انجام سوخت و ساِز یاخته است. 3( دارای گیرنده برای ناقل های عصبی است. 
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در دستگاه عصبی انسان، هر یاختءه عصبِی .............. .0 1010
2( حرکتی، پیام عصبی را از مغز خارج می کند 1( حسی، پیام عصبی را به نخاع وارد می کند 

4( حرکتی، پیام عصبی را به طور جهشی منتقل می کند 3( رابط، در بخش های محافظت شده توسط مننژ قرار دارد 
کدام گزینه برای تکمیل عبارت روبه رو مناسب است؟ »هر یاختءه عصبی واجد توانایی تولید پیام عصبی که فقط در داخل دستگاه عصبی مرکزی 0 1011

مشاهده می شود، .............. سایر یاخته های عصبی به طور حتم، .............. .« 
1( همانند ـ با کمک بیشتر رشته های عصبی ساختار خود، پیام را از جسم یاخته ای خارج می کند

2( برخالف ـ با کمک طویل ترین رشتءه عصبی پیام ها را به صورت جهشی جابه جا می کند
3( همانند ـ در تمامی طول غشای خود با مایع بین یاخته ای در تماس است

4( برخالف ـ باعث برقراری ارتباط بین یاخته های عصبی مختلف می شود
کدام مورد، در مراحل ساخت غالف میلین، مشاهده نمی شود؟0 1012

2( قرارگیری هستءه یاختءه پشتیبان در عمق غالف میلین 1( احاطه شدن یک آسه توسط چندین یاختءه پشتیبان 
4( افزایش نسبت مساحت غشا به میزان سیتوپالسم در یاخته های سازندءه میلین 3( عدم تشکیل غالف میلین در ابتدا و انتهای هر رشتءه عصبی 

1013 0)+12( کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می نماید؟ »در بافت عصبی انسان، هر یاخته ای که .............. قطعاً .............. .« 
1( در عایق سازی رشته های عصبی نقش دارد ـ در بیماری ام. اس مورد حملءه لنفوسیت ها قرار می گیرد

2( در حفظ هم ایستایی )هومئوستازی( نقش دارد ـ به دفاع از یاخته های عصبی در مقابل عوامل بیماری زا می پردازد
3( به طور ناگهانی، پتانسیل الکتریکی غشای خود را تغییر می دهد ـ دستورالعمل الزم برای ساخت غالف میلین را دارد

4( در شرایطی می تواند دو رشتءه ژن سازندءه نوعی ناقل عصبی را از هم جدا کند ـ پیام عصبی را تولید و منتقل می نماید
چند مورد، مشخصءه بسیاری از یاخته های عصبی موجود در دستگاه عصبی فردی سالم و بالغ را بیان می کند؟0 1014

ب ـ واجد گیرنده های پروتئینی در سطح غشای خود هستند. الف ـ غالف میلین، رشته های دندریت و آکسون های آن ها را می پوشاند.  
د ـ با کمک تنها یک رشتءه عصبی پیام را از جسم یاخته ای دور می کنند. ج ـ داربست هایی را برای استقرار یاخته های عصبی فراهم می کنند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
چند مورد، عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می نماید؟ »در انسان، هر رشتءه عصبی .............. به طور حتم .............. .«0 1015

الف ـ دارای غالف میلین نسبت به رشته های فاقد آن ـ پیام عصبی را با سرعت بیشتری هدایت می کند
ب ـ موجود در ریشءه شکمی یک عصب نخاعی ـ پاسخ دستگاه عصبی مرکزی را به ماهیچه ها منتقل می کند

ج ـ دور کنندءه پیام عصبی از جسم یاخته ای ـ در انتهای خود به چند شاخه تقسیم می شود
د ـ یک نورون فاقد غالف میلین ـ در بخش خاکستری دستگاه عصبی مرکزی قرار دارد

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
پروتئینی که در غشای یاختءه عصبی یون ها را به روش .............. جابه جا می کند، قطعاً .............. . 0 1016

1( انتشار تسهیل شده ـ نوعی کانال یونی فاقد دریچه است
2( انتقال فعال ـ به کاهش اختالف پتانسیل دو سوی غشا کمک می کند

3( انتشار تسهیل شده ـ موجب تغییر ناگهانی در پتانسیل الکتریکی غشا می شود
4( انتقال فعال ـ ضمن مصرف مولکول آب، گروه فسفات را از ATP جدا می کند

کدام عبارت، دربارءه چگونگی عملکرد پمپ سدیم ـ پتاسیم در دارینءه )دندریت( یاخته های عصبی حسی درست است؟ 0 1017
1( فقط بعد از اتصال گروه فسفات به این پروتئین، یون های سدیم درون یاخته به آن متصل می شوند.

2( بعد از اتصال یون های سدیم به آن، بالفاصله دو یون پتاسیم نیز به آن متصل می شوند. 
3( بعد از تجزیءه ATP، دو یون پتاسیم را از بیرون یاخته به داخل منتقل می کند.

4( ضمن هر بار فعالیت خود، ابتدا پتاسیم را به داخل یاخته و سپس سدیم را به خارج از یاخته منتقل می کند.
کدام مورد، در ارتباط با نوعی پمپ پروتئینی در غشای یاخته های عصبی که نقش آنزیمی دارد، همواره درست است؟ 0 1018

1( یون های سدیم و پتاسیم به جایگاه یکسانی در آن متصل می شوند.
2( با صرف ATP یون ها را به روش انتشار تسهیل شده جابه جا می نماید.

3( در هر بار فعالیت خود، می تواند قبل از تجزیءه ATP به یون های سدیم متصل شود.
4( قبل از جداشدن یون های سدیم از این پروتئین، دو یون پتاسیم به آن متصل می شوند.

در یک نقطه از غشای یک یاختءه عصبی، در هنگامی که پتانسیل الکتریکی غشای یاخته مشابه پتانسیل .............. است، قطعاً .............. . 0 1019
2( عملـ  بعد از بازشدن کانال های پتاسیمی، کانال های سدیمی بسته می شوند 1( آرامش ـ غلظت یون ها در دو سوی غشا مشابه حالت آرامش است 

4( آرامش ـ میزان بار مثبت درون یاخته از بیرون آن کم تر است 3( عمل ـ غلظت یون های مثبت درون یاخته به سرعت افزایش می یابد 
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چند مورد، دربارءه دستگاه عصبی در بدن انسان درست است؟ 0 1020
الف ـ ضخامت غالف میلین در اطراف رشتءه عصبی می تواند بیشتر از ضخامت رشتءه عصبی باشد.

ب ـ در نوعی یاختءه عصبی، محل ورود و خروج پیام های عصبی از جسم یاخته ای می تواند یکسان باشد.
ج ـ همواره میزان یون های پتاسیم درون سیتوپالسم نورون بیشتر از میزان یون های سدیم درون آن است. 

د ـ هنگام جهش پیام عصبی بین دو گره رانویه، پتانسیل الکتریکی بخش پوشیده شده با غالف میلین تغییر می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

به هنگام هدایت پیام عصبی در طول یک آسه )آکسون( فاقد میلین، بالفاصله .............. از محلی از غشا که کانال های یونی دریچه دار .............. 0 1021
باز هستند، .............. . 

1( بعد ـ پتاسیمی ـ یون های سدیم فقط از طریق یک نوع کانال یونی به یاخته وارد می شوند
2( قبل ـ سدیمی ـ با فعالیت بیشتر پمپ سدیم ـ پتاسیم پتانسیل غشا به حالت آرامش برمی گردد
3( قبل ـ پتاسیمی ـ قطعاً مقدار یون های مثبت در سطح بیرونی غشا ازسطح درونی آن بیشتر است

4( بعد ـ سدیمی ـ عبور یون های سدیم و پتاسیم از غشا فقط به کمک نوعی پروتئین آنزیمی ممکن است
در یک گره رانویه در طول آکسون نورون حسی، در هر زمانی که میزان بار مثبت درون یاخته ............... از بیرون آن است، به طور حتم ............... . 0 1022

2( کم تر ـ پتانسیل غشا در حالت آرامش قرار دارد 1( بیشتر ـ فقط یک نوع کانال دریچه دار یونی باز است 
4( کم تر ـ یون های سدیم و پتاسیم با صرف انرژی زیستی به یاخته وارد می شوند 3( بیشتر ـ یون های پتاسیم به روش انتشار تسهیل شده از یاخته خارج می شوند 

کدام گزینه، عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در یک یاختءه عصبی، ................. قطعاً .............. .«0 1023
1( در پی باز شدن دریچءه هر نوع از کانال های دریچه دار غشای نورون ـ ابتدا تفاوت بار الکتریکی بین دو سمت غشا، کاهش می یابد

2( در فاصلءه زمانی دو نقطءه فاقد اختالف پتانسیل در مرحلءه پتانسیل عملـ  تغییر وضعیت تمامی کانال های دریچه دار قسمت مشخصی از نورون مشاهده می شود
3( در زمان بیشتر بودن نفوذ پذیری غشای یاخته به پتاسیم در مقایسه با سدیم ـ تنها گروهی از کانال های دریچه دار غشای یاخته بسته هستند

) میلی ولت به صفر ـ خروج یون های مثبت از یاخته بیشتر از ورود آن ها به درون یاخته است )+10 4( هم زمان با تغییر پتانسیل الکتریکی غشا از
کدام گزینه، عبارت روبه رو را در ارتباط با یک یاختءه عصبی فاقد میلین به درستی کامل می نماید؟ »همواره به دنبال ............... .«0 1024

1( بازشدن دو نوع کانال دریچه دار یونی، پتانسیل الکتریکی غشا به طور ناگهانی تغییر می کند
2( ایجاد حداکثر اختالف پتانسیل بین دو سوی غشا، فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم افزایش می یابد

3( بسته شدن دو نوع کانال یونی دریچه دار، اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر باقی می ماند
4( بازشدن یک نوع کانال دریچه دار یونی، ابتدا اختالف پتانسیل دو سوی غشا کاهش و سپس افزایش می یابد

کدام گزینه، عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در غشای یک نورون، بالفاصله پس از ............... شدن کانال های دریچه دار ............... .«0 1025
1( بسته ـ پتاسیمی، ATP بیشتری توسط پمپ های غشایی مصرف می شود

2( باز ـ سدیمی، اختالف پتانسیل دو سوی غشا ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد
3( بسته ـ سدیمی، غلظت یون سدیم در داخل یاخته در بیشترین مقدار خود قرار دارد

4( باز ـ پتاسیمی، پتانسیل غشا و غلظت یون ها در دو سوی آن مشابه حالت آرامش می شود
کدام گزینه، عبارت روبه رو را به درستی کامل می کند؟ »در یک نقطه از غشای دندریت نورون حسی، هنگامی که پتانسیل سطح داخلی غشا 0 1026

نسبت به سطح خارجی آن .............. میلی ولت است، قطعاً .............. .«
1( مثبت 20 ـ یون های سدیم از طریق دو نوع کانال یونی دریچه دار و بدون دریچه از غشا عبور می کنند

2( منفی 70 ـ ورود ناگهانی یون های سدیم به درون یاخته می تواند منجر به ایجاد پتانسیل عمل شود
3( منفی 70 ـ فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم مانع از تغییر شیب غلظت یون ها در دو سوی غشا می شود
4( مثبت 20 ـ یون های پتاسیم در جهت شیب غلظت خود از کانال های پروتئینی غشا عبور می کنند

در فرایند هدایت پیام عصبی در یک بخش از آکسون نورون رابط پس از زمان کوتاهی از فعالیت نوعی کانال یونی دریچه دار، این کانال بسته 0 1027
می شود، در این هنگام قطعاً .............. .

2( غلظت یون ها با حالت آرامش تفاوت دارد 1( پتانسیل غشا به حالت آرامش برمی گردد 
4( بار مثبت درون غشا بیشتر از بیرون آن است 3( فعالیت بیشتر پمپ سدیم ـ پتاسیم آغاز می شود 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت روبه رو مناسب است؟ »به طور طبیعی، در بخشی از یک رشتءه عصبی که غالف میلین وجود .............. .«0 1028
1( دارد، پیام عصبی به صورت نقطه به نقطه پیش می رود

2( ندارد، امکان تغییر ناگهانی در پتانسیل غشای یاخته فراهم است
3( ندارد، پیام عصبی به صورت جهشی به یک سمت رشته هدایت می شود

4( دارد، با وجود کانال های یونی دریچه دار، امکان عبور یون ها از غشا وجود ندارد
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کدام گزینه، برای تکمیل عبارت روبه رو نامناسب است؟ »در هر زمانی که پتانسیل .............. در غشای دندریت یک یاختءه عصبی حسی برقرار 0 1029
است، قطعاً .............. .«

2( آرامش ـ مقدار یون های سدیم در بیرون غشا بیشتر از داخل است 1( آرامش ـ میزان بار الکتریکی دو سوی غشای یاختءه عصبی متفاوت است 
4( عمل ـ یون پتاسیم می تواند به درون سیتوپالسم وارد شود 3( عمل ـ نفوذپذیری غشا به یون های پتاسیم بیشتر از سدیم است 

کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »در غشای یک یاختءه عصبی، پمپ سدیمـ  پتاسیم ............... کانال های نشتی، ............... .«0 1030
2( برخالف ـ با صرف انرژی زیستی، اختالف غلظت یون ها را افزایش می دهد 1( همانند ـ در منفی بودن پتانسیل غشا به هنگام آرامش مؤثر است 

4( برخالف ـ موجب کاهش غلظت سدیم در داخل یاخته می شود 3( همانند ـ موجب کاهش اختالف پتانسیل دو سوی غشا می شود 
در حالت پتانسیل آرامش در غشای یک یاختءه عصبی، چند مورد مشاهده می شود؟0 1031

الف ـ فعالیت انواع کانال های انتقال دهندءه سدیم در غشا
ب ـ خروج یون های پتاسیم از طریق مولکول های پروتئینی غشا

ج ـ عبور یون های سدیم از غشای یاخته در خالف جهت شیب غلظت خود
د ـ یک میلی ولت منفی تر شدن پتانسیل غشا با هر بار فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در هنگام ایجاد پتانسیل عمل در یک رشتءه عصبی، کدام مورد روی نمی دهد؟0 1032

1( با تحریک یاخته، اختالف پتانسیل دو سوی غشای آن در سراسر یاخته تغییر می کند.
70- میلی ولت بازمی گردد. 2( پس از زمان کوتاهی از تحریک، اختالف پتانسیل به

3( در شروع پتانسیل عمل، یون های سدیم به طور ناگهانی وارد یاخته می شوند.
4( در بخشی از مراحل پتانسیل عمل، همءه کانال های دریچه دار بسته اند.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می کند؟ »در مراحل پتانسیل عمل در یک نقطه از غشای جسم یاخته ای نورون حسی، ............... 0 1033
باعث ............... اختالف پتانسیل دو سوی غشا می شود.«

2( بازشدن کانال های دریچه دار پتاسیمی ـ کاهش  1( بازشدن کانال های دریچه دار سدیمی ـ کاهش  
4( بازشدن کانال های دریچه دار پتاسیمی ـ افزایش  3( بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی ـ کاهش  

در بخشی از مراحل پتانسیل عمل که میزان بارهای مثبت درون یاخته ............... می یابد، به طور حتم ............... .0 1034
2( افزایش ـ کانال های انتقال دهندءه پتاسیم، غیرفعال اند 1( افزایش ـ اختالف پتانسیل دو سوی غشا، کاهش می یابد 

4( کاهش ـ پتانسیل غشا کم تر از صفر است 3( کاهش ـ دریچءه کانال های دریچه دار سدیمی، بسته است 
1035 0)+11( در بیماری مالتیپل اسکلروزیس کدام مورد رخ می دهد؟  

1( از بین رفتن میلین موجود در بخش انتهایی آکسون نورون های حرکتی منجر به لرزش می شود.
2( از بین رفتن میلین موجود در اطراف دندریت نورون های حسی منجر به بی حسی می شود.

3( از بین رفتن یاخته های عصبی در مسیرهای بینایی، منجر به اختالل در بینایی می شود.
4( کاهش مادءه سفید در بخش خارجی نخاع منجر به مختل شدن حرکت می شود. 

با توجه به نمودار مقابل که پتانسیل عمل در یک یاختءه عصبی حسی را نشان می دهد، در .............. همانند نقطءه .............. . 0 1036
1( نقطءه 4 ـ ۵، میزان غلظت یون های پتاسیم بیرون از یاختءه عصبی بیشتر از درون آن است

2( نقطءه 2 ـ 1، شکسته شدن پیوند پرانرژی ATP به منظور ورود سدیم به درون یاختءه عصبی ضروری است
3( نقطءه 1 ـ 3، میزان عبور یون های سدیم از کانال های نشتی کم تر از عبور یون های پتاسیم از کانال های نشتی است

4( نقطءه 3 ـ 4، تعداد یون های مثبت در حال انتشار به درون یاخته، بیشتر از یون های در حال انتشار به خارج از آن است
با توجه به شکل روبه رو که منحنی تغییر پتانسیل نقطه ای از غشای یک نورون را نشان می دهد، کدام گزینه، 0 1037

». ............... ،B نقطءه ............... A عبارت مقابل را به طور صحیح کامل می کند؟ »در نقطءه
1( همانند ـ اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال کاهش یافتن است

2( برخالف ـ امکان عبور یون سدیم از غشا وجود دارد
3( برخالف ـ کانال های دریچه دار سدیمی بسته هستند

4( همانند ـ کانال های نشتی و دریچه دار غشا فعال هستند
منحنی مقابل، تغییر پتانسیل نقطه ای از غشای یک نورون را نشان می دهد. با توجه به منحنی می توان گفت 0 1038

که در ادامءه این فرایند ............... .
1( کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند

2( اختالف پتانسیل دو سوی غشا افزایش می یابد
3( دریچءه برخی کانال ها به سمت داخل غشا باز می شود 

4( بازشدن پمپ سدیم ـ پتاسیم، منجر به ایجاد پتانسیل آرامش می شود
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در غشای یک یاختءه عصبی، در حالتی که ............... است، قطعاً ............... .0 1039
70- میلی ولت است 1( کانال های دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته ـ پتانسیل غشا،

2( اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال تغییر ـ دریچءه نوعی کانال پروتئینی باز است
3( نوعی کانال دریچه دار باز ـ اختالف پتانسیل دو سوی غشا در حال افزایش است

4( پمپ سدیم - پتاسیم در حال فعالیت ـ شیب غلظت یون ها تقریباً ثابت باقی می ماند

کدام گزینه، دربارءه هدایت پیام عصبی، نادرست است؟0 1040
1( هنگام هدایت پیام عصبی در طول یک دارینه، کانال های دریچه دار با فاصلءه زمانی باز می شوند.

2( در دو سمت محل ایجاد پتانسیل عمل، پتانسیل داخل غشا نسبت به خارج آن منفی است.
3( ایجاد پی در پی پتانسیل عمل در طول یک آسه، منجر به هدایت پیام عصبی می شود.

4( پتانسیل هر دو نقطه از غشای یک آسه همواره هم زمان با هم تغییر می کند.

با توجه به تصویر زیر که هدایت پیام عصبی در بخشی از یک یاختءه عصبی را نشان می دهد، کدام گزینه قطعاً درست است؟0 1041
1( در نقطءه A برخالف نقطءه B، پتانسیل آرامش برقرار است. 

2( در نقطءه B همانند نقطءه C، کانال های دریچه دار یونی باز هستند. 
3( در نقطءه C برخالف نقطءه D، یون های سدیم می توانند به یاخته وارد شوند.

4( در نقطءه D همانند نقطءه A، بیش از سه نوع پروتئین غشایی به حفظ پتانسیل غشا کمک می کنند.

تصویر زیر، هدایت پیام عصبی در آسءه نورون رابط را نشان می دهد. کدام گزینه، صحیح است؟0 1042
1( جهت حرکت پیام عصبی از 1 به سمت 4 است. 

2( پس از مدتی در نقطءه 3، شدت خروج پتاسیم از یاخته کاهش می یابد.
3( در نقطءه 2 همانند 3، ورود یک نوع یون به درون یاخته افزایش یافته است.

4( در ادامءه هدایت پیام عصبی، غلظت یون ها در نقطءه 1 و 4 تغییر می کند.

1043 0)+11( علت بیماری ام. اس )مالتیپل اسکلروزیس( و عوارض آن به ترتیب کدام است؟ 
1( اختالل در دستگاه ایمنی ـ اختالل در انتقال جهشی پیام عصبی

2( آسیب گروهی از یاخته های پشتیبان ـ اختالل در هدایت پیام عصبی
3( افزایش ضخامت میلین در برخی رشته های عصبی ـ کاهش سرعت هدایت پیام عصبی

4( حملءه گویچه های سفید به انواع یاخته های پشتیبان در مغز و نخاع ـ اختالل در بینایی و حرکت

کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ »یکی از عالئم بیماری مالتیپل اسکلروزیس ............... است که می تواند ناشی 0 1044
)+11( از ............... باشد.« 

2( بی حسی ـ نابودی غالف میلین در اطراف دندریت نورون های حسی 1( اختالل حرکتی ـ حملءه لنفوسیت ها به یاخته های غیرعصبی در نخاع 
4( لرزش ـ اختالل در ارسال پیام های عصبی حرکتی 3( اختالل در بینایی ـ کاهش میلین در دستگاه عصبی مرکزی 

به طور طبیعی در بدن انسان، پس از رسیدن پیام عصبی به پایانءه یک آکسون، چند مورد به طور حتم رخ می دهد؟ 0 1045
الف ـ تعداد فسفولیپیدها در غشای آکسون افزایش می یابد.

ب ـ ناقل عصبی به کانال یونی در غشای یاختءه پس سیناپسی متصل می شود.
ج ـ با تغییر نفوذپذیری غشای یاختءه پس سیناپسی، پتانسیل الکتریکی آن تغییر می کند.

د ـ با بازشدن کانال دریچه دار سدیمی، یون های سدیم به طور ناگهانی وارد یاختءه پس سیناپسی می شوند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد، دربارءه هر گیرندءه ناقل عصبی در انسان، درست است؟0 1046
ب ـ در عرض غشای یاختءه عصبی قرار دارد. الف ـ انتشار تسهیل شده انجام می دهد. 

د ـ در حضور ناقل عصبی، سبب شروع پتانسیل عمل می شود. ج ـ پس از اتصال به نوعی ناقل عصبی باز می شود. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام عبارت، در مورد هر رشتءه عصبی در انسان درست است که در محل اتصال یک عصب نخاعی به بافت سازندءه نخاع یافت می شود؟ 0 1047
1( پیام های عصبی را به دستگاه عصبی مرکزی وارد می کند.

2( غالفی عایق از جنس فسفولیپید در سطح خود ایجاد کرده است.
3( به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم پتانسیل آرامش را در غشای خود حفظ می کند.

4( ضمن انتقال هر پیام عصبی به یاختءه پس سیناپسی، مساحت غشای نورون افزایش می یابد.
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کدام گزینه، عبارت روبه رو را به طور مناسب کامل می نماید؟ »در فرایند انتقال پیام عصبی از یک نورون به نورون دیگر، .............. به طور حتم 0 1048
قبل از .............. روی می دهد.«

1( بازشدن کانال های یونی در غشای یاختءه پس سیناپسی ـ ورود ناقل های عصبی به یاختءه پیش سیناپسی
2( رسیدن پیام عصبی به پایانءه آکسون ـ مشاهدءه ریزکیسه های حاوی ناقل عصبی در پایانءه آکسون

3( ایجاد پتانسیل عمل در پایانءه آکسون ـ ترشح ناقل های عصبی از طریق انتقال فعال
4( ورود ناقل عصبی به یاختءه پس سیناپسی ـ تغییر پتانسیل الکتریکی غشای آن

پس از انتقال پیام عصبی در یک سیناپس در دستگاه عصبی مرکزی، برای جلوگیری از تغییر در میزان طبیعی ناقل های عصبی الزم است تا .............. .0 1049
1( ناقل های عصبی به درون یاختءه پس سیناپسی وارد شوند

2( آنزیم های برون یاخته ای به تجزیءه ناقل های عصبی بپردازند
3( با تشکیل ریزکیسه هایی از جنس غشا، ناقل های عصبی برون رانی )اگزوسیتوز( شوند

4( ناقل های عصبی از محل اتصال یاختءه پیش سیناپسی به پس سیناپسی خارج شوند
در دستگاه عصبی انسان، ناقل های عصبی در فضای سیناپسی به درون نوعی یاخته وارد می شوند. کدام عبارت، دربارءه این یاخته قطعاً درست است؟ 0 1050

1( برای ارسال پیام به یاختءه عصبی دیگر به آن متصل می شود.
2( تحت تأثیر این ناقل های عصبی پتانسیل غشای آن تغییر می کند.

3( دارای بیش از یک نوع کانال پروتئینی دریچه دار در غشای خود است. 
4( با انتقال هر پیام عصبی به یاخته های دیگر موجب ایجاد پتانسیل عمل در آن ها می شود.

چند مورد، برای تکمیل عبارت روبه رو مناسب است؟ »در انسان، به منظور انتقال پیام الکتریکی بین هر دو یاخته الزم است تا ............... .«0 1051
الف ـ ناقل های عصبی به نوعی کانال یونی دریچه دار در یاختءه پس همایه ای )پس سیناسی( متصل شوند

ب ـ ناقل های عصبی با برون رانی )اگزوسیتوز( از یاختءه پیش همایه ای )پیش سیناپسی( ترشح شوند
ج ـ نفوذپذیری غشای یاختءه دریافت کنندءه پیام الکتریکی نسبت به نوعی یون تغییر کند

د ـ تعداد فسفولیپیدهای غشایی در یاختءه منتقل کنندءه پیام الکتریکی، افزایش یابد
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد، در ارتباط با هر نوع انتقال پیام عصبی بین دو یاخته در بدن انسان، صحیح است؟ 0 1052
الف ـ در شکل فضایی گیرندءه ناقل عصبی تغییری ایجاد می شود.

ب ـ ریزکیسه های حاوی ناقل عصبی در فضای سیناپسی آزاد می شوند.
ج ـ فقط براساس نوع گیرندءه ناقل عصبی، یاختءه پس سیناپسی تحریک یا مهار می شود.

د ـ در محل اتصال بین دو یاخته، آنزیم های برون یاخته ای به تجزیءه ناقل های عصبی می پردازند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه، در مورد دستگاه عصبی انسان به درستی بیان شده است؟ 0 1053
1( معموالً ناقل های عصبی در محل اتصال دو یاختءه عصبی ترشح می شوند. 

2( گیرندءه هر نوع ناقل عصبی، فقط در بخش های فاقد میلین نورون ها حضور دارند.
3( هر نورون، مقداری از ATP خود را صرف ترشح ناقل های عصبی به فضای سیناپسی می کند.

4( در هر نورون، فقط رشته های دورکنندءه پیام عصبی از جسم یاخته ای، ناقل عصبی را ترشح می کنند.
ویژگی ناقل عصبی و گیرندءه آن به ترتیب کدام است؟0 1054

1( درون ریزکیسه ها ذخیره می شود ـ با انجام برون رانی از یاختءه سازندءه خود ترشح می شود.
2( با مصرف ATP از یاختءه عصبی خارج می شود ـ می تواند موجب ورود نوعی یون به یاخته شود.

3( قادر به ورود به یاختءه سازندءه خود است ـ بیشتر اوقات از پروتئین ساخته می شود.
4( با انتقال فعال به فضای همایه ای وارد می شود ـ نوعی کانال دریچه دار است.

به طور عادی در بدن یک فرد، تشکیل »همایه« بین کدام یاخته ها مشاهده می شود؟0 1055
ب ـ نورون حرکتی و ماهیچءه صاف الف ـ نورون حرکتی و یاختءه ترشحی  

د ـ نورون رابط و نورون حرکتی ج ـ ماهیچءه صاف و نورون حسی  
و ـ نورون حرکتی و ماهیچءه قلبی ه ـ نورون حسی و نورون رابط  

6 )4  ۵ )3  4 )2  3 )1
کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »در همایءه تحریکی ............... همایءه مهاری، ............... .«0 1056

1( همانند ـ ناقل های عصبی می توانند به گیرنده هایی در غشای یاختءه ماهیچه ای متصل شوند
2( برخالف ـ در ابتدا، اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاختءه پس همایه ای کاهش می یابد

3( برخالف ـ با انجام برون رانی ناقل های عصبی از یاختءه پس همایه ای ترشح می شوند
4( همانند ـ کانال های دریچه دار سدیمی در یاختءه پس همایه ای فعال می شوند
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در محل یک همایءه فعال در دستگاه عصبی مرکزی، امکان مشاهدءه کدام مورد وجود ندارد؟0 1057
2( عدم تغییر پتانسیل الکتریکی یاختءه پس همایه ای 1( فرورفتگی در غشای یاختءه پس همایه ای 

4( ورود ناقل عصبی به سیتوپالسم نورون 3( ورود یون ها به یاخته از طریق گیرندءه ناقل عصبی 
)سراسری 98 ـ با تغییر(0 1058 کدام عبارت، دربارءه هر ناقل عصبی تحریک کنندءه ماهیچه های بدن انسان درست است؟ 

1( پس از انتقال پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد.
2( در پایانءه آسءه یاختءه پیش همایه ای )پیش سیناپسی( تولید می گردد.

3( به جایگاه ویژءه خود در درون یاختءه پس همایه ای )پس سیناپسی( متصل می شود.
4( از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث بازشدن آن می گردد. 

1059 0)+11( چند مورد درست است؟  
الف ـ در پی بروز مالتیپل اسکلروزیس، به دلیل تخریب غالف میلین عصب بینایی فرد دچار اختالل بینایی می شود.
ب ـ به منظور عملکرد مرکزی در پشت ساقءه مغز، فعالیت تنها دو نوع گیرندءه مختلف حسی در بدن ضروری است.

ج ـ در زمان انتقال هر نوع پیام در فضای سیناپسی، الزم است تا ریزکیسه ها به فضای سیناپسی وارد شوند.
د ـ در بدن انسان سالم ارسال پیام شروع دم تنها در صورت برقراری ارتباط بین مغز و نخاع انجام می شود.

4 )4  3 )3   2 )2   1 )1
1060 0)+11( کدام گزینه، درست است؟    

1( هر پیک شیمیایی ترشح شده در پایانءه آسه، ناقل عصبی است.
2( هر ناقل عصبی در پی ادغام ریزکیسه های غشایی با پایانءه آسه، ترشح می شود.

3( بازشدن هر کانال یونی در یاخته های عصبی، وابسته به اتصال ناقل عصبی به آن هاست.
4( تغییر پتانسیل غشای هر یاختءه هدف ناقل عصبی، منجر به تولید پیام عصبی در آن می شود.

کدام عبارت، در ارتباط با همءه یاخته های بافت عصبی در بدن یک فرد سالم درست است که می توانند با هر بار فعالیت نوعی پروتئین در غشای 0 1061
)+12( خود، سه یون سدیم را به محیط داخلی وارد نمایند؟  

1( می توانند ضمن ادغام ریزکیسه های حاوی ناقل عصبی با غشای خود، پیام عصبی را منتقل نمایند.
2( می توانند با مصرف هر مولکول گلوکز در تنفس یاخته ای، حداکثر 30 مولکول ATP بسازند.

3( می توانند به کمک نوع خاصی از یاخته های غیرعصبی، غشای خود را عایق نمایند.
4( می توانند توسط الیه های مختلف پردءه مننژ از آسیب فیزیکی محافظت شوند.

1062 0)+12( کدام موارد، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »به طور طبیعی در یک یاختءه عصبی، هیچ گاه .............. مشاهده نمی شود.« 
ب ـ دورکردن پیام عصبی از جسم یاخته ای توسط دارینه الف ـ فعالیت آنزیم  های رنابسپاراز بر روی دنا 

د ـ همانندسازی مولکول های دنا در هسته ج ـ رونویسی ژن های مؤثر در ساخت غالف میلین 
4( »ج« و »د« 3( »ب« و »د«  2( »الف« و »د«  1( »ب« و »ج« 

1063 0)+12( چند مورد، برای تکمیل عبارت مقابل مناسب است؟ »در بدن انسان، هر یاخته ای که قادر به تولید جریان الکتریکی است، ............... .« 
الف ـ دارای کانال های انتقال دهندءه یون ها می باشد

ب ـ قادر به بیان ژن یا ژن های سازندءه غالف میلین نیست
ج ـ به یکی از بافت های تشکیل دهندءه دستگاه عصبی تعلق دارد

د ـ به طور پیوسته توسط پمپ سدیم ـ پتاسیم، دو نوع یون را جابه جا می کند
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

هر یاخته ای که ژن سازندءه گیرنده های ناقل عصبی را رونویسی می کند، چه مشخصه ای دارد؟  )12+(0 1064
2( توسط آنزیم های ویژه ای، ناقل عصبی را تولید می کند. 1( به کمک کانال های دریچه دار خود، پیام عصبی تولید می کند. 

4( فقط با آسءه نورون ها همایه تشکیل می دهد. 3( حاوی ژن های سازندءه میلین در ژنگان خود است. 
امکان ساخت چند مورد از پروتئین های زیر، توسط ریبوزوم های موجود بر روی شبکءه آندوپالسمی نورون های دستگاه عصبی مرکزی وجود دارد؟0 1065

)+12( ب ـ غالف میلین  الف ـ پمپ سدیم ـ پتاسیم  
د ـ گیرنده های ناقلین عصبی ج ـ ناقلین عصبی  

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
1066 0)+12( در غشای یک نورون حرکتی، هر پروتئینی که .................، قطعاً .............. . 

1( به عنوان گیرنده برای نوعی پیک شیمیایی عمل می کند ـ دارای توانایی انتقال مواد از عرض غشا است
2( دارای جایگاه فعال برای اتصال به نوعی پیش ماده است ـ در تغییر میزان یون های مایع خارج یاخته ای ناتوان است

3( در عبور یون ها در جهت شیب غلظت از عرض غشا نقش دارد ـ از طریق دریچءه خود میزان عبور یون ها را کنترل می کند
4( در اتصال فیزیکی با کربوهیدرات های غشایی شرکت می کند ـ اطالعات آن در هستءه یاخته های پشتیبان نیز قرار گرفته است
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1067 0)+12( پمپ سدیم ـ پتاسیم موجود در نورون های رابط، امکان ندارد .............. . 
1( باعث کاهش انرژی فعال سازی نوعی واکنش درون یاخته ای شود

2( منجر به بازگشت پتانسیل عمل غشا به پتانسیل آرامش در دو طرف غشای نورون شود
3( منجر به افزایش فعالیت آنزیم های درون راکیزه شود

4( توسط رناتن های موجود بر روی شبکءه آندوپالسمی تولید شود
1068 0)+12( کدام گزینه، دربارءه هر یاخته ای از بدن انسان سالم که توانایی بیان ژن رمزکنندءه پروتئین های غالف میلین را دارد، درست است؟  

1( در هدایت جهشی پیام های عصبی در طول خود نقش ایفا می کنند.
2( در رونویسی از ژن های رمزکنندءه ناقلین عصبی پروتئینی ناتوان هستند.

3( در محافظت از نورون های موجود در دستگاه عصبی مرکزی شرکت می کنند.
4( تحت تأثیر انواع مختلفی از محرک ها اختالف پتانسیل غشای خود را تغییر می دهند.

1069 0)+12( به طور معمول، وقوع چند مورد در نورون های یک فرد بالغ، دور از انتظار است؟ 
الف ـ فعالیت یک آنزیم دنابسپاراز در هر دوراهی همانندسازی

ب ـ تولید مولکول های ATP در سطح پیش ماده درون راکیزه ها
ج ـ تخریب پیوند هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای موجود در مولکول دنا

د ـ تولید ناقلین عصبی توسط رناتن های موجود در درون شبکءه آندوپالسمی
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت روبه رو مناسب است؟ »در هر جاندار پر یاخته ای، به منظور بروز پاسخ به هر محرک شیمیایی داخلی یا خارجی 0 1070
)خارج از کشور 99(  الزم است تا ............... .«  

2( نفوذپذیری غشای یاختءه پس سیناپسی تغییر نماید 1( اثر محرک به پیام عصبی تبدیل شود 
4( مولکول های شیمیایی به گیرنده های اختصاصی خود متصل شوند 3( پیک های کوتاه برد از یاختءه پیش سیناپسی ترشح گردد 

)خارج از کشور 99( 0 1071 به طور معمول کدام عبارت، در خصوص یک یاختءه عصبی فاقد میلین انسان صحیح است؟  
1( در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غشا به کم ترین مقدار خود برسد، فقط یک نوع یون از غشا عبور می کند.

2( سرعت هدایت پیام عصبی در بین هر دو نقطءه متوالی یک رشتءه عصبی )با قطر یکنواخت(، مقدار ثابتی است.
3( با بسته شدن هر دو نوع کانال دریچه دار یونی، مقدار اختالف پتانسیل دو سوی غشا بدون تغییر خواهد ماند.

4( ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه از رشتءه عصبی به تولید پتانسیل عمل در نقطءه مجاورش وابسته است.
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