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ساختارقلب،تأمیناکسیژنوموادمغذیودریچههایقلب

 خوش اومدین به فصل شیرین و جذاب قلب! در ابتدای کار می خوام که با آناتومی قلب تو رو به چالش بکشم. پس خودتو آماده کن که مسیر بسیار پر پیچ و خمی در پیش داری...
با توجه به عبارات زیر، صحیح ترین گزینه کدام است؟- 515

1( هیچ یک از انشعابات سرخرگ آئورت پیش از قوس این رگ از آن جدا نمی گردد.
کسیژن هستند. 2( بسیاری از سیاهرگ های واردکنندۀ خون به قلب، حاوی خون روشن و غنی از ا

3( همۀ سیاهرگ های ششی، از مجاورت بزرگ سیاهرگ زبرین و دهلیز راست عبور کرده و به قلب وارد می شوند.
کسیژن در دستگاه گردش خون هستند. 4( برخی از حفرات قلبی، با انقباض خود قادر به جابه جا کردن خون حاوی ا

کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟- 516

»در دستگاه گردش خون انسان سالم و ایستاده ............ ، در مقایسه با ............ «

1( بخش صعودی بزرگ ترین سرخرگ بدن ـ بخش نزولی آن، در سطح عقبی تری از سرخرگ ششی خون را منتقل می کند.
2( بزرگ سیاهرگی که با سرخرگ آئورت تماس فیزیکی دارد ـ سیاهرگ های ششی، در سطح پایین تری به قلب وارد می شود.

3( انشعابی از سرخرگ ششی که از سطح جلویی آئورت نزولی عبور می کند ـ انشعاب دیگر این سرخرگ، مسافت کم تری طی می کند.
کسیژن ـ قوس موجود در سرخرگ اصلی دیگر، در سطح باالتری قرار دارد. 4( محل منشعب شدن سرخرگ خارج شده از قلب و حاوی خون کم  ا

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 517

»در بدن انسان سالم و ایستاده، ............ است.«

1( ضخامت الیۀ ماهیچه ای در دیوارۀ بین بطن ها، کم تر از ضخامت دیوارۀ حفرات باالیی قلب 
کسیژن، بیشتر از سایر رگ های متصل به این اندام 2( قطر رگ های متصل به قلب و حاوی خون پر ا

3( دورترین منفذ دیوارۀ قلب از نوک این اندام، در بازگرداندن محتویات رگ های لنفی به حفرات قلب، مؤثر
کلیلی، در تغذیۀ یاخته های موجود در دیوارۀ دهلیز راست دارای نقش مهمی 4( جلویی ترین انشعاب سرخرگ های ا

در دستگاه گردش خون انسان سالم و ایستاده، رگی که ............، لزوماً ............- 518

کسیژن به شش ها نقش مهمی دارد. 1( بیشترین میزان فشار خون رگ ها در آن قابل اندازه گیری است ـ در انتقال خون غنی از ا
کسیژن خون منشعب می شود. 2( خون عبوری از جلوترین دریچۀ قلبی را مستقیماً دریافت می کند ـ در سطحی باالتر از گیرنده های ا

3( زودتر از سایر رگ ها در تماس با خون عبوری از پایین ترین دریچۀ قلبی قرار می گیرد ـ انشعاباتی دارد که در خارج از قفسۀ سینه قابل مشاهده اند. 
4( در سطح پایین تر از سایر سایر رگ ها، به قلب متصل می گردد ـ خون خارج شده از سیاهرگ موجود در عصب بینایی را مستقیماً دریافت می کند.

کدام گزینۀ زیر در ارتباط با ساختار قلب انسان سالم و ایستاده، صحیح بیان شده است؟- 519

1( میزان ضخامت دیواره و چین خوردگی ها در حفرات باالیی موجود در ساختار قلب، کم تر از تمامی نقاط حفرات پایینی آن می باشد.
2( جلویی ترین حفرۀ قلبی در مقایسه با حفرۀ کناری خود، میزان طناب های ارتجاعی بیشتر و شبکۀ مویرگی تغذیه کنندۀ وسیع تری دارد.

3( حفرۀ قلبی واجد بیشترین توانایی مصرف گلوکز، در مقایسه با سایر حفرات قلبی با تعداد رگ های خونی بزرگ بیشتری در ارتباط است. 
O2 خون، دارای ضخیم ترین دیوارۀ قلب در بخشی از خود است. 4( حفرۀ قلبی مرتبط با سرخرگ واجد گیرنده های شیمیایی حساس به غلظت
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چند عبارت زیر مشخصۀ حفره ای از ساختار قلب فرد ایستاده می باشد که خون خارج شده از مغز، زودتر از سایر حفرات قلبی به آن وارد می شود؟- 520

الف( باالترین مدخل سیاهرگ های متصل به قلب، در دیوارۀ جلویی این حفرۀ قلبی مشاهده می شود.

ب( یاخته های شروع کنندۀ تکانه های الکتریکی قلب، در قسمتی از این حفرۀ قلبی قرار گرفته اند.

ج( ضخامت دیوارۀ بخش های باالیی این حفرۀ قلبی بیشتر از قسمت های پایینی آن، می باشد. 

د( نوعی دریچۀ یک طرفه، مانع ورود خون روشن به درون آن، در حین انقباض بطن می شود.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
مناسبت ترین گزینه برای تکمیل عبارت زیر، کدام است؟- 521

»در دستگاه گردش خون انسان، همۀ ............ «

1( رگ های خارج شده از شبکه های مویرگی تغذیه کنندۀ یاخته های ماهیچه ای قلب، خون تیره را به بزرگ سیاهرگ زبرین وارد می کنند.
2( سیاهرگ های واردکنندۀ خون به قلب، اندازۀ بزرگ تری نسبت به سرخرگ های متصل به قلب داشته و خون تیره را به این اندام باز می گردانند.

کسیژن را منتقل کرده و در ابتدای خود، دارای دریچه ای متشکل از سه قطعه هستند. 3( سرخرگ های خارج کنندۀ خون از قلب، خون واجد ا
کسیژن و قند را از دست می دهند. کلیلی توانایی مصرف ا 4( یاخته های موجود در ساختار قلب انسان، درپی قطع خون رسانی توسط سرخرگ های ا

چند مورد زیر در ارتباط با سرخرگ هایی که حین آنژیوگرافی فرد مبتال به سکتۀ قلبی، مورد بررسی قرار می گیرند، صادق است؟- 522

الف( در تماس با یاخته های بافت چربی بوده و تشکیل لخته در این رگ های خونی، همواره موجب بروز سکتۀ قلبی می گردد.

کسیژن است و در محل قوس این سرخرگ از آن جدا می شوند. ب( نخستین انشعاب سرخرگ آئورت بوده که حاوی خون پرا

ج( در تشکیل شبکۀ مویرگ های خونی تغذیه کنندۀ بافت های قلب، در سطح پشتی و جلویی آن نقش دارند.

د( سخت شدن دیوارۀ آن ها، می تواند کاهش میزان تحریک گیرنده های کششی دیوارۀ مثانه را درپی داشته باشد.

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

 سؤال بعدی باز هم با مطالب جلوتر در همین فصل ترکیب شده ولی قراره یه مقایسۀ خفن رو باهاش تجربه کنی! باز هم یادت نره پاسخنامه رو بخونی ... 
در بدن فردی سالم، گردش خون عمومی و ششی از نظر ............ شبیه یک دیگر هستند و از نظر ............ تفاوت دارند.- 523

1( جهت عبور گازهای خونی از شبکه های مویرگی ـ میزان ضخامت دیوارۀ سرخرگ اصلی آن ها
2( میزان فشار خون موردنیاز برای خون رسانی ـ امکان مشاهدۀ شبکه های مویرگی آن ها در داخل قفسۀ سینه

3( وجود دریچه در برخی سیاهرگ های موجود در آن ها ـ تعداد سرخرگ های اصلی واردکنندۀ خون به آن ها
4( تعداد قسمت های تشکیل دهندۀ دریچۀ قلبی ابتدای سرخرگ  اصلی آن ها ـ تعداد رگ های بازگردانندۀ خون آن ها به صورت مستقیم به قلب 

 حاال برویم سراغ دریچه های قلبی! البته یادتان باشد که ممکن است از مباحث دیگر این گفتار مثل صداهای قلبی و چرخۀ فعالیت قلبی، نیز استفاده کرده باشیم ولی خب دیگه 
چاره ای نبود!

ک همۀ دریچه های قلبی محسوب می گردد؟- 524 کدام گزینۀ زیر وجه اشترا

1( موجب یک طرفه  شدن جریان خون در بدن شده و با تجمع خون در سطح باالیی خود، باز می شوند.
2( بدون نیاز به وجود بافت پیوندی، قادر به ممانعت از بازگشت خون به درون برخی حفرات قلبی هستند.

3( در اثر چین خوردگی بافت پوششی ایجادشده و به کمک طناب های ارتجاعی به دیوارۀ داخلی قلب اتصال دارند.
4( دارای یاخته هایی با ظاهر مشابه یاخته های پوششی دیوارۀ حبابک ها بوده و به جریان یک طرفۀ خون کمک می کنند.

دریچه ای در ساختار قلب انسان که نسبت به سایرین، از تعداد قطعات کم تری تشکیل شده است؛ چه ویژگی دارد؟- 525

کسیژن به سمت پایین می شود. 1( موجب جریان یک طرفۀ خون روشن و غنی از گاز ا
2( فقط حین انقباض یاخته های ماهیچه ای موجود در دیوارۀ حفرات باالیی قلب، باز می باشد.

3( با دو نوع حفرۀ قلبی مختلف در ارتباط بوده و مانع بازگشت خون تیره به یک حفرۀ قلبی می شود.
4( نخستین دریچۀ قلبی است که در تماس با خون خارج شده از شبکۀ مویرگی تغذیه کنندۀ قلب قرار می گیرد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟- 526

»در ساختار قلب انسان، ............ دریچۀ قلب ............ دریچۀ آن، ............ «

1( بزرگ ترین ـ برخالف کوچک ترین ـ فقط در حین انقباض دهلیزها باز می باشد.
کسیژن قرار می گیرد. 2( جلویی ترین ـ همانند عقبی ترین ـ در تماس با خون بدون ا

3( مرکزی ترین ـ همانند کم قطعه ترین ـ تحت  تأثیر انقباض بطن ها تغییر وضعیت می دهد.
4( پایین ترین ـ برخالف جلویی ترین ـ عبور خون از حفرۀ قلبی تشکیل دهندۀ نوک قلب را تنظیم می کند.
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دریچه های قلبی که در صورت تجمع مایع در سطح باالیی خود باز می شوند؛ برخالف سایر دریچه های قلبی چه مشخصه ای دارند؟- 527

2( در حین انقباض بطن ها به سمت باال حرکت می کنند. 1( دارای بیش از یک قطعۀ آویخته در ساختار خود می باشند. 
ک می شوند. 4( همزمان با ممانعت عبور خون، موجب ایجاد صدای تا 3( توسط یاخته های بافت پیوندی اسکلت فیبری مستحکم می شوند. 

 حل کردن سؤال بعدی مثل راه رفتن روی لبۀ پرتگاهه. ببینم حواست به تله های این سؤال هست یا نه!
چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟- 528

»در دستگاه گردش خون انسان، هر دریچه ای که ............، به طورحتم ............ «

الف( با آزاد کردن کلسیم شبکۀ آندوپالسمی و مصرف ATP باز و بسته می شود ـ با کمک یاخته های پیوندی مستحکم می گردد.

ب( با حرکت به سمت باال، باز می شود ـ همزمان با ممانعت از بازگشت خون به حفرات پایینی قلب، صدای تاک را ایجاد می کند.

کثر نیروی جریان خون باز می شود. ج( در حین انقباض بطن ها، قطعات تشکیل دهندۀ آن ها به باال حرکت می کند ـ تحت تأثیر حدا

گم، به صورت یک طرفه را ممکن می سازد. د( موجب ایجاد صدای اول قلب می شود ـ خروج خون تیره از دورترین حفرات قلب از دیافرا

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

 حاال برویم سر وقت صداهای قلبی! 
در ارتباط با فعالیت قلب و صداهای آن می توان بیان داشت که هر ............- 529

2( دریچۀ قلب، جریان خون بین دو حفرۀ قلبی را تنظیم می کند. 1( صدای قلب، مربوط به بسته شدن دریچه های قلبی است. 
4( صدای طبیعی قلب، بدون کمک گوشی پزشکی، قابل شنیدن است. 3( دریچۀ قلبی، در حین حرکت به سمت باال صدایی ایجاد می کند. 

کدام گزینه عبارت زیر را از نظر درستی یا نادرستی به طور متفاوت با سایر گزینه های ذکرشده، تکمیل می کند؟- 530

»صدای طبیعی قلب که در نتیجۀ حرکت گروهی از دریچه های قلب به سمت باال ایجاد می شود؛ در زمانی که ............ ، با کمک گوشی پزشکی قابل شنیدن است.«

1( نیمی از حفرات قلبی در حال تغییر طول و مصرف شدید آدنوزین تری فسفات هستند
2( میزان کشیدگی طناب های ارتجاعی متصل به دیوارۀ داخلی قلب کاهش می یابد

3( میزان جریان خون درون سرخرگ های بزرگ بدن در حال افزایش است
4( نیمی از حفرات تشکیل دهندۀ ساختار قلب در حال استراحت هستند

 در سؤال بعدی از بیماری هایی که تا این جا بهشون توی این فصل اشاره شده حرف میزنیم ... 
کدام گزینه عبارت را درست تکمیل می کند؟- 531

»در افراد مبتال به ............ به  طورقطع ............ «

1( سکتۀ قلبی ـ دیوارۀ سرخرگ  ویژه ای در تماس با چربی اطراف قلب سخت شده است.
کلیلی به کمک آنژیوگرافی ممکن است.  2( تصلب شرایین ـ مشاهده لختۀ خون در سرخرگ های ا

3( سکتۀ قلبی ـ تأمین نیاز تغذیه ای برخی یاخته های تشکیل دهندۀ ساختار قلب مختل شده است.
4( نقص مادرزادی دیوارۀ بین دهلیزها ـ صداهای غیرطبیعی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شوند. 

 سؤال بعدی حاصل ترکیب کردن مبحث صداهای قلبی با مبحث آناتومی قلبه!
کدام گزینۀ زیر در ارتباط با هر حفرۀ قلبی درست است که با انقباض خود در ایجاد یکی از صداهای قلبی نقش ایفا می کند؟- 532

1( نیروی انقباض آن موجب تغییر وضعیت فقط برخی از دریچه های قلبی می شود.
2( نسبت به حفرات قلبی از نوع دیگر، میزان چین خوردگی و مصرف ATP بیشتری دارد.
کسیژن اندک را در خود جای داده است. 3( در نیمه ای از قلب قرار گرفته است که خون با ا

4( طناب های ارتجاعی متصل به دریچه های دهلیزی ـ بطنی، در آن غیرقابل مشاهده می باشند.

 تا بدین جای کار سؤال از نکات شکل زیاد داشتیم ولی به خاطر این که این نکات اسپویل نشن، خود این شکل ها رو سؤال ندادیم، ولی االن قراره بریم سراغ این شکل ها و قبل 
از بررسی بافت های قلب به بررسی این شکل ها و نکاتشون بپردازیم!

با توجه به شکل مقابل که ساختار قلب سالم را نشان می دهد، کدام گزینه صحیح بیان شده است؟- 533

1( حفرۀ قلبی 1، خون را از مسیر گردش خونی دریافت می کند که فاقد توانایی خون رسانی در قفسۀ سینه می باشد.
2( حفرۀ قلبی 2، با انقباض یاخته های ماهیچه ای خود در ایجاد صدای دوم قلبی نقش مهمی ایفا می کند.

کسیژن و قند بیشتری نیاز دارد. (2)3(  حفرۀ قلبی 3، در مقایسه با سایر حفرات قلبی، به میزان ا

(3)

(1)

(4)
4( حفرۀ قلبی 4، با دو دریچۀ قلبی با تعداد قسمت های متفاوت در ارتباط است. 
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چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 534

»با توجه به شکل مقابل دریچۀ ............ ابتدای مسیر یکی از دو نوع گردش خون است که ............ مسیر دیگر گردش، ............ «

الف( 2 ـ همانند ـ به دفع برخی مواد زائد از خون کمک می کند.

ب( 1 ـ برخالف ـ موجب کاهش میزان بیکربنات موجود در خون می شود.

ج( 1 ـ نسبت به ـ میزان مسافت کم تری، خون را درون بدن فرد به گردش در می آورد.
(1)

(2)

د( 2 ـ برخالف ـ در بازگرداندن مایع لنف به دستگاه گردش خون نقش مهمی ایفا می کند. 

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

ساختاربافتقلب

ک دو الیۀ تشکیل دهندۀ قلب و کیسۀ محافظت کنندۀ آن می باشد که به میوکارد اتصال دارند؟- 535 کدام مورد، وجه اشترا

2( در ساختار خود حداقل یک نوع بافت پیوندی دارند. 1( فقط از یک الیۀ یاخته ای تشکیل شده اند. 
کسیژن موردنیاز خود را مستقیماً از خون درون قلب تأمین می کنند. 4( ا 3( ضخامت کم تری در مقایسه با خارجی ترین الیه دارند. 

کدام گزینه در مورد ساختار قلب و کیسۀ محافظت کنندۀ اطراف آن، درست است؟- 536

1( ضخامت الیۀ پوششی موجود در ساختار پریکارد، بیشتر از ضخامت الیۀ تشکیل دهندۀ دریچه های قلبی است.
2( یاخته های پیوندی رشته ای موجود در خارجی ترین الیۀ کیسۀ محافظت کنندۀ قلب، در تماس با مایع آبکی قرار می گیرند.

3( مایع مؤثر در حفاظت از قلب و کمک به حرکات روان آن، در بین دو الیۀ بافتی تشکیل دهندۀ پردۀ پریکارد قابل مشاهده است.
4( در ضخیم ترین الیۀ تشکیل دهندۀ قلب و کیسه های محافظت کنندۀ آن، فضای بین یاخته ای زیاد و رشته های نازک کالژن دیده می شود.

اسکلت فیبری موجود در ساختار قلب انسان چه ویژگی دارد؟- 537

2( در الیه ای از قلب که واجد یاخته هایی با توانایی انقباض است، قرار دارد. 1( موجب افزایش استحکام همۀ دریچه های دستگاه گردش خون می شود. 
4( در بین یاخته های خود فضای بین یاخته ای اندکی دارد. 3( بیشتر حجم ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب را تشکیل می دهد. 

کدام گزینه، ویژگی ضخیم ترین الیۀ کیسۀ محافظت کنندۀ قلب، صادق است؟- 538

1( همانند الیۀ دیگر کیسۀ محافظت کنندۀ قلب، همواره واجد دو نوع یاختۀ بافت پیوندی می باشد.
2( برخالف نازک ترین الیۀ دیوارۀ قلب، در تشکیل و استحکام دریچه های قلبی دارای نقش است.
3( همانند ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب، در تماس با مایع مؤثر در حفاظت از قلب قرار می گیرد.

4( برخالف خارجی ترین الیۀ دیوارۀ قلب، در ساختار خود دارای یاخته های پوششی می باشد.
چند مورد زیر در رابطه با الیه ای از کیسۀ محافظت کننده از قلب که به میوکارد اتصال دارد، صادق نیست؟- 539

الف( ضخامت کم تری از الیۀ دیگر کیسۀ محافظت کنندۀ قلب داشته و واجد شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.

ب( لزوماً دارای یاخته های پوششی سنگ فرشی و بافت پیوندی رشته ای و یاخته هایی با هستۀ به گوشه رانده شده می باشد.

ج( از سمت دیگر خود با کمک یاخته هایی از خود مستقیماً به دیوارۀ داخلی قفسۀ سینه متصل می شود.

د( برخی یاخته های آن در تماس با مایعی قرار می گیرند که از حرکت قلب جلوگیری می کند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
)در( الیه ای از ساختار قلب و کیسۀ محافظت کنندۀ آن در بدن فردی سالم که ............، به طورقطع ............- 540

1( ضخامت بیشتری نسبت به سایرین دارد ـ گروهی از یاخته ها، دارای بیش از یک هسته می باشند.
2( رشته هایی واجد ناقل های عصبی در آن قابل مشاهده هستند ـ کالژن ها به صورت هم جهت قرار گرفته اند.

3( دارای یاخته های پوششی است ـ در ساختار خود، واجد رشته های تشکیل دهندۀ بافت پیوندی قلب نیز می باشد.
4( داخلی ترین الیه محسوب می شود ـ با کمک انقباض یاخته های خود موجب تغییر وضعیت دریچه های قلب می شوند. 

الیه ای در ساختار قلب و کیسۀ محافظت کنندۀ آن که فقط از یاخته هایی با ظاهر مشابه یاخته های دیوارۀ بیرونی کپسول بومن تشکیل شده است ............- 541

1( در تشکیل تمامی دریچه های قلبی نقش مهمی دارد.
2( در ساختار خود فقط دارای چندین الیۀ یاخته ای مشابه می باشد.

کلیلی نیاز دارد. کسیژن موردنیاز خود به وجود شبکه های مویرگی ا 3( برای تأمین ا
4( به الیه ای از قلب که واجد رشته های بخش پیکری دستگاه عصبی می باشد، اتصال دارد.
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با توجه به شکل مقابل که ساختار قلب را نشان می دهد، در الیۀ ............ قطعاً ............- 542

1( 1 ـ یاخته های واجد فضای بین یاخته ای زیاد در تماس با مایع آبشامه ای قرار می گیرند.
2( 2 ـ دارای دو نوع بافت مختلف با فضای بین یاخته ای زیاد در ساختار خود می باشد.

3( 3 ـ هر نوع یاختۀ موجود در این الیه، در تشکیل سیناپس ها شرکت می کنند.

(1)

(3)

(4)

(2)
4( 4 ـ در تماس با الیه ای واجد رشته های عصبی دستگاه خودمختار قرار دارد. 

کدام گزینه مشخصۀ بسیاری از یاخته های ماهیچه ای موجود در ساختار ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب را بیان می کند؟- 543

1( توانایی تولید مولکول ATP در سطح پیش ماده در فضای سیتوپالسم خود را دارند.
2( به رشته های ضخیم و واجد پیوند هیدروژنی در ساختار این الیه، متصل هستند.

3( واجد ظاهری مخطط بوده و بیش از یک هسته درون خود جای داده اند.
4( به طور ذاتی قادر به انقباض و کوتاه  کردن طول خود هستند.

کدام گزینۀ زیر در ارتباط با ساختار نشان داده شده با عالمت »؟« در شکل مقابل، درست است؟- 544

1( موجب افزایش سرعت انتقال پیام تحریک بین یاخته های ماهیچه ای قلب می شود.
2( باعث می گردد تا کل ماهیچه های موجود در ساختار قلب به صورت یک واحد عمل کنند.

3( هر یاختۀ ماهیچه ای حفرات باالیی قلب، از طریق آن پیام تحریک را به یاختۀ بعدی منتقل می کند.
? 4( در ساختار یاخته های ماهیچه ای متصل به استخوان بازو قابل مشاهده بوده و ظاهر مخطط یاخته را ایجاد می کند. 

چند مورد عبارت زیر را درست تکمیل نمی کند؟- 545

»هر یاختۀ ماهیچه ای که ............، قطعاً ............ «

الف( به صورت غیرارادی منقبض می شود ـ فاقد گیرنده های مربوط به حس وضعیت می باشد.

ب( در ساختار خود دارای بیش از یک هسته می باشد ـ این هسته را در قسمت مرکزی خود جای داده است.

ج( در مجاورت با اسکلت فیبری قرار دارد ـ فقط با کمک یک صفحۀ بینابینی با دیگر یاخته ها ارتباط برقرار می کند.

د( در بروز انعکاس عقب کشیدن دست نقش دارد ـ با یاخته های عصبی بخش پیکری دستگاه عصبی سیناپس برقرار می کند.

ه ( در تماس با سخت ترین نوع بافت پیوندی قرار نمی گیرد ـ تحت تأثیر رشته های بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینۀ زیر در ارتباط با شبکۀ هادی قلب انسان صحیح است؟- 546

1( هر تحریک الکتریکی قلب، توسط یاخته های باالترین گره شبکۀ هادی ایجاد شده است.
2( هر یاختۀ ماهیچه ای قلبی، پیام تحریک را از طریق صفحات بینابینی از یاختۀ دیگری دریافت کرده است.

کلیلی قرار گرفته است. 3( هر گره بافت هادی، در دیوارۀ پشتی نخستین حفرۀ قلبی دریافت کنندۀ خون سیاهرگ آ
4( هر دسته تار ماهیچه ای شبکۀ هادی خارج شده از گره ضربان ساز قلب، پیام های تحریکی را به دریچۀ سه لختی نزدیک  می کند.

چند مورد زیر مشخصۀ گرهی در ساختار شبکۀ هادی قلب است که فاصلۀ کم تری از محل اتصال بزرگ سیاهرگ زیرین با قلب دارد؟- 547

الف( در زایش تحریک های طبیعی قلب نقش مهمی داشته و در سطح باالتری از دریچۀ ابتدای سرخرگ آئورت قرار گرفته است.

ب( می تواند پیام های تحریکی را به کمک یاخته هایی واجد ارتباط تنگاتنگ به گره قلبی دیگر منتقل کند.

ج( در مقایسه با گره دیگر شبکۀ هادی قلب، اندازۀ بزرگ تری داشته و در سطح باالتری قرارگرفته است.

د( با هر دسته تار شبکۀ هادی که فقط در یک حفرۀ قلبی مشاهده می شوند، ارتباط دارد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
کدام گزینه، عبارت زیر را درست کامل می کند؟- 548

»در ساختار قلب انسان ............ برخالف دسته تارهای بطنی، ............ «

1( دسته تارهای دهلیزی ـ در دهلیز راست قابل مشاهده هستند.
2( مسیرهای بین  گرهی ـ قادر به هدایت پیام عصبی به سمت چپ بدن هستند.

3( دسته تارهای دهلیزی ـ به میزان بیشتری نسبت به مسیرهای بین گرهی گسترش یافته اند. 
4( مسیرهای بین گرهی ـ پیام عصبی را مستقیماً از بزرگ ترین گره تشکیل دهندۀ بافت هادی دریافت می کنند.
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چند مورد زیر در رابطه با شبکۀ هادی قلب نادرست است؟- 549

الف( انتقال پیام از گره کوچک تر قلب به درون حفرات پایینی قلب با سرعت بسیار زیادی انجام می گیرد. 

ب( انتقال پیام تحریک از حفرات باالیی قلب به حفرات پایینی آن، از طریق بافت پیوندی عایق صورت می گیرد.

ج( هر دسته تار ماهیچه ای شبکۀ هادی نیمۀ باالیی قلب، با گره موجود در عقب بزرگ ترین دریچۀ قلبی در تماس است.

د( دسته تارهای بطنی جریان الکتریکی را به باال و پایین هدایت می کنند و در نزدیکی نوک قلب به دو شاخه تقسیم می شوند. 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
کدام مورد، ویژگی دسته تارهایی از شبکۀ هادی قلب است که فقط در دو حفرۀ قلبی دیده می شوند؟- 550

1( جهت هدایت پیام عصبی در آن ها، مشابه تمامی دسته تارهای بطنی شبکۀ هادی قلب می باشد. 
2( تنها راه انتقال پیام مربوط به تحریک یاخته های ماهیچه ای قلب به دهلیز چپ محسوب می شوند.

3( با هر گرهی از شبکۀ هادی قلب که با مسیرهای بین گرهی، ارتباط تنگاتنگی دارد، در ارتباط می باشند.
4( در طول مسیر خود ضخامت متغیری داشته و در نزدیکی محل ورود برخی سیاهرگ های ششی به قلب اتمام می یابند.

در ساختار شبکۀ هادی قلب انسان، هر ............ است، به طور قطع ............- 551

1( دسته از تارهای ماهیچه ای خاص که فقط در یک حفرۀ قلبی قابل مشاهده ـ با دو گره قلبی ارتباط تنگاتنگی برقرار می کند.
2( گرهی که در سطح پایین تری نسبت به مرکزی ترین دریچۀ قلبی قرار گرفته ـ پیام های الکتریکی را بالفاصله منتقل می کند.

3( دسته از تارهای ماهیچه ای خاص که با گره کوچک تر شبکۀ هادی در تماس مستقیم ـ پیام تحریک را به این گره منتقل می کند.
4( گرهی که در فاصلۀ کم تری از بزرگ سیاهرگ زبرین قرارگرفته ـ با گسترده ترین دسته تار ماهیچه ای خاص شبکۀ هادی، ارتباط دارد.

  توی سؤال بعدی نکات باقی مونده از شبکۀ هادی رو واستون جمع آوری کردیم ... برید حالشو ببرین!
کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 552

»در ساختار قلب انسان سالم ............ قطعاً ............ «

1( مسیرهای بین دو گره موجود در دیوارۀ جلویی دهلیز راست ـ از یاخته هایی با ارتباط تنگاتنگ تشکیل شده اند.
2( نخستین بخش منقبض شوندۀ بطن ها ـ آخرین بخش دریافت کنندۀ پیام الکتریکی مربوط به تحریک بطن ها است.

3( انقباض یاخته های ماهیچه ای باالترین گره شبکۀ هادی قلب ـ تحت تأثیر رشته های عصبی سمپاتیک دستگاه عصبی آغاز می شود.
4( حفرۀ قلبی که کم ترین میزان شبکۀ هادی را در خود جای داده است ـ در مقایسه با سایر حفرات قلبی، به سیاهرگ های بیشتری اتصال دارد.

چرخهضربانقلب

 خب رسیدیم به مبحث شیرین چرخۀ ضربان قلب ! قلب منشأ تمام اشعار و حسای زیبا معرفی شده پس خوب یادش بگیر و ببین که چی میگذره تو این لعنتی ... قراره قدم به قدم 
با هم پیش بریم و یکی یکی پارامترها رو بررسی کنیم ... اول از همه میریم سراغ حجم خون قلب و وضعیت انقباض ماهیچه ها ... 

کدام گزینه در ارتباط با هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب که ورود خون به دهلیزها و خروج خون از این حفرات قلبی به صورت همزمان ممکن است، صحیح می باشد؟- 553

گم، در حال انقباض هستند. 1( ماهیچه های تشکیل دهندۀ میوکارد حفرات قلبی دور از دیافرا
2( مانعی برای خروج خون روشن از نیمی حفرات تشکیل دهندۀ قلب وجود دارد.

3( 99 درصد یاخته های ساختار میوکارد قلب در حال استراحت هستند.
4( میزان حجم خون موجود درون قلب در حال افزایش است.

در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............، قطعاً ............ غیرممکن است.- 554

1( خون فقط به برخی حفرات قلب وارد می شود ـ خروج خون از قلب 
2( حجم خون درون بطن ها در حال افزایش است ـ ورود خون به قلب

3( خون از دهلیزها به صورت غیرفعال خارج می شود ـ خروج خون از بطن ها
4( خون در حال ورود به دهلیزها می باشد ـ ورود خون به درون حفرات پایینی قلب 

 پارامتر زمان رو به عوامل قبلی اضافه کن!
در بیشتر از نصف مدت زمان  مربوط به هر دورۀ چرخۀ ضربان قلب، کدام اتفاق روی می دهد؟- 555

2( حجم خون موجود درون قلب در حال کاهش است. 1( گروهی از حفرات قلبی در حال انقباض هستند. 
4( خون به همۀ حفرات تشکیل دهندۀ ساختار قلب وارد می شود. 3( حجم خون درون حفرات پایینی قلب در حال کاهش است. 

ء
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در هر مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که ............، لزوماً ............ - 556

1( بیشتر از سایر مراحل به طول می انجامد ـ حجم خون درون قلب در حال کاهش است. 
2( بسیار زودگذر می باشد ـ خون در نتیجۀ مصرف ATP از حفرات باالیی قلب خارج می شود.

3( خون فقط به برخی از حفرات ساختار قلب وارد می شود ـ خروج خون از قلب غیرممکن است.
4( کم تر از نیمی از چرخۀ ضربان را شامل می شود ـ حجم خون حفرات پایینی قلب کاهش می یابد.

چند مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟- 557

»در هر مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............، به طورقطع ماهیچه های ............ منقبض می شوند.«

ب( حجم خون قلب در حال کاهش است ـ برخی حفرات قلبی از باال به پایین  الف( کوتاه تر از سایر مراحل به طول می انجامد ـ موجود در حفرات باالیی قلب  

د( بیشترین انتقال خون از دهلیزها به بطن ها صورت می گیرد ـ همۀ حفرات قلبی ج( خون در حال خروج از برخی حفرات قلبی است ـ تشکیل دهندۀ این حفرات 

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

 توی قسمت های قبلی با دریچه های قلبی آشنا شدیم ولی االن قراره مباحث مدت زمان چرخۀ ضربان قلب، وضعیت دریچه ها و مسائل زمانی چرخۀ ضربان قلب رو با هم 
بررسی کنیم ...

کدام گزینۀ زیر در ارتباط با وضعیت دریچه های قلبی در مدت زمان چرخۀ ضربان قلب، درست است؟- 558

1( در ابتدای کوتاه ترین مرحلۀ چرخۀ قلب، وضعیت برخی دریچه های قلبی درپی انقباض میوکارد تغییر می کند.
0 ثانیه ای چرخۀ ضربان قلب، همۀ دریچه های قلبی به سمت پایین قرار گرفته اند. 3/ 2( در انتهای مرحلۀ

3( در ابتدای طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب، برخی دریچه های دهلیزی ـ بطنی باز می شوند.
4( در بیشتر مدت زمان چرخۀ ضربان قلب، عقبی ترین دریچۀ قلبی به سمت پایین قرار گرفته است.

کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل می کند؟- 559

»در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، کمی ............ دریچۀ قلبی، ............ «

1( پیش از بازشدن عقبی ترین ـ حجم خون درون حفرات قلبی واجد بیشترین میزان چین خوردگی، در حال افزایش می باشد.
2( پیش از بازشدن باالیی ترین ـ صدای کوتاه تر و واضح قلب با کمک گوشی پزشکی، از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود.
3( پس از بسته شدن جلویی ترین ـ خروج خون از حفرات قلبی بدون مصرف ATP توسط یاخته های ماهیچه ای انجام می گیرد.

4( پس از بسته شدن پایین ترین ـ یاخته های ماهیچه ای عادی ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ بطن ها شروع به انقباض می کنند.

 حاال نوبت بررسی صداهای قلبی و چرخۀ ضربان قلب با همه! آی خونه دار و بچه دار! بیاید که تست خفن در حد اللیگا واستون آوردیم ... 
در دستگاه گردش خون فردی سالم، ............ شنیدن صدای قلبِی ............- 560

1( کمی پیش از ـ کوتاه تر، خروج خون از دو حفرۀ پایینی تشکیل دهندۀ قلب برخالف دو حفرۀ باالیی آن، ممکن است.
2( کمی پس از ـ واضح، حفرات قلبی مرتبط با دو نوع دریچۀ مختلف، انقباض یاخته های ماهیچه ای خود را متوقف می کنند.

3( کمی پس از ـ گنگ، نزدیک ترین دریچۀ قلبی به بزرگ سیاهرگ زیرین، مانع خروج خون روشن از دهلیز سمت راست قلب می گردد.
4( همزمان با ـ قوی تر، با انقباض ماهیچه های قوی ترین حفرۀ قلب، دریچۀ ابتدای قطورترین سرخرگ بدن به سمت باال حرکت می کند.

 حاال وقت بررسی فشار خون درون حفرات قلبی و سرخرگ آئورته!
کدام گزینه در ارتباط با مقایسۀ فشار خون در بخش های مختلف دستگاه گردش خون صحیح بیان شده  است؟- 561

1( حداقل میزان فشار خون بطن و سرخرگ آئورت کم تر از حداقل میزان فشار خون دهلیزها است.
کثر فشار خون دهلیزها است. کثر میزان فشار خون بطن و سرخرگ آئورت بیشتر از حدا 2( حدا

3( فشار خون سرخرگ آئورت همواره از فشار خون حفرات پایینی و باالیی قلب بیشتر است.
کثر فشار خون دهلیزها از حداقل فشار خون سرخرگ آئورت و بطن ها کم تر است. 4( حدا

چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کنند؟- 562

»در تمامی طول مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............ ثانیه به طول می انجامد؛ میزان فشار خون موجود درون ............ و ............ همواره ........... می یابد.«

0 ـ حفرات پایینی قلب ـ بزرگ ترین سرخرگ بدن ـ افزایش 3/ ب( 0 ـ حفرات باالیی قلب ـ حفرات پایینی آن ـ کاهش  1/ الف(

0 ـ حفرات باالیی ساختار قلب ـ حفرات پایینی آن ـ کاهش 3/ د( 0 ـ قطورترین سرخرگ بدن ـ حفرات باالیی قلب ـ افزایش  1/ ج(

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 االن وقت اینه که این موارد رو با هم قاطی پاتی کنیم ولی باز هم یه سری نکاتو بعد از، بررسی الکتروکاردیوگرام با هم بررسی می کنیم. ضمنًا یادتون باشه که یه سری تیپ های 
تستی رو پس از پایان الکتروکاردیوگرام واستون گفتیم پس نگران نباشید ...

با توجه به شکل های مقابل که مراحل مختلفی از چرخۀ ضربان قلب را نشان می دهند، در مرحلۀ )1( ............ مرحلۀ )2( ............- 563

1( همانند ـ مصرف آدنوزین تری فسفات در کوچک ترین حفرات ساختار قلب، متوقف شده است. 
2( برخالف ـ علت بازبودن گروهی از دریچه های قلبی، تجمع خون در سطح باالیی آن ها می باشد.

3( همانند ـ امکان شنیده شدن صدای قلبی با کمک گوشی پزشکی از سمت چپ قفسۀ سینه وجود دارد.

(۱) (2)
کسیژن دار به درون حفرۀ قلبی دریافت کنندۀ خون مسیر گردش عمومی غیرممکن است.  4( برخالف ـ ورود خون ا

 ابتدا حرف از مراحل مختلف چرخه ضربان قلب میزنیم و اسم مرحله رو واستون میگیم ... 
کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟- 564

»در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، حین مرحلۀ ............ ، ابتدا ............ شده و سپس ............ «

1( سیستول دهلیزها ـ ماهیچه های دهلیزها منقبض ـ دریچه های دهلیزی بطنی باز می گردند.
2( سیستول دهلیزها ـ سمت چپ قلب منقبض ـ میوکارد سمت راست به حالت انقباض در می آیند.

3( سیستول بطن ها ـ صدای گنگ از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده ـ دریچه های سینی به باال حرکت می کنند.
4( استراحت عمومی ـ عبور خون از دریچه های دهلیزی بطنی ممکن ـ دریچه های سینی به سمت پایین حرکت می کنند.

در چرخۀ ضربان قلب، در ابتدای مرحلۀ ............ انتهای این مرحله، ............ می شود.- 565

1( سیستول دهلیزها، همانند ـ از سمت چپ قفسۀ سینه صدایی شنیده 
2( سیستول بطن ها، برخالف ـ خون به درون برخی از حفرات ساختار قلب وارد 

کثر میزان حجم خون در کوچک ترین حفرۀ قلبی دیده 3( استراحت عمومی، برخالف ـ حدا
4( استراحت عمومی، همانند ـ حداقل مقدار نیرو به دیوارۀ سرخرگ موجود در گردش خون، وارد

چند مورد عبارت مقابل را نادرست تکمیل می کند؟- 566

»در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، ............ همزمان با ............ ممکن است.«

2( بسته  بودن دریچه های سینی قلب ـ بسته  بودن دریچه های دهلیزی ـ بطنی 1( کاهش فشار خون سرخرگ آئورت ـ خروج خون از حفرات پایینی قلب 
4( افزایش فشار وارد به دیوارۀ سرخرگ آئورت ـ افزایش فشار خون حفرات پایینی قلب 3( ورود خون به درون حفرات پایینی قلب ـ ورود خون به درون سرخرگ آئورت 

 توی سؤاالی بعدی مرحلۀ خاصی یا ویژگی خاصی رو واستون میگیم و شما باید تشخیص بدین که چه زمانیه!
در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که وضعیت هیچ یک از دریچه های قلبی تغییر نمی کند، کدام مورد روی می دهد؟- 567

2( هر حفرۀ قلبی جلوی بزرگ سیاهرگ زیرین، در حال انقباض است. 1( میزان فشار خون سرخرگ آئورت به صفر می رسد. 
4( دریچه های واجد قطعات آویخته اجازۀ عبور به خون را می دهند. 3( ورود خون به درون بزرگ ترین حفرۀ قلبی شروع می شود. 

چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟- 568

»در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم کمی پس از شنیده  شدن هر صدای طبیعی ازسمت چپ قفسۀ سینه، ............ «

کسیژن به صورت یک طرفه را می دهد. الف( فقط یکی از دریچه های دهلیزی ـ بطنی، اجازۀ عبور خون کم ا

ب( برخی از دریچه های قلبی در نتیجۀ انقباض بخشی از میوکارد حفرات قلبی، تغییر وضعیت می دهند.

ج( امکان ورود خون به درون هر حفرۀ ساختار قلب که در حال استراحت می باشد، وجود دارد.

کسیژن می باشند. د( تمامی حفرات ساختار قلب در حال پرشدن توسط خون حاوی ا

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

 هنوز هم سؤاالی ویژگی دار رو داریم بررسی میکنیم ولی با یه قالب جدید سروکار داریم!
در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب خروج خون از برخی حفرات قلبی بدون مصرف انرژی صورت می گیرد. در حد فاصل آغاز این مرحله و پایان مرحلۀ بعدی چرخۀ - 569

ضربان قلب بروز کدام مورد قابل انتظار است؟

1( باز شدن نزدیک ترین دریچۀ قلبی به گره کوچک تر شبکۀ هادی قلب، در پی انقباض حفرات قلبی
2( افزایش میزان فشار خون درون سرخرگ واردکنندۀ خون به مسیر گردش خون عمومی

3( شنیده  شدن صدای پووم از سمت چپ قفسۀ سینه با کمک گوشی پزشکی
4( کاهش میزان حجم خون در گردش موجود در خارج از قلب
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 حاال باید برویم سراغ سؤاالتی که چهار تا زمان مختلف رو در چهار تا گزینه می بینیم ... این سبک توی آزمون های آزمایشی خیلی شایع هستند. 
در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب که ............، ورود خون به درون قلب ............ خروج خون از آن، ممکن است.- 570

کسیژن متصل به قلب وارد می شود ـ همانند 1( کم ترین میزان نیرو به دیوارۀ سرخرگ حاوی خون پرا
2( گروهی از حفرات تشکیل دهندۀ ساختار قلب، در حال انقباض هستند ـ برخالف

3( فشار خون سرخرگ آئورت کم تر از فشار خون بطن چپ است ـ همانند
4( میزان فشار خون دهلیزها در حال افزایش است ـ برخالف

کدام گزینه عبارت را مناسب کامل می کند؟- 571

»در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که ............، قطعاً ............ «

1( حجم خون قوی ترین حفرۀ قلب در حال افزایش است ـ همۀ دریچه های سه قطعه ای مانع ورود خون به حفرات پایینی قلب می شوند.
2( فشار خون درون سرخرگ آئورت کاهش پیدا می کند ـ ماهیچه های دیوارۀ جلویی ترین حفرۀ قلبی در حال استراحت هستند.

3( مقاوم ترین دریچۀ قلب منقبض می شود ـ حجم خون موجود در سرخرگ های بدن شروع به افزایش می کند.
4( خون فقط از برخی حفرات قلبی خارج می شود ـ میوکارد حفرات دیگر قلب، در حال استراحت می باشد.

در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب طبیعی انسان سالم، که ............، به طورقطع ............ - 572

1( تمامی دریچه های قلبی اجازۀ عبور به خون را می دهند ـ امکان ورود خون به درون دهلیزها وجود دارد.
2( میزان فشار خون یک حفرۀ قلبی افزایش می یابد ـ ماهیچه های دیوارۀ این حفرۀ قلبی در حال انقباض هستند.

3( ماهیچه های میوکارد تمامی حفرات قلبی در حال استراحت هستند ـ فشار خون سرخرگ آئورت به صفر می رسد.
4( مرکزی ترین و بزرگ ترین دریچۀ قلبی، مانع عبور خون می شوند ـ حجم خون موجود در برخی حفرات قلب ثابت می ماند.

در چرخۀ ضربان قلب، کمی پس از آن که ............ حجم خون درون حفرۀ )حفره های( قلبی واجد ............ دیده می شود؛ قطعاً ............ است.- 573

1( حداقل ـ توانایی دریافت خون در تمامی مراحل فعالیت قلب ـ فشار خون بزرگ ترین سرخرگ بدن، در حال کاهش
2( حداقل ـ بیشترین میزان ضخامت میوکارد ـ حفرۀ واجد گره پیشاهنگ شبکۀ هادی، در حال استراحت

کم شبکۀ هادی ـ صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه، قابل شنیدن کثر ـ کم ترین میزان ترا 3( حدا
کثر ـ طناب های ارتجاعی ـ انقباض یاخته های ماهیچه ای دهلیزها، در حال شروع 4( حدا

 حاال نوبت اینه که یه زمان خاصی رو بیان کنیم و بعدش بیایم و زمان خاصی رو به جلو یا عقب برویم تا بفهمیم که چه زمانی هستیم و در کجا قرار داریم ...
در چرخۀ ضربان قلب 0/4 ثانیه پس از شنیدن صدای پووم قلب در بدن فردی سالم، چه اتفاقی روی می دهد؟- 574

1( کم قطعه ترین دریچۀ موجود در قلب، اجازۀ عبور یک طرفه به خون تیره را می دهد.
2( ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ حفرات قلبی واجد طناب های ارتجاعی، شروع به انقباض می کند.

3( بیشترین میزان کشیدگی در طناب های ارتجاعی متصل به برخی دریچه های قلبی مشاهده می شود.
4( امکان ورود خون به حفرۀ قلبی واجد مسیرهای بین گرهی و خروج خون از این حفره وجود دارد.

575 - 0 3/ کسیژن ............  کثر میزان مصرف ATP توسط نخستین حفرۀ قلبی دریافت کنندۀ خون غنی از ا 0 ثانیه پس از مشاهدۀ حدا 2/ در چرخۀ ضربان قلب طبیعی،

ثانیه پیش از این زمان ............ .

1( همانند ـ امکان ورود خون به درون تمامی حفرات قلبی وجود دارد
2( برخالف ـ دریچه های ایجادکنندۀ صدای اول قلب، مانع عبور خون می شوند

3( در مقایسه با ـ کشیدگی طناب های متصل به کم قطعه ترین دریچۀ قلبی، کم تر است
کلیلی اطراف قلب وارد می شود کسیدکربن کم تری به درون مویرگ های ا 4( نسبت به ـ میزان دی ا

 سؤال بعدی یکی از سخت ترین سؤاالت این فصل محسوب میشه و باید حواستون باشه که نکات خفنی هم داره!
در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم و در حال استراحت، حدود ............ ثانیه پس از زمانی که ............، به طورقطع ............ .- 576

0 ـ گروهی از دریچه های قلبی، در نتیجۀ انقباض میوکارد باز می شوند ـ امکان ورود خون تنها به درون برخی حفرات قلب وجود دارد 4/ )1
ک قلب شنیده می شود ـ خون طی عبور از نزدیک ترین دریچه به گره دوم شبکۀ هادی، از پایین به باال حرکت می کند 0 ـ صدای تا 3/ )2

کثر است ـ دیوارۀ خارجی بطن ها کم ترین فاصله را از سطح دنده ها دارد  0 ـ فشار خون در حفرات قلبی واجد دسته تارهای دهلیزی حدا 2/ )3
کثر میزان فشار خون درون سرخرگ آئورت قابل مشاهده است ـ بیشتر ماهیچه های ساختار میوکارد قلب در حال انقباض هستند 0 ـ حدا 1/ )4
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الکتروکاردیوگرام

 توی این بخش ابتدا از فعالیت الکتریکی قلب شروع می کنیم و سپس به سراغ منحنی الکتروکاردیوگرام می رویم!
در ساختار قلب فردی سالم، پس از تحریک یاخته های گره موجود در پشت بزرگ ترین دریچۀ قلبی، کدام گزینه زودتر از سایرین رخ می دهد؟- 577

1( شروع انقباض توسط یاخته های میوکارد عادی حفرات پایینی قلب
2( ایجاد پیام تحریک در یاخته های تشکیل دهندۀ شبکۀ هادی در نوک قلب 

3( رسیدن پیام الکتریکی تحریک به بافت هادی موجود در دیوارۀ بین دو بطن
4( حرکت پیام الکتریکی تحریک به سمت راست در دسته تارهای دهلیزی شبکۀ هادی

در حین فعالیت قلب فردی سالم، کمی پیش از آن که ............، قطعاً ............ - 578

1( گره دهلیزی ـ بطنی به حالت تحریک دربیاید ـ پیام تحریک سراسر حفرات پایینی قلب را دربرمی گیرد.
2( یاخته های ماهیچه ای گره دهلیزی بطنی تحریک شوند ـ پیام مربوط به استراحت دهلیزها تشکیل می گردد.

3( یاخته های بزرگ ترین گره شبکۀ هادی قلب تحریک شوند ـ دهلیزها از پایین به باال منقبض می گردند.
4( پیام تحریک سراسر حفرات باالیی قلب را فرا می گیرد ـ انتقال پیام الکتریکی در مسیرهای بین گرهی مشاهده می شود.

 فک میکنم یکم یادآوری شد واستون از فعالیت الکتریکی قلب و حاال وقتشه که برویم به سراغ الکتروکاردیوگرام ... ابتدا نقاط الکتروکاردیوگرام رو به صورت یکی یکی بررسی میکنیم 
و بعدش هم مراحل مختلف اون رو میریزیم داخل مخلوط کن !

کدام گزینه، در ارتباط با الکتروکاردیوگرام درست بیان شده است؟- 579

1( تغییر فاصلۀ امواج مختلف آن همانند تغییر ارتفاع آن ها می تواند نشان دهندۀ وجود بیماری قلبی در فرد باشد.
2( در نتیجۀ فعالیت الکتریکی تمامی یاخته های ماهیچه ای قلب ثبت شده و نشان دهندۀ میزان برون ده قلب می باشد.

3( با قراردادن الکترودهای دستگاه در زیر پوست تشکیل شده و دارای تعدادی امواج مشابه با منحنی نوار مغزی می باشد.
4( فاصلۀ بین هر دو بخش با میزان شدت الکتریکی یکسان در منحنی الکتروکاردیوگرام فردی سالم، برابر با 0/8 ثانیه است.

در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، همزمان با ثبت ............ موج P منحنی الکتروکاردیوگرام ............- 580

1( ابتدای ـ برخی دریچه های قلبی مانع انتقال خون بین حفرات قلبی می شوند.
2( قلۀ ـ با کمک گوشی پزشکی، از سمت چپ قفسۀ سینه صدای طبیعی شنیده می شود.

3( انتهای ـ امکان عبور خون از برخی دریچه های قلبی، از سمت باال به سمت پایین وجود دارد.
4( قلۀ ـ یاخته های تشکیل دهندۀ باالترین گره شبکۀ هادی قلب، شروع به تولید تحریک الکتریکی می کنند.

در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، در انتهای موج P برخالف ابتدای آن کدام مورد روی می دهد؟- 581

2( انتقال خون بین حفرات قلبی، در نتیجۀ انقباض میوکارد صورت می گیرد. 1( میزان فعالیت الکتریکی بیشتری توسط الکترودهای دستگاه ثبت می شود. 
4( دریچه های ایجادکنندۀ دومین صدای قلبی، به سمت باال قرار گرفته اند. 3( تحریک الکتریکی در دهلیز چپ برخالف دهلیز راست قابل مشاهده است. 

در تمامی زمان های ثبت بخش های مختلف موج P در منحنی قلب نگاره ............- 582

2( گروهی از حفرات تشکیل دهندۀ ساختار قلب در حال انقباض هستند. 1( فشار خون درون حفرات پایینی قلب در حال کاهش است. 
4( فعالیت الکتریکی در حال ثبت توسط الکترودها در حال افزایش است. 3( جلویی ترین دریچۀ قلبی، مانع ورود خون به درون قلب می شود. 

در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، بالفاصله پس از آن که ثبت موج P تکمیل می گردد، کدام گزینه رخ می دهد؟- 583

1( ماهیچه های دیوارۀ نزدیک ترین حفرات قلبی به غدۀ ترشح کنندۀ هورمون تیموسین، برای شروع انقباض آماده می شوند.
کسیژن اندک را می دهد. 2( دریچۀ قلبی متشکل از سه قطعۀ آویخته، اجازۀ عبور به خون حاوی ا

3( حداقل فشار خون در قطورترین سرخرگ بدن، برای نخستین بار دیده می شود.
4( فقط گروهی از حفرات ساختار قلب، خون دریافت می کنند.

همزمان با ثبت موج Q در منحنی الکتروکاردیوگرام چند مورد زیر در حال وقوع است؟- 584

الف( پیام تحریک هنوز به گره مرتبط با دسته تارهای بطنی منتقل نشده است.

ب( حداقل فشار خون درون حفرات باالیی قلب در حال مشاهده است.

ج( بیشتر ماهیچه های تشکیل دهندۀ قلب در حال انقباض هستند. 

د( حجم خون موجود در تمامی حفرات قلب تغییر می کند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 خب تا این جا موج P و Q رو بررسی کردیم ... در این بازه ببینم میتونی بگی چه اتفاقایی رخ میده!
در منحنی الکتروکاردیوگرام طبیعی، در حد فاصل بین ابتدای موج P تا ثبت موج Q ............ غیرممکن است.- 585

1( افزایش میزان فشار خون سرخرگ آئورت همانند خروج خون از بزرگ ترین حفرۀ قلبی 
2( افزایش میزان فشار خون قوی ترین حفرۀ قلبی برخالف تغییر وضعیت دریچه های قلبی

3( عبور خون از کم قطعه ترین دریچۀ قلبی همانند عبور پیام الکتریکی از مسیرهای بین گرهی
4( ایجاد پیام الکتریکی در دسته تارهای دهلیزی برخالف عبور پیام الکتریکی از دسته تارهای بطنی

در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، بالفاصله پس از ثبت بخش R منحنی الکتروکاردیوگرام، کدام یک از موارد زیر زودتر روی می دهد؟- 586

کثر میزان حجم خون درون حفرات باالیی قلب  1( مشاهدۀ حدا
2( شنیده شدن صدایی گنگ از سمت چپ قفسۀ سینه با کمک گوشی پزشکی

3( افزایش میزان نیروی وارد بر گیرنده های حسی پیکری مؤثر در تنظیم فشار خون
4( ورود پیام الکتریکی مربوط به تحریک از گره سینوسی ـ دهلیزی به گره دیگر شبکۀ هادی قلب

در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم و در حال استراحت، کمی ............ از ثبت بخش R در منحنی الکتروکاردیوگرام ............- 587

1( پیش ـ پیام الکتریکی مربوط به تحریک یاخته های ماهیچه ای، در دیوارۀ بین دو بطن برخالف دیوارۀ بطن ها، قابل مشاهده است.
2( پس ـ با انقباض ماهیچه های موجود در گروهی از دریچه های قلبی، انتقال خون بین حفرات ساختار قلب غیرممکن می شود.

3( پیش ـ با کمک گوشی پزشکی از سمت چپ قفسۀ سینه صدای ایجادشده توسط عقبی ترین دریچۀ قلبی شنیده می شود.
4( پس ـ بیشتر یاخته های ماهیچه ای تشکیل دهندۀ میوکارد قلب، در حال مصرف مولکول ATP برای انقباض هستند.

کدام گزینه در ارتباط با زمانی از فعالیت قلب که همزمان با ثبت بخش S در منحنی الکتروکاردیوگرام می باشد، صحیح بیان شده است؟- 588

1( فعالیت الکتریکی بیشتری نسبت به زمان ثبت موج Q، توسط الکترودهای دستگاه ثبت می شود.
2( کوچک ترین حفرۀ قلبی برای استراحت آماده شده و دریچه های بین حفرات قلبی، به سمت پایین حرکت می کنند.

3( حجم خون برخی از حفرات قلب در حال افزایش بوده و دریچه های ایجادکنندۀ صدای اول قلبی مانع عبور خون می شوند.
4( میزان فشار خون موجود در حفرات قلبی واجد طناب های ارتجاعی افزایش یافته و این حفرات برای انقباض آماده می شوند.

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟- 589

»در تمامی زمان هایی از فعالیت قلب که موج QRS در حال ثبت شدن است ............ «

الف( شنیدن صدای طبیعی قلبی از سمت چپ قفسۀ سینه غیرممکن است. 

کم شبکۀ هادی، در حال استراحت می باشد. ب( حفرۀ قلبی واجد کم ترین میزان ترا

ج( حداقل یکی از انواع ساختارهای حاصل از برآمدگی اندوکارد به خون اجازه عبور می دهد.

کسیژن به درون حفرۀ قلبی واجد گره های شبکۀ هادی قلب وجود دارد. د( امکان ورود خون حاوی ا

ه ( فشار خون درون سرخرگ آئورت کم تر از فشار خون درون حفرۀ قلبی با بیشترین مصرف ATP می باشد. 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، در حد فاصل ثبت موج Q تا R برخالف فاصلۀ زمانی بین ثبت موج R تا S، چه اتفاقی روی می دهد؟- 590

1( یاخته های منشعب و مخطط موجود در گروهی از حفرات قلبی، در حال انقباض از پایین به باال هستند.
2( میوکارد عادی قوی ترین حفرۀ قلبی در حال استراحت بوده و میزان فعالیت الکتریکی قلب در حال افزایش است.

3( فعالیت الکتریکی ثبت شده توسط الکترودهای دستگاه به میزان کم تری تغییر کرده و صدای طبیعی قلب شنیده می شود.
4( حفرۀ متصل به رگ بازگردانندۀ لنف به قلب، درحال انقباض بوده و کم قطعه ترین دریچۀ قلبی، اجازۀ عبور به خون تیره را می دهد.

591 -............ T در منحنی الکتروکاردیوگرام فردی سالم و در حال استراحت، بالفاصله پس از ............ ثبت موج

1( شروع ـ جریان خون به درون حفرات قلبِی در حال استراحت، آغاز شده و صدایی طبیعی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود.
2( پایان ـ حجم خون درون بطن ها در حال کاهش یافتن بوده و تجمع خون در سطح باالیی دریچه های سینی، باعث حرکت آن ها می شود.
3( شروع ـ پیام تحریک الکتریکی سراسر حفرات مرتبط با دو نوع دریچۀ قلبی را دربرگرفته و حجم خون حفرات باالیی قلب ثابت می ماند.
کسیژن به تمامی حفرات قلبی، بدون نیاز به مصرف سوخت رایج یاخته توسط میوکارد قلب وجود دارد. 4( پایان ـ امکان ورود خون حاوی ا

کدام گزینه در مورد زمانی از ثبت موج T که بیشترین میزان پتانسیل الکتریکی ثبت می شود، درست است؟- 592

کسیژن را می دهد. 1( خون در حفرات باالیی قلب در حال تجمع بوده و جلوترین دریچۀ قلبی اجازۀ عبور به خون کم ا
2( پیام الکتریکی مربوط به تحریک در سراسر بطن ها مشاهده شده و حجم خون برخی از حفرات قلبی ثابت باقی می ماند.

3( حفرات قلبی واجد بیشترین میزان طناب های ارتجاعی در حال استراحت بوده و حجم خون درون قلب در حال افزایش است.
4( فشار خون درون کوچک ترین حفرۀ قلبی در حال افزایش بوده و دریچه های ایجادکنندۀ صدای دوم قلب مانع عبور خون می شوند.
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کمی بعد از پایان ثبت موج T در منحنی الکتروکاردیوگرام طبیعی، کدام گزینه روی می دهد؟- 593

2( صدایی کوتاه تر و واضح از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود. 1( حجم خون موجود در رگ های بدن ثابت می ماند. 
4( دریچه های قلبی واجد قطعات آویخته مانع عبور خون می شوند. 3( میزان فشار خون سرخرگ آئورت بیشتر از بطن چپ است. 

 حاال وقتشه بریم سراغ پتانسیل الکتریکی ثبت شده حین ثبت منحنی الکتروکاردیوگرام اونم در مناطق مختلفش ...
کثر میزان فعالیت الکتریکی شبکۀ هادی قلب در فردی سالم، ............- 594 در حین چرخۀ ضربان قلب ............ ثبت موج مربوط به حدا

1( همزمان با ـ میزان کشیدگی طناب های نگهدارندۀ دریچه های قلبی، در حال کاهش یافتن است.
2( کمی پس از ـ میزان حجم خون در داخل رگ های خونی بدن شروع به زیادشدن می کند.

3( کمی پیش از ـ ورود خون به درون حفرات قلبِی در حال انقباض، غیرممکن است.
4( همزمان با ـ صدای طوالنی تر قلب از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود.

در هر بخشی از منحنی الکتروکاردیوگرام طبیعی که شدت فعالیت الکتریکی قلبی ثبت شده توسط الکترودهای دستگاه ............، قطعاً ............- 595

کثر دو دریچۀ قلبی اجازۀ عبور به خون موجود در حفرات قلبی را می دهند. 1( در حال کم شدن است ـ حدا
2( ثابت باقی می ماند ـ تمامی حفرات قلب در حال استراحت بوده و خون روشن به دو حفرۀ موجود در قلب وارد می شود.

3( در حال افزایش است ـ گروهی از حفرات قلبی در حال انقباض بوده و فشار خون سرخرگ آئورت بیشتر از 80 میلی متر جیوه می باشد.
4( منفی تر از سایر نقاط منحنی است ـ پیام الکتریکی تحریک ضخیم ترین قسمت میوکارد قلب به گره کوچک تر شبکۀ هادی وارد می شود. 

 حاال برویم نمودار رو به صورت کلی بررسی کنیم
در حین فعالیت قلب فردی سالم، کمی پس از ثبت قلۀ موج P برخالف زمانی که قلۀ موج T ثبت می شود، ............- 596

2( گروهی از دریچه های قلبی مانع بازگشت خون به دهلیزها می شوند. 1( گره پیشاهنگ شبکۀ هادی شروع به فعالیت می کند. 
4( حداقل فشار خون درون سرخرگ آئورت قابل مشاهده است. 3( خون روشن از حداقل دو دریچۀ قلب عبور می کند. 

در منحنی الکتروکاردیوگرام طبیعی بالفاصله پس از ثبت ............ قطعاً ............- 597

1( انتهای موج T ـ ورود خون به درون حفرات باالیی ساختار قلب انسان آغاز می شود.
2( انتهای موج P ـ فشار خوِن حفرات منقبض شده برخالف حفراِت در حال استراحت، افزایش می یابد.

3( موج R ـ مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که بیشترین مقدار انرژی طی آن مصرف می شود؛ آغاز می گردد.
4( موج S ـ میزان فاصلۀ دیوارۀ خارجی قوی ترین حفرۀ قلب با دیوارۀ داخلی قفسۀ سینه، در حال کاهش است.

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟- 598

»همزمان با ثبت بخش ............ موج P منحنی الکتروکاردیوگرام طبیعی فردی سالم ............ «

الف( صعودی ـ همانند موج S، میزان فشار خون دهلیز چپ کم تر از فشار خون بطن چپ می باشد.

ب( نزولی ـ برخالف موج R، قطورترین دسته تارهای شبکۀ هادی قلب در حال انتقال پیام تحریک هستند.

ج( صعودی ـ برخالف اواخر موج T، برخی دریچه های قلبی در نتیجۀ افزایش فشار در حفرۀ پیش از خود باز می شوند.

د( نزولی ـ همانند بخش صعودی موج P، جریان خون بزرگ ترین سرخرگ بدن به کمک انرژی ذخیره شده در دیوارۀ آن انجام می گیرد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در منحنی الکتروکاردیوگرام طبیعی فردی سالم در حد فاصل انتهای موج T یک منحنی تا انتهای موج P نمودار بعدی چه اتفاقی رخ می دهد؟- 599

2( میزان حجم خون موجود درون قلب افزایش پیدا می کند. 1( صدایی گنگ از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود. 
4( برخی دریچه های قلبی، اجازۀ عبور خون از پایین به باال را می دهند. 3( نیروی واردشده به گیرنده های دیوارۀ سرخرگ آئورت زیاد می شود. 

در منحنی الکتروکاردیوگرام طبیعی در حد فاصل ثبت ............ همواره ............ می باشد.- 600

کثر در دو حفرۀ قلب قابل مشاهده  1( ابتدای موج P تا Q ـ فعالیت الکتریکی حدا
2( موج Q تا انتهای T ـ فشار خون موجود در حفرات پایینی قلب در حال افزایش 

3( موج R تا ابتدای T ـ گروهی از دریچه های موجود در ساختار قلب، در حال انقباض
4( موج R تا S ـ میزان کشیدگی طناب های ارتجاعی متصل به دریچه ها در حال افزایش 

 میدونم خسته ای و جونت به لبت رسیده ولی دیگه االن وقت اینه که تمامی پارامترهای مربوط به قلب رو یکجا با هم ببینیم و تست های جامع تری رو حل کنیم ... پس هر چی که 
تا اآلن خوندی رو قراره محک بزنیم ... هر وقت آماده بودی شروع کن ؛ 1 ، 2 ، 3 ... شروع !

همزمان با فعالیت قلب فردی سالم، مجموعۀ زمان هایی که ............ از نیمی از چرخۀ ضربان قلب روی می دهد.- 601

2( حجم خون موجود درون بطن ها افزایش پیدا می کند، بیشتر 1( پایین ترین دریچۀ قلبی اجازۀ عبور به خون را می دهد، کم تر 
4( میوکارد عادی گروهی از حفرات قلب در حال انقباض هستند، کم تر 3( موج QRS در منحنی الکتروکاردیوگرام ثبت می شود، بیشتر 
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چند مورد زیر دربارۀ مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب درست است که نیمی از مدت زمان هر دورۀ آن را شامل می شود؟- 602
الف( در این مرحله، فشار خون سرخرگ آئورت کاهش می یابد.

ب( در بخشی از این مرحله، حجم خون درون بطن ها رو به افزایش می گذارد.
ج( در بخشی از این مرحله، برخی دریچه ها در نتیجۀ فعالیت میوکارد قلب باز می شوند.

د( در انتهای این مرحله، بخشی از موج مربوط به فعالیت گره پیشاهنگ در منحنی الکتروکاردیوگرام ثبت می شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

3 عمرت برفناست!
4  اگه کادرهای نکتۀ مربوط به دو سؤال بعدی رو از دست بدی، 

بالفاصله پس از آن که حجم خون درون قلب رو به کاهش می گذارد ............- 603
1( میزان فشار خون فقط در برخی از حفرات ساختار قلب افزایش پیدا می کند.

2( کشیدگی طناب های ارتجاعی و فشار خون سرخرگ آئورت در حال افزایش است.
3( ابتدا دریچه های سینی اجازۀ عبور به خون را می دهند و سپس صدای طوالنی قلب شنیده می شود.
4( بیشترین میزان فعالیت الکتریکی منحنی الکتروکاردیوگرام توسط الکترودهای دستگاه ثبت می شود. 

در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که فشار خون سرخرگ آئورت ............، قطعاً ............- 604
1( فقط روند کاهشی دارد ـ خون با کمک انقباض میوکارد، بین حفرات قلبی منتقل می شود.

2( در بخشی از آن، کم تر از فشار خون بطن چپ است ـ خون درون حفرات باالیی قلب، تجمع می یابد.
3( در تمامی زمان ها ثابت باقی می ماند ـ امکان شنیده شدن صدای طبیعی قلب از سمت چپ قفسۀ سینه وجود دارد.

4( برای نخستین  بار به حداقل می رسد ـ موج منحنی الکتروکاردیوگرام که افزایش ارتفاع آن نشان دهندۀ بزرگی قلب است، ثبت می شود.
کثر میزان فشار خون ............- 605 0 ثانیه پس از مشاهدۀ حدا 3/ در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم،

1( دهلیزها، ورود خون به درون تمامی حفرات تشکیل دهندۀ ساختار قلب، ممکن است.
2( بطن ها، از انرژی ذخیره شده در دیوارۀ سرخرگ آئورت برای حرکت رو به جلوی خون استفاده می شود.

3( سرخرگ آئورت، گروهی از دریچه های موجود در ساختار قلب اجازۀ عبور جریان خون از سمت پایین به باال را می دهند.
کلیلی باشد، ثبت می شود. 4( بطن ها، بخشی از منحنی الکتروکاردیوگرام که کاهش ارتفاع آن می تواند نشانۀ سخت شدن دیوارۀ سرخرگ های ا

چند مورد زیر در رابطه با هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب که تمامی دریچه های قلبی بسته می باشند، صحیح بیان شده است؟- 606
الف( طوالنی ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب در حال وقوع است.

ب( فشار خون موجود درون حفرۀ واجد بیشترین میزان طناب های ارتجاعی، در حال افزایش است.
ج( میزان فعالیت الکتریکی در حال ثبت توسط الکترودهای دستگاه ثبت کنندۀ منحنی الکتروکاردیوگرام در حال کاهش است.

د( حجم خون درون حفرۀ قلبی که پیام الکتریکی تحریک آن در الکتروکاردیوگرام به صورت QRS ثبت می شود، ثابت باقی می ماند.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

در چرخۀ ضربان قلب کمی پس از آن که دریچه های متصل به طناب های ارتجاعی، به سمت پایین حرکت می کنند؛ کدام مورد زیر اتفاق می افتد؟- 607
1( میزان نیروی وارد شده به گیرنده های حسی مکانیکی دیوارۀ سرخرگ منشأ گردش خون عمومی، در حال افزایش است.

2( میزان پیام الکتریکی در حال ثبت توسط الکترودهای مربوط به تهیۀ منحنی الکتروکاردیوگرام در حال کاهش است.
3( حفرۀ قلبی متصل به بیشترین تعداد رگ های خونی، در نتیجۀ مصرف ATP، شروع به انقباض می کند.

4( انتقال پیام الکتریکی تحریک در یکی از گره های شبکۀ هادی قلب، با تأخیر مواجه می شود.
در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که صدای ............ شنیده می شود؛ برخالف مرحله ای از آن که صدای قلبی دیگر قابل شنیدن است ............- 608

1( پووم ـ میزان فشار خون سرخرگ آئورت لزوماً کاهش پیدا می کند.
ک ـ وضعیت دریچه های قلبی در نتیجۀ تجمع خون در سطح باالیی آن ها، تغییر می کند. 2( تا

3( پووم ـ بخشی از ساختار موج مربوط به استراحت بطن ها در منحنی الکتروکاردیوگرام ثبت می شود.
ک ـ بیشترین میزان مصرف محصول آنزیمی در غشای داخلی میتوکندری یاخته های ماهیچه ای عادی قلب مشاهده می شود.  4( تا

چرخۀ ضربان قلب از سه مرحله تشکیل شده است که در تمامی طول یک مرحلۀ آن، فشار خون سرخرگ آئورت ثابت باقی مانده و همزمان با آن، فشار خون بطن - 609
چپ در حال افزایش می باشد. چند مورد در رابطه با این مرحله صادق است؟

الف( حجم خون موجود در حفرات پایینی تشکیل دهندۀ ساختار قلب، در حال افزایش است.
ب( تغییر وضعیت دریچه های قلبی در این مرحله به علت انقباض بخشی از میوکارد قلب می باشد.

ج( در ابتدای این مرحله، امکان شنیده شدن یکی از صداهای قلبی از سمت چپ قفسۀ سینه وجود دارد.
د( در این مرحله، بخشی از موج مربوط به فعالیت گره ضربان ساز قلب در منحنی الکتروکاردیوگرام ثبت می شود.

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



88

 قبل از این که برویم به سراغ نمودارهای الکتروکاردیوگرام، چند تا مبحث باقی مونده که شامل بیماری های قلبی و برون ده قلبه که قراره توی چند تا تست بعدی این موارد رو 
بررسی کنیم .. در این بخش از آوردن سؤاالی ساده و تکراری اجتناب کردیم و رفتیم سراغ مطالب ترکیبی!

کدام گزینۀ زیر صحیح بیان شده است؟- 610

کسون مربوط به بخش سمپاتیک دستگاه عصبی، کم تر از 5 لیتر است. 1( برون ده قلبی فردی بزرگسال، درپی آزادشدن ناقل عصبی از پایانۀ آ
2( آزادشدن شدید پیک های شیمیایی دوربرد از غدۀ سپری شکل بدن، موجب افزایش فاصلۀ بین امواج منحنی الکتروکاردیوگرام می شود.

3( زیادبودن طوالنی مدت ترشح هورمون های بخش عصبی غدۀ متصل به اندام ترشح کنندۀ رنین، موجب افزایش اندازۀ قلب می شود.
4( حجم ضربه ای برابر با میزان حجم خونی است که در هر چرخۀ ضربان قلب و در نتیجۀ انقباض میوکارد از درون قلب خارج می شود.

کدام گزینه در ارتباط با تغییرات منحنی الکتروکاردیوگرام، درست بیان شده است؟- 611

1( در افراد با میزان آلدوسترون باال به صورت مزمن، امکان کاهش اندازۀ حفرات قلبی و افزایش میزان ارتفاع QRS وجود دارد.
2( در منحنی الکتروکاردیوگرام افراد با مصرف طوالنی مدت الکل، تغییراتی مشابه افراد مبتال به تنگی برخی دریچه های قلبی ایجاد می شود.

3( در افراد چاق و کم تحرک با میزان باالی مصرف چربی های اشباع، امکان تغییر فاصلۀ امواج مختلف و کاهش ارتفاع QRS وجود دارد. 
4( در منحنی الکتروکاردیوگرام افراد مبتال به کمبود ترشح پالسمین و افراد واجد اختالل در شبکۀ هادی قلب تغییرات یکسانی دیده می شود.

کدام گزینه درست است؟- 612

»در هر فردی که ............، قطعاً ............ «

1( اندازۀ حفرات قلبی افزایش یافته است ـ عملکرد حداقل یکی از دریچه های قلبی مختل شده است.
2( اندازۀ قلب درپی فشار خون مزمن بزرگ تر می شود ـ ارتفاع موج QRS منحنی الکتروکاردیوگرام افزایش پیدا می کند. 

3( فاصلۀ بین امواج مختلف منحنی الکتروکاردیوگرام کاهش می یابد ـ بر اثر نوعی بیماری، عملکرد قلب دچار اختالل شده است.
4( میزان مصرف لیپوپروتئین کم چگال بیشتر از لیپوپروتئین پرچگال است ـ برخی یاخته های قلبی بر اثر اختالل خون رسانی، می میرند. 

کدام گزینه در ارتباط با موجی در منحنی الکتروکاردیوگرام صحیح است که نشان دهندۀ افزایش اندازۀ قلب در نتیجۀ فشار خون مزمن می باشد؟- 613

1( همزمان با آغاز فعالیت گره پیشاهنگ قلب ثبت می شود.
2( نشان دهندۀ فعالیت استراحت حفرات پایینی ساختار قلب است.

3( تمامی قسمت های آن در یک مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب ثبت می شود.
4( در زمان ثبت آن، پیام تحریک الکتریکی در سراسر بطن ها قابل مشاهده می باشد.

کدام گزینه، مشخصۀ هر بخشی از مغز است که با اثرگذاری بر قلب می تواند فاصلۀ بین بخش های مختلف منحنی الکتروکاردیوگرام را تغییر دهد؟- 614

1( در سطحی پایین تر از غدۀ ترشح کنندۀ هورمون مؤثر بر رشد صفحات غضروفی استخوان های دراز قرار گرفته است.
کنش دفاعی مربوط به یکی از خط های دفاع غیراختصاصی بدن می شود. 2( موجب بروز نوعی وا

3( با یاخته های عصبی مؤثر در ایجاد حافظه و احساسات در مغز ارتباط مستقیم دارد.
4( جزئی از یکی از بخش های اصلی تشکیل دهندۀ ساختار مغز محسوب می شود.

 از شکل سؤال بعدی زیاد استفاده کردیم ولی خب اآلن وقتشه که خود شکل رو هم بیاریم واستون ... 
کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل نمی کند؟- 615

»همزمان با وقوع شکل ............ در قلب فردی سالم ............ «

1( 1 ـ مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که کوتاه تر از سایرین است، در حال وقوع می باشد.
2( 2 ـ امکان ثبت فعالیت الکتریکی بیشتر از قلۀ موج T توسط الکترودهای دستگاه وجود دارد.

(۱)(2)

کلیلی باشد.  3( 2 ـ موجی از الکتروکاردیوگرام ثبت می شود که تغییر ارتفاع آن می تواند نشانۀ گرفتگی رگ های ا
4( 1 ـ با انقباض ماهیچه های میوکارد در جهت باال به پایین، نیروی فشار خون موجب بازشدن دریچه های قلبی می شود.

 حاال وقتشه که برویم به سراغ منحنی الکتروکاردیوگرام که توی کنکور هم اهمیت زیادی داره ...
با توجه به شکل مقابل که منحنی الکتروکاردیوگرام را نشان می دهد، کدام گزینه در مورد بخش مشخص شده »؟« صحیح بیان شده است؟- 616

1( نزدیک ترین دریچۀ قلبی به گره سینوسی ـ دهلیزی، اجازۀ عبور به خون روشن را می دهد.
2( انتقال پیام الکتریکی توسط اجزای شبکۀ هادی قلب، با تأخیر مواجه می شود.

3( حجم خون موجود در تمامی حفرات قلبی در حال تغییر است.
P

R

Q

S

T

?

4( فشار خون سرخرگ آئورت در حال کاهش یافتن می باشد. 
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همزمان با زمان مشخص شده در منحنی الکتروکاردیوگرام مقابل ............ است.- 617

1( خروج خون از برخی حفرات تشکیل دهندۀ ساختار قلب، غیرممکن 
2( میزان انرژی در حال ذخیره در دیوارۀ بزرگ ترین سرخرگ بدن، در حال کاهش 

3( پیام تحریک الکتریکی در تمامی بخش های میوکارد حفرات پایینی قلب، قابل مشاهده 

P

R

Q
S

T

?

4( بخشی از مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب که در آن صدای کوتاه تر قلب شنیده می شود، در حال وقوع  
با توجه به منحنی نوار قلب )ECG( شکل مقابل، در بخش مشخص شده با عالمت »؟« ............- 618

1( حجم خون در گردش و خارج از قلب، در حال افزایش می باشد.
2( فشار خون موجود در دهلیز چپ بیشتر از فشار خون سرخرگ آئورت است.

3( گره پیشاهنگ در حال فعالیت بوده و حفرات باالیی قلب برای انقباض آماده می شوند.
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کثر میزان کشیدگی در طناب های ارتجاعی موجود درون حفرات پایینی قلب، دیده می شود.  4( حدا
کدام موارد عبارت زیر را درست تکمیل می کنند؟- 619

» ............ B نقطۀ ............ A با توجه به منحنی الکتروکاردیوگرام طبیعی مقابل در نقطۀ«

الف( برخالف ـ به حفرات قلبِی در حال استراحت، امکان ورود خون وجود دارد.

ب( همانند ـ فشار خون حفرۀ بطن چپ بیشتر از فشار خون دهلیز چپ است.

ج( برخالف ـ پیام الکتریکی تحریک در محل دو شاخه شدن دسته تارهای بطنی، دیده می شود.
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د( همانند ـ خروج خون از حفرات قلبی، در نتیجۀ انقباض یاخته های ماهیچه ای میوکارد صورت می گیرد. 

4( ب ـ د 3( الف ـ ج   2( ج ـ د  1( الف ـ ب 
620 - ............ A با توجه به منحنی نوار قلب طبیعی مقابل، در نقطۀ

1( برخالف C، امکان ورود خون به درون تمامی حفرات قلبی وجود دارد.
2( همانند C، مسیر عبور خون از دریچه های قلبی، از باال به سمت پایین می باشد.

3( همانند B، فشار خون حفرۀ قلبی با کم ترین میزان تارهای شبکۀ هادی کاهش می یابد.
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4( برخالف B، دریچه های ایجادکنندۀ صدای گنگ و طوالنی قلب، مانع عبور خون می شوند. 
با توجه به منحنی الکتروکاردیوگرام مقابل کدام گزینه درست است؟- 621

1( در نقطۀ A همانند C، ورود خون به حفرات قلبِی در حال انقباض، دور از انتظار است.
2( در نقطۀ D برخالف B، انتقال پیام الکتریکی در شبکۀ هادی قلب با تأخیر مواجه می شود.

3( در نقطۀ B همانند A، میزان فشار خون بطن چپ بیشتر از فشار خون سرخرگ آئورت می باشد.
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4( در نقطۀ C برخالف D، خروج خون از حفرات قلبی در نتیجۀ انقباض بخشی از میوکارد صورت می گیرد. 
کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟- 622

»با توجه به منحنی ECG طبیعی مقابل، ............ بیشتر از نقطۀ ............ است.«

 D C− 1( فشار خون در حفرۀ قلبی واجد توانایی بیشترین مصرف ATP، در نقطۀ
 C B− 2( حجم خون موجود در حفرات قلبی موجود در پشت تیموس در نقطۀ

B A− 3( میزان یاخته های مصرف کنندۀ انرژی و درحال انقباض در نقطۀ 
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  D A− 4( تعداد دریچه های قلبی اجازه دهنده به عبور خون در نقطۀ
623 -............ D با توجه به منحنی قلب نگارۀ مقابل، همزمان با ثبت نقطۀ ............ برخالف نقطۀ

A )1 ـ انتقال پیام الکتریکی در یاخته هایی با ارتباط تنگاتنگ در شبکۀ هادی قلب ممکن است.
B )2 ـ یاخته های میوکارد عادی گروهی از حفرات قلبی از پایین به باال به حالت انقباض در می آیند.

C )3 ـ نیروی وارد به دیوارۀ سرخرگ آئورت در حال افزایش بوده و ورود خون به درون قلب غیرممکن است.
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کسیژن به درون دو حفرۀ تشکیل دهندۀ ساختار قلب انسان وجود دارد.  E )4 ـ امکان ورود خون تیره و کم ا
در بازۀ زمانی مشخص شده در نوار قلب شکل مقابل، بروز چند مورد از پدیده های زیر قابل انتظار است؟- 624

الف( تغییر وضعیت دریچه های قلبی در نتیجۀ فعالیت یاخته های ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب 

ب( مشاهدۀ بیشترین مقدار فشار خون حفرۀ قلبی واردکنندۀ خون به سرخرگ آئورت

ج( شنیده شدن هر دو صدای طبیعی قلب در نتیجۀ بسته شدن دریچه های قلبی
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د( انتقال پیام الکتریکی تحریک به قطورترین دسته تارهای شبکۀ هادی قلب 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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 سؤال بعدی سبکی هست که در آزمون های آزمایشی امکان دیدنش وجود داره ولی خب خیلی شانس اومدن در کنکور سراسری نداره، اما سبکش رو ببینید تا بعدا غافلگیر نشوید.
با توجه به تغییر ایجاد شده در منحنی الکتروکاردیوگرام مقابل، بروز چند مورد زیر دربارۀ تغییر ایجاد شده در بدن فرد محتمل است؟- 625

الف( افزایش میزان اندازۀ حفرات تشکیل دهندۀ قلب

ب( بروز اختالل در خون رسانی به یاخته های ماهیچه ای قلب  

ج( افزایش میزان فشار خون موجود در سرخرگ ها به صورت مزمن

د( اشکال در عملکرد یاخته های تشکیل دهندۀ گره دهلیزی ـ بطنی

1 )1
2 )2
3 )3
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رگهایخونی

 خوش اومدی به گفتار 2 ... دیگه افتادی تو سراشیبی ولی حواست باشه نزنی به جاده خاکی ! مسیر راحت تری نسبت به قبل در پیش داری ولی باید با سرعت مطمئنه حرکت کنی 
و پاسخ تست ها رو هم دقیق بخونی!

کدام گزینه، عبارت زیر را از نظر درستی یا نادرستی، به طوری متفاوت با سایر گزینه ها تکمیل می کند؟- 626

»در دستگاه گردش خون انسان سالم و بالغ، بزرگ ترین سرخرگ بدن ............. بزرگ سیاهرگ زیرین .............. «

1( برخالف ـ در خارجی ترین الیۀ ساختار دیوارۀ خود یاخته هایی با فضای بین یاخته ای زیاد و متصل به ساختار غشای پایه دارد.
کسیژن بیشتر حمل کرده و در برش عرضی فضای داخلی کم تری داشته و به صورت گردتر دیده می شود. 2( نسبت به ـ خونی با میزان ا

3( در مقایسه با ـ به دلیل وجود رشته های کالژن و یاخته های ماهیچه ای فراوان در الیۀ میانی خود، در برابر فشار قلب تحمل بیشتری دارد.
4( همانند ـ در داخل خود چند الیه از یاخته ها با فضای بین یاخته ای زیاد و متصل به شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی دارد.

نوعی رگ در ساختار دستگاه گردش خون انسان که وظیفۀ تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی را بر عهده دارد، واجد چه ویژگی است؟- 627

1( چند الیه از یاخته هایی پوششی به همراه شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در دیوارۀ خود دارد.
2( کوچک ترین نوع از رگ های دستگاه گردش خون بوده و حداقل سرعت جریان خون در آن قابل مشاهده است.

3( با انقباض یاخته های ماهیچه ای دیوارۀ خود، میزان مقاومت در برابر جریان خون را کنترل می کند.
4( به  دنبال هر انقباض، حجم آن تغییر کرده و به صورت موجی در طول این رگ پیش می رود.

کدام گزینه مشخصۀ رگ هایی در بدن انسان می باشد که در دیوارۀ خود سه الیه دارند و در غیاب خون امکان بسته شدن آن ها وجود دارد؟- 628

1( در مقایسه با رگ های دیگر، دیوارۀ ضخیم تر و رشته های کشسان بیشتری دارند.
2( همگی گیرنده هایی دارند که در پاسخ به بروز نوعی پاسخ دفاعی عمومی بدن، تحریک می شوند.

3( با کمک رشته های کشسان و انقباض یاخته های ماهیچه ای خود، خون را با فشار زیادی به جلو می رانند.
4( بیشتر در قسمت های سطحی بدن قرار داشته و خون ریزی آن ها در مقایسه با سایر رگ های خونی خطر کم تری دارد.

رگ های خونی که مهم ترین نقش را در تنظیم میزان جریان خون واردشده به شبکه های مویرگی بر عهده دارند، ............- 629

1( در صورت افزایش میزان نیاز تغذیه ای یاخته های بافتی به مواد غذایی، یاخته های الیۀ میانی آن ها منقبض می شوند.
2( با داشتن ماهیچه های صاف اندک و رشته های کشسان فراوان، به میزان زیادی قطر خود را تغییر می دهند.

کسیژن موجود درون خون قادر به تغییر میزان جریان خون هستند. 3( در پاسخ به افزایش میزان ا
4( میزان مقاومت آن در برابر جریان خون ارتباط مستقیم با میزان انقباض ماهیچۀ دیوارۀ آن، دارد.

ک تمامی سرخرگ های موجود در بدن انسان محسوب می شود؟- 630 کدام گزینۀ زیر وجه اشترا

کسیژن را به صورت یک طرفه از قلب دور کرده و به شبکه های مویرگی وارد می کنند. 1( خون غنی از ا
2( دارای نبض بوده و ضخامت خود را در چرخۀ ضربان قلب به میزان زیادی تغییر می دهند.

3( در دیوارۀ خود سه الیه داشته و در قسمت های عمقی بدن قرار گرفته اند.
4( ضخامت الیۀ میانی دیوارۀ آن ها، بیشتر از دو الیۀ دیگر است.
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کدام گزینه عبارت را مناسب تکمیل می کند؟- 631

»در دستگاه گردش خون، هر سرخرگی که ............، قطعاً ............ «

1( بیشترین میزان مقاومت در برابر جریان خون را دارد ـ حجم آن در پی ورود خون به میزان زیادی تغییر می کند.
کسیژن را درون خود منتقل می کند. کسیژن خون است ـ خون غنی از ا 2( در دیوارۀ خود دارای گیرنده های حساس به میزان ا

3( در ایجاد نبض نقش دارد ـ حین استراحت بطن ها با کمک رشته های کشسان فراوان، گشادشده تا جریان پیوستۀ خون حفظ شود.
4( در پاسخ به تغییرات نیازهای بافتی، قطر خود را تغییر می دهد ـ در ثبت نبض نقش مهمی داشته و ضخامت خود را به میزان زیادی عوض می کند.

کدام گزینۀ زیر در رابطه با فشار خون و نبض به ترتیب درست است؟- 632

1( تحت تأثیر چاقی و میزان چربی، نمک و قهوۀ مورد استفاده، قرار می گیرد. ـ حاصل تغییر حجم رگ هایی واجد سه الیۀ بافتی می باشد.
2( همواره با دو عدد معرف فشار بیشینه و کمینه، بیان می شود. ـ در سرخرگ های بزرگ تر و با میزان رشته های کشسان بیشتر، بهتر حس می شود.
3( فشار خون کمینه درپی فعالیت یاخته های ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ سرخرگ ایجاد می شود. ـ در تمامی رگ های عمقی بدن قابل لمس می باشد.  

4( افزایش آن به صورت مزمن، می تواند موجب بزرگی قلب شود. ـ درپی انقباض هر حفرۀ قلبی به صورت موجی در طول برخی رگ ها دیده می شود.
کدام گزینه در ارتباط با نیرویی که به خون موجود در سرخرگ ها وارد می شود، صحیح است؟- 633

1( میزان آن در نتیجۀ ترشح شدید هورمون از بخش قشری و مرکزی غدد فوق کلیه، افزایش می یابد.
2( تحت تأثیر نیروی انقباض یاخته های ماهیچه ای دیوارۀ قلب و خارجی ترین الیۀ سرخرگ ها می باشد.

3( پایین ترین بخش ساقۀ مغز و مرکزی ترین ساختار تشکیل دهندۀ مغز، در تنظیم میزان این نیرو نقش دارند.
4( افزایش میزان این نیرو برای طوالنی مدت، موجب افزایش اندازۀ قلب و کاهش ارتفاع موج QRS نوار قلب می شود.

 قبل حل تست بعدی، کنار خودت آب قند بذار تا در مواقعی که فشارت افتاد یه ُقُلپ ازش بخوری ! 
چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟- 634

»در دستگاه گردش خون انسان، هر زمانی که ............، به طورحتم ............ «

الف( کمینۀ فشار خون ثبت می شود ـ دیوارۀ سرخرگ های بدن در حال بازشدن است.

ب( بیشنیۀ فشار خون در حال ثبت شدن است ـ ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ دهلیزها در حال استراحت است.

کثر میزان مصرف ATP توسط یاخته های میوکارد انجام می گیرد. ج( دیوارۀ کشسان سرخرگ آئورت جمع می شود ـ حدا

د( رشته های عصبی سمپاتیک بدن را در حالت آماده باش قرار دهند ـ بیشینۀ فشار خون برخالف کمینۀ آن افزایش می یابد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام مورد ارتباط با تمامی رگ هایی درست است که بیشتر حجم خون را در خود ذخیره کرده اند؟- 635

1( همگی در قسمت های سطحی بدن و به سمت باال قرار دارند.
گم، درون آن ها مکش ایجاد می شود. 2( طی فرایند دم و حرکت دیافرا

3( فضای داخلی وسیع و دیواره ای با مقاومت زیاد دارند.
4( با کمک باقی ماندۀ فشار سرخرگی، خون را به جلو می رانند.

در دستگاه گردش خون انسان سالم، ............ فقط ............ - 636

1( دریچه های النه کبوتری ـ در زمان انقباض یاخته های ماهیچه ای اسکلتی بسته می باشند.
گم ـ در کاهش فشار از روی سیاهرگ های اطراف قلب مؤثر است. 2( نیروی مکش حاصل از فعالیت دیافرا

3( نیروی حاصل از تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی ـ در جریان خون سیاهرگ های اندام های پایین تر از قلب تأثیرگذار است.
4( تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی ـ در محل هایی که دریچه های النۀ کبوتری قابل مشاهده اند، به جریان خون سیاهرگی کمک می کند.

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟- 637

»در ارتباط با گردش خون در سیاهرگ ها می توان بیان داشت، در زمانی که ............ ، قطعاً ............ «

الف( فاصلۀ بین استخوان جناغ و نای افزایش می یابد ـ خون سیاهرگ های اطراف قلب به سمت باال کشیده می شود.

ب( میزان فشار خون سرخرگی شدیداً کاهش می یابد ـ ایجاد اختالل در جریان خون سیاهرگ ها غیرممکن است.

ج( ماهیچه های اسکلتی اطراف سیاهرگی در پا منقبض می شوند ـ دریچۀ النۀ کبوتری باالیی در سیاهرگ مجاور، بسته می گردد.

کتین و میوزین ماهیچۀ شکم درهم فرو می روند ـ به بازگشت خون سیاهرگ وسط عصب بینایی به قلب کمک می شود. د( رشته های ا

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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کدام گزینه در رابطه با سیاهرگ ها و جریان خون آن ها صادق است؟- 638

1( ماهیچه های مؤثر در تغییر وضعیت دریچه های النه کبوتری، دارای ظاهر مخطط هستند. 
2( سرعت جریان خون در رگ های واجد بیشترین میزان حجم خون، کم تر از سایر رگ های خونی است.

3( سیاهرگ هایی که بیشترین میزان نیاز به وجود دریچه های النه کبوتری را دارند، در اطراف گردن قرار گرفته اند
4( مهم ترین ماهیچۀ مؤثر در برداشته شدن فشار از روی سیاهرگ های اطراف قلب حین حرکت قفسۀ سینه، معموالً عمل ارادی دارد.

 ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آن چه میپنداشتیم ... هیچ دلیلی نداشت همینجوری یهو خواستم یه شعر واست بگم!
در ارتباط با جریان خون در دستگاه گردش خون می توان بیان داشت که ...............- 639

1( مهم ترین ماهیچه های مؤثر در ایجاد فشار خون سرخرگ ها، عملکرد غیرارادی و عصب دهی خودمختار دارند.
2( بندارۀ موجود در ابتدای شبکه های مویرگی، مهم ترین نقش را در تنظیم میزان جریان خون آن ها دارد.

3( دریچه های حاصل از چین خوردگی بافت پوششی، همواره جریان خون را یک طرفه و به سمت باال هدایت می کنند.
4( یاخته های ماهیچه ای مؤثر در حرکت خون در سیاهرگ ها، توسط رشته های بخش خودمختار، عصب دهی می شوند.

 خب وقتشه که چند تا تست کلی تر حل کنیم تا حساب کار دستت بیاد که اوضاع از چه قراره ... 
در ساختار دستگاه گردش خون فردی سالم، دو رگ خونی که در دو طرف بندارۀ مویرگی قرار دارند؛ از نظر ............ هستند.- 640

2( داشتن شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی، متفاوت 1( تعداد الیه های تشکیل دهندۀ ساختار دیوارۀ خود، متفاوت 
4( داشتن گیرنده های حسی پیکری مؤثر در بروز سازوکارهای دفاعی بدن، مشابه 3( وجود یاخته هایی با فضای بین یاخته ای زیاد در الیۀ خارجی خود، مشابه 

در هر رگ خونی موجود در دستگاه گردش خون انسان که ............، می تواند ............- 641

1( یاخته های پوششی ساختار دیوارۀ آن مستقیماً به غشای پایه اتصال دارند ـ حداقل میزان سرعت جریان خون مشاهده شود.
2( تعداد الیه های یاخته ای دیوارۀ آن کم تر از سایر رگ های خونی است ـ بنداره ای از جنس ماهیچه، جریان خون را کنترل  کند.

3( برخی یاخته های پوششی آن چین خورده هستند ـ یاخته های ماهیچه ای و بافت پیوندی وجود داشته باشد.
4( توانایی زیادی برای مقابله با قدرت انقباض قلب دارد ـ الیۀ واجد رشته های کالژن، ضخامت بیشتری نسبت به سایر الیه ها داشته باشد.

هر رگی خونی در مسیر گردش خون انسان که ............، به طور حتم ............ - 642

1( خون را به شبکۀ مویرگی وارد می کند ـ در صورت نبود خون، حفرۀ درونی خود را با کمک دیوارۀ خود باز نگه می دارد.
2( در ابتدا و یا در بخشی از آن، دریچه ای قابل مشاهده است ـ درپی انقباض بطن ها، موجی در طول آن قابل مشاهده است. 

3( باعث حفظ پیوستگی جریان خون می شود ـ پس از اتمام ثبت موج T منحنی الکتروکاردیوگرام میزان قطر خود را کاهش می دهد.
4( خون را از شبکۀ مویرگی خارج می کند ـ نوعی رگ با حفرۀ درونی گسترده تر نسبت به رگ واردکنندۀ خون به شبکۀ مویرگی می باشد.

در دستگاه گردش خون بدن انسان همۀ رگ هایی که ............ ؛ همانند هر رگی که ............ ، ساختاری مشابه شکل مقابل دارند.- 643

کسیژن خون دارند ـ احتمال رسوب کلسترول در دیوارۀ آن زیاد است 1( گیرنده های حساس به غلظت ا
کسیژن هستند ـ گیرنده های حساس به فشار خون را در دیوارۀ خود جای داده است  2( حاوی خون غنی از ا

3( گویچه های سفید خون طی دیاپدز از دیوارۀ آن ها عبور می کنند ـ در ترشح مایع زاللیه مهم ترین نقش را دارد
4( میزان جریان خون شبکه های مویرگی را با انقباض دیوارۀ خود تنظیم می کنند ـ خون را به شبکۀ مویرگی وارد می کند

مویرگها

کدام گزینه در ارتباط با همۀ رگ های خونی در بدن انسان صحیح است که حداقل سرعت جریان خون در آن ها مشاهده می شود؟- 644

1( در ساختار خود فقط یک الیه از یاخته هایی با ظاهر مشابه یاخته های نازک ترین الیۀ دیوارۀ قلب دارند.
2( با کمک شبکه ای از رشته های پروتئینی و لیپوپروتئینی عبور مواد بسیار درشت را تنظیم می کنند.

0 میکرومتر است. 02/ کثر 3( ساختار مناسب برای تبادل مواد داشته و فاصلۀ آن تا یاخته های بدن، حدا
4( میزان جریان خون آن ها به کمک بنداره ای واجد یاخته های تک هسته ای، کنترل می شود.

کدام گزینه مشخصۀ ساختاری است که در سطح بیرونی تمامی مویرگ ها قرار دارد و نوعی صافی برای محدودکردن عبور مولکول های درشت ایجاد می کند؟- 645

1( غشای یاخته های پوششی سنگ فرشی تشکیل دهندۀ دیوارۀ مویرگ محسوب می شود.
2( در تماس با یاخته های پوششی با ظاهر سنگ فرشی و واجد ارتباط تنگاتنگ قرار گرفته  است.

3( شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است که فضای بین یاخته های دیوارۀ مویرگ را پر می کند.
4( ساختاری فاقد یاخته بوده که در آن متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار و عملکرد قابل مشاهده می باشد.
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟- 646

»هر مویرگ خونی در دستگاه گردش خون انسان که غشای پایۀ کاملی ............ «

1( دارد، واجد حفرات بین یاخته ای می باشد.
2( ندارد، در غشای یاخته های پوششی خود منافذ زیادی دارد.

3( دارد، جریان خون خود را به کمک سرخرگ کوچک پیش از خود تنظیم می کند.
4( ندارد، با کمک حفره های بین یاخته ای خود به تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی می پردازد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 647

»در بدن انسان، هر نوع مویرگ خونی که ............، قطعاً ............ «

1( ورود و خروج مواد را به بیشترین میزان کنترل می کند ـ یاخته هایی واجد ارتباط تنگاتنگ با یک دیگر دارد.
2( منافذ زیادی در غشای یاخته های پوششی خود دارد ـ فاصلۀ بین یاخته های بافت پوششی بیشتر از بقیۀ انواع مویرگ ها است.

3( دارای ضخیم ترین ساختار صافی محدودکنندۀ عبور مولکول های بسیار درشت است ـ در دستگاه عصبی مشاهده می شود.
4( دارای حفرات زیادی است ـ در ساختار منافذ غشای یاخته های پوششی خود پروتئین های محدودکنندۀ عبور مولکول های درشت دارد.

در بدن فردی سالم، مویرگی که در ............ دیده می شود، ساختاری مشابه شکل ............ دارد.- 648

1( بافت ضربه گیر موجود در کف دست برخالف اندام ذخیره کنندۀ آهن بدن ـ 2
2( هر محل ذخیرۀ کیلومیکرون ها برخالف اندام تولیدکننده و ترشح کنندۀ آنزیم رنین ـ 1
3( بافت تشکیل دهندۀ تومور لیپوما همانند مرکز کنترل انعکاس عقب کشیدن دست ـ 2

(2)(1) 4( محل مرگ گویچه های قرمز همانند اندام هدف هورمون مؤثر بر تولید گویچه های قرمز ـ 1 
کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل می کند؟- 649

»هر مویرگی در بدن انسان که ............، به طورقطع ............ «

1( هورمون های تیروئیدی پس از تولید از دیوارۀ آن عبور کرده و به خون وارد می شوند ـ غشای پایۀ ضخیمی دارد.
کسیژن طی عبور از دیوارۀ آن به خون وارد می شود ـ در ساختار خود دارای حفره های بین یاخته ای فراوانی است.  2( گاز ا

3( در تشکیل سد خونی ـ نخاعی مؤثر است ـ فقط به مولکول های شیمیایی موردنیاز یاخته های عصبی اجازۀ عبور می دهد. 
4( در ساختار پرزهای روده قابل مشاهده است ـ در ساختار دیوارۀ خود، دارای غشای پایۀ کامل بوده و مواد غذایی را دریافت می کند.

هر ماده ای که از طریق غشای یاخته های پوششی دیوارۀ مویرگ های خونی بدن انسان عبور ............ می شود.- 650

2( می کند، نوعی مولکول شیمیایی محلول در چربی محسوب  1( نمی کند، از منافذ بین یاخته های پوششی منتشر 
4( می کند، در جهت شیب غلظت بین دو سمت دیوارۀ مویرگ جابه جا  3( نمی کند، نوعی مولکول شیمیایی غیرآلی محسوب 

همزمان با انتقال مولکول های پروتئینی درشت بین دو سمت مویرگ غدۀ فوق کلیه، بروز کدام گزینه قابل انتظار است؟- 651

1( ریزکیسه ای حاوی این مولکول ها به فضای بین یاخته ای وارد می شود.
2( جهت شیب غلظت، در جابه جایی مولکول های پروتئینی نقش زیادی دارد.

3( منافذ غشای یاخته های پوششی، اجازۀ عبور به این مولکول های زیستی را می دهند.
4( سوخت اصلی و رایج یاخته، مصرف شده و غلظت فسفات در یاخته های پوششی افزایش می یابد.

در ارتباط با انتقال مواد در شبکه های مویرگی می توان بیان داشت که ............- 652

1( در برخی موارد، بندارۀ موجود در ابتدای شبکۀ مویرگی جریان خون آن را کنترل می کند.
2( همواره برای انتقال مواد درشت بین دو سمت مویرگ، باید ریزکیسه  تشکیل شود.
3( هر مولکول پروتئینی درشت، طی فرایند درون بری و برون رانی منتقل می شود.

4( در بسیاری موارد جهت حرکت طی انتشار را شیب غلظت تعیین می کند.
چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟- 653

»در طی عبور مواد از دیوارۀ مویرگ منفذدار، هرگاه یک ترکیب شیمیایی ............ شود، به طورحتم ............ «

الف( به درون سیتوپالسم یاخته های پوششی وارد ـ بدون نیاز به مصرف ATP منتقل می گردد.

ب( مولکول پروتئینی بین دو سمت مویرگ جابه جا ـ طی درون بری و برون رانی منتقل شده است.

ج( در جهت شیب غلظت و طی انتشار جابه جا ـ به کمک غشای یاخته های پوششی جابه جا می گردد.

د( از طریق غشای یاخته های دیوارۀ مویرگ منتقل ـ فاقد توانایی عبور از منافذ بین یاخته های پوششی است.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
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 االن قراره جریان توده ای رو شروع کنیم ... قبلش یه چیز بگم اونم این که متفاوت بودن با تودۀ مردم حس خوبی داره ... سعی کن متفاوت باشی؛ اما از نوع مثبتش!
در یک شبکۀ مویرگی در بدن انسان، هر چه به سمت ............ نزدیک شویم؛ ............ می یابد.- 654

2( سرخرگی ـ میزان فشار تراوشی خون، کاهش 1( سیاهرگی ـ میزان فشار اسمزی خون، افزایش 

4( سرخرگی ـ خروج مواد از بافت به خون، افزایش 3( سیاهرگی ـ میزان نیروی وارد به دیوارۀ رگ، کاهش 

کدام گزینه در رابطه با جریان توده ای مؤثر در انتقال مواد بین دو سمت مویرگ، درست است؟- 655

1( در تمامی بخش های شبکۀ مویرگی، میزان فشار اسمزی خون ثابت بوده و فشار تراوشی تغییر می کند.

2( افزایش میزان فشار اسمزی خون در طول شبکۀ مویرگی، باعث افزایش ورود مواد به درون رگ های خونی می شود.

3( بیشتر بودن فشار اسمزی خون نسبت به فشار تراوشی، موجب تحریک ورود مواد به درون فضای میان بافتی می شود.

4( در طول شبکۀ مویرگی، همواره یکی از نیروهای مؤثر در انتقال مواد بین دو سمت مویرگ، بیشتر از دیگری است.

چند مورد عبارت زیر را صحیح کامل می کند؟- 656

»در هر شبکۀ مویرگی موجود در دستگاه گردش خون انسان، ............ «

الف( گلوکز با عبور از بین یاخته های پوششی از خون خارج و به بین یاخته ها منتقل می شود.

کسیژن از طریق غشای یاخته های پوششی عبور کرده و از خون خارج می شود. ب( گاز ا

ج( میزان جریان خون واردشده، تحت  تأثیر نوعی سرخرگ کوچک تنظیم می شود.

د( اختالف فشار اسمزی و تراوشی در ابتدای آن، بیشتر از انتها می باشد.

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

کدام گزینه در مورد انتقال مواد بین دو سمت مویرگ های بدن صحیح است؟- 657

کسیژن می باشد. 1( هر رگی که خون را به شبکۀ مویرگی وارد می کند، حاوی خون غنی از ا

2( هورمون ها پس از ترشح، طی عبور از حفرات موجود در بین یاخته های مویرگ ها به خون وارد می شوند.

3( اوره بالفاصله پس از تولید، طی فرایند انتشار از عرض دیوارۀ مویرگ های واجد غشای پایۀ کامل به خون وارد می شود.

4( ترکیب شیمیایی که ورود آن به درون کبد تحت تأثیر هورمونی از لوزالمعده است از طریق منافذ بین یاخته های پوششی منتقل می شود.

کدام گزینه عبارت زیر را صحیح کامل می کند؟- 658

»در بدن انسان ها ............ در بروز ادم، اثری ............ دارد.«

1( کاهش طوالنی مدت ترشح انسولین ـ مشابه ترشح طوالنی مدت هورمون آلدوسترون

2( تجزیۀ پروتئین های خون ـ مخالف مصرف زیاد نمک و چربی و مصرف میزان اندک آب

3( افزایش شدید ترشح هیستامین ـ مشابه، تحریک رشته های عصبی تشکیل دهندۀ اعصاب پاراسمپاتیک

4( افزایش طوالنی مدت ترشح هورمون های بخش مرکزی غدد فوق کلیه ـ مخالف، افزایش فشار خون سیاهرگ ها

دستگاهلنفیوتنظیمدستگاهگردشخون

در دستگاه لنفی بدن انسان، می توان بیان داشت که به طور معمول هر ............ لنفی ............- 659

1( رگ ـ باعث برقراری ارتباط بین دو گره لنفی مجاور یک دیگر در بدن می شود.

2( گره ـ اجزای منظمی داشته و محل تولید یاخته های اصلی دستگاه ایمنی محسوب می شود.

3( اندام ـ با داشتن یاخته های ایمنی در از بین بردن عوامل بیماری زای واردشده به بدن نقش مهمی ایفا می کند.

4( مویرگ ـ از یک طرف بسته بوده و با داشتن فضاهای بین یاخته ای در جلوگیری از گسترش یاخته های سرطانی در بدن نقش دارد.

کدام گزینه در مورد جریان لنف در بدن انسان صحیح است؟- 660

1( مجرای لنفی راست و چپ، اندازۀ یکسانی داشته و در محل مشابهی به سیاهرگ زیرترقوه ای می ریزند.

2( محل اتصال مجار ی لنفی به سیاهرگ های بدن در سطحی پایین تر از تیموس قرار گرفته است.

3( افزایش میزان مصرف نمک و چربی، موجب افزایش میزان جریان لنف در بدن می شود.

کم این بخش ها در کف دست است. کم گره های لنفی اطراف گردن کم تر از ترا 4( میزان ترا
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کدام گزینه به طور مناسب عبارت زیر را کامل می کند؟- 661

»به  طورمعمول در بدن فردی سالم، ............ دور از انتظار است.«

1( انتقال چربی توسط دستگاه لنفی به محل ذخیرۀ آهن همانند اتصال مجرای لنفی چپ و راست به بزرگ سیاهرگ زبرین
2( ارتباط یک مجرای لنفی با بیش از یک گره لنفی برخالف افزایش میزان خروج مایع از دیوارۀ مویرگ های بدن بدون بروز بیماری

3( ارتباط یک گره لنفی با بیش از یک رگ لنفی همانند تولید یاخته های اصلی دستگاه ایمنی در گره های لنفی
4( مشاهدۀ گره لنفی در ناحیۀ زیر بغل برخالف وجود فضاهای بین یاخته ای فراوان در مویرگ های لنفی

 مطالب سؤال بعدی به طور کامل از شکل کتاب درسی قابل برداشت هستند و این امکان وجود داره که ازشون توی کنکور یا آزمون های آزمایشی سؤال طرح بشه ... پس جدی 
بگیرشون !

در دستگاه لنفی فردی سالم، مجرای لنفی که به سیاهرگ زیرترقوه ای چپ تخلیه می شود، ............ مجرای لنفی که به سیاهرگ زیرترقوه ای سمت راست می ریزد - 662

............ می کند.

1( در مقایسه باـ  ضخامت بیشتری داشته و مسافت کم تری را در حفرۀ شکمی طی
2( برخالف ـ پس از عبور از پشت قلب، محتویات خود را به گردش خون تخلیه

3( همانند ـ لنف تولیدشده در گره های لنفی ناحیۀ لگن را دریافت
4( برخالف ـ لنف تولیدشده در مجاورت لوزه ها را دریافت

کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل می کند؟- 663

»هر اندام لنفی در بدن فردی سالم که ............، قطعاً ............ «

1( کم ترین فاصله را از دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی دارد ـ در سطح باالتری از سایر اندام های لنفی موجود در بدن قرار گرفته است.
2( در داخل حفرۀ شکمی قرار دارد ـ بخشی از دستگاه گوارش محسوب شده و در سمتی از بدن که کبد دیده می شود، قرار گرفته است.

3( فقط در سمت چپ بدن قابل مشاهده است ـ توسط مویرگ های خونی واجد فضاهای بین یاخته ای فراوان خون را دریافت می کند.
4( در قفسۀ سینه قرار دارد ـ از دو قسمت کامالً یکسان تشکیل شده و در سطحی پایین تر از حفرات باالیی قلب قرار گرفته است

کدام گزینه در مورد اندام لنفی موجود در شکل مقابل صحیح نیست؟- 664

1( توانایی تولید نوعی هورمون مؤثر بر کاهش مدت زمان چرخۀ یاخته ای در یاخته های مغز استخوان را دارد.
2( مواد لنفی خارج شده از آن به رگ های لنفی می ریزند که در نهایت به قطورترین مجرای لنفی بدن تخلیه می شوند.

3( در نزدیکی غدۀ درون ریز ترشح کنندۀ هورمون مؤثر بر افزایش میزان نفوذپذیری غشای یاخته های بدن به گلوکز قرار دارد.
4( توسط مویرگ های واجد غشای پایۀ ناقص خون رسانی شده و اندازۀ کوچک تری نسبت به اندام لنفی موجود در جلوی دهلیزها، دارد. 

کدام گزینه در ارتباط با اندام های لنفی موجود در بدن فردی بالغ و سالم صحیح نیست؟- 665

1( اندام لنفی موجود در پشت جناغ در مقایسه با اندام لنفی که محل مرگ گویچه های قرمز است، اندازۀ بزرگ تری دارد.
2( یاخته های محل بلوغ لنفوسیت  B برخالف یاخته های اندام لنفی که نوعی هورمون ترشح می کنند، تحت تأثیر هورمون رشد تقسیم می شوند.

3( اندام لنفی منفرد و مربوط به دستگاه گوارش، نسبت به محل بلوغ لنفوسیت های مورد حمله قرار گرفته توسط HIV، در سطح پایین تری قرار دارد.
4( محل تولید گویچه های قرمز همانند اندام لنفی که محل مرگ گویچه های قرمز است، توسط مویرگ های واجد غشای پایۀ ناقص خون رسانی می شود.

هر اندام لنفی که خون خارج شده از خود را به سیاهرگ باب کبدی می ریزد، چه مشخصه ای دارد؟- 666

2( محل مرگ یاخته های خونی موردتهاجم در بیماری ماالریا می باشد. 1( در سمت راست بدن و در نزدیکی کبد قرار گرفته است. 
4( نخستین بخش تشکیل دهندۀ رودۀ کور لولۀ گوارش محسوب می شود. 3( مایع لنفی خود را مستقیماً به قطورترین مجرای لنفی می ریزد. 

تنظیمدستگاهگردشخون

کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟- 667

»در بدن فردی سالم، هنگامی که ............، به طورحتم ............ «

1( فعالیت گره ضربان ساز طی ورزش افزایش می یابد ـ میزان گردش مایع لنفی در داخل بدن زیاد می شود.
2( فعالیت ورزشی فرد افزایش می یابد ـ میزان انقباض بنداره های موجود در ابتدای شبکه های مویرگی وی بیش تر می شود.

کز مغزی مؤثر بر دستگاه گردش خون فعالیت می کنند ـ موجب بازشدن بندارۀ ابتدای شبکه های مویرگی می شوند. 3( مرا
کز عصبی تحریک می شوند. 4( فشار خون سرخرگ خارج کنندۀ خون تیره تغییر می کند ـ گیرنده های فشاری ارسال کنندۀ پیام عصبی به مرا
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چند مورد عبارت زیر را درست کامل نمی کند؟- 668

»در بدن انسان، در نتیجۀ افزایش ............، لزوماً ............ «

کسید موجود در خون ـ میزان مقاومت در برابر جریان خون افزایش پیدا می کند. الف( میزان کربن دی ا

کز مغزی تنظیم گردش خون ـ میزان جریان خون در سرخرگ ها افزایش پیدا می کند.  ب( ارسال پیام توسط مرا

کز تنفس ارسال می کند. کزی در نزدیکی مرا ج( غلظت یون هیدروژن خون ـ نوعی گیرندۀ حسی پیام هایی را به مرا

کلیلی فردی مبتال به سکتۀ قلبی ـ احتمال کاهش ارتفاع موج QRS نوار قلب زیاد می شود. د( کلسیم در سرخرگ های ا

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
کدام گزینه در مورد رشته های عصبی تشکیل دهندۀ اعصاب هم حس بخش خودمختار دستگاه عصبی صادق نیست؟- 669

1( در پی فعالیت شدید ماهیچه های ارادی بدن، موجب تغییر فعالیت گره ضربان ساز قلب می شوند.
2( اثری مشابه هورمون های آزادشده از بخش قشری غدد فوق کلیه بر فعالیت شبکۀ هادی قلب دارند.

گم، فعالیت خود را تنظیم می کنند. کز مغزی موجود در نزدیکی مرکز تنظیم فعالیت ماهیچۀ دیافرا 3( تحت  تأثیر مرا
4( با اثر بر گره موجود در نزدیکی منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین، موجب کاهش فاصلۀ بین امواج منحنی قلب نگاره می شوند.

گیرنده های حسی مؤثر بر تنظیم و حفظ فشار سرخرگ ها چه مشخصه ای دارند؟- 670

2( تحت تأثیر تغییر نیروی واردشده به دیوارۀ رگ تحریک می شوند. 1( در دیوارۀ سرخرگ های گردش خون عمومی قرار گرفته اند. 
4( قادر به تغییر فعالیت یاخته های عصبی پایین ترین قسمت مغز هستند. 3( به ماهیچه های قلبی و دیوارۀ سرخرگ های بدن پیام می فرستند. 

کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟- 671

»در بدن فردی سالم هر ............، قطعاً ............ «

1( رشتۀ عصبی مؤثر بر فعالیت گره ضربان ساز شبکۀ هادی ـ در داخلی ترین الیۀ تشکیل دهندۀ دیوارۀ قلب غیرقابل مشاهده است.
2( مادۀ شیمیایی که موجب کاهش میزان قطر رگ های خونی می گردد ـ در نتیجۀ سوخت وساز یاخته های بدن تولید می شود.

کسید تغییر می دهد ـ در دیوارۀ سرخرگ ها قرار گرفته است. 3( ماهیچه ای که میزان انقباض خود را تحت تأثیر مستقیم کربن دی ا
4( مادۀ شیمیایی که گیرنده های شیمیایی حساس به تنظیم فشار سرخرگی را تحریک می کند ـ حاصل مصرف هوازی گلوکز می باشد.

بخشی از اعصاب خودمختار در بدن فردی سالم، که موجب ............ می شود، در بروز ............ نیز مؤثر است.- 672

1( کاهش میزان قطر سرخرگ های کوچک ماهیچۀ دوسربازو ـ افزایش نیروی وارد به خون
کنش بدن به شرایط تنش 2( افزایش میزان مدت زمان دورۀ چرخۀ ضربان قلب ـ وا

3( افزایش میزان برون ده قلبی ـ تغییر سرعت فعالیت برخی ماهیچه های اسکلتی
4( افزایش خون رسانی به ماهیچه های قلبی ـ کاهش میزان قطر سوراخ مردمک

در بدن فردی سالم، هر ............ که در تنظیم فشار خون همانند ضربان قلب نقش دارد، قادر به ............ می باشد.- 673

2( هورمونی ـ اثرگذاری بر میزان قطر نایژه ها و نایژک ها 1( بخشی از مغز ـ تنظیم فعالیت ماهیچه های تنفسی 
4( هورمونی ـ افزایش میزان بازجذب برخی مواد از ادرار کنش مؤثر در دفاع بدن  3( بخشی از مغز ـ بروز نوعی وا

چند مورد زیر، اثری مخالف »تخریب یاخته های ماهیچه ای اسکلتی و آزادشدن محتویات شبکۀ آندوپالسمی آن ها به خون« بر میزان قطر رگ ها دارد؟- 674

الف( افزایش ترشح پیک های شیمیایی از ماستوسیت ها طی فرایند پاسخ التهابی

کنش های مربوط به چرخۀ کربس   ب( افزایش میزان فعالیت آنزیم های مؤثر در انجام وا

ج( افزایش ترشح هورمون های یددار تولیدشده از بزرگ ترین غدۀ درون ریز ناحیۀ گردن

د( افزایش غیرطبیعی و شدید ترشح هورمون از پر تعدادترین غدد درون ریز اصلی بدن

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

خون

 ابتدا یک سری کلیات راجع به خون میخونیم و بعدش هم میرویم به سراغ بخش های مختلفش ... 
به دنبال سانتریفیوژکردن خون هر فرد سالم، بخشی که در ............ قرار می گیرد، همواره ............ - 675

1( پایین ـ بیشتر حجم خون را تشکیل می دهد و در افزایش میزان غلظت خون مؤثر است.
2( باال ـ حاوی مواد موردنیاز یاخته ها بوده و بیشتر حجم آن را، آب تشکیل می دهد. 

3( پایین ـ با داشتن پروتئین آلبومین، موجب حفظ فشار اسمزی خون می شود.
4( باال ـ زرد رنگ بوده و 55 درصد حجم خون را تشکیل می دهد.
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چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 676

»درپی سانتریفیوژکردن خون هر مولکول پروتئینی موجود در آن که ............ ، درون بخشی که بیشتر حجم لولۀ آزمایش را تشکیل می دهد؛ قابل مشاهده است.«

ب( در انتقال گازهای تنفسی مهم ترین نقش را دارد الف( در انتقال داروی پنی سیلین مؤثر است 

د( با جمع آوری یاخته های خونی مانع خون ریزی می شود ج( در تنظیم میزان اسیدیتۀ خون نقش مهمی دارد 

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

 اگه میخواستم فقط سؤال غیرترکیبی بدم مجبور بودم فقط سؤال خط به خط بدم و به اندازۀ آیکیو جذابیت نمیداشت و به همین خاطر برای رفاه حال شما زیستازی گل مجبورم که 
تست ترکیبی بدم تا با کیفیت های آیکیو سازگار باشه ... پس دلخور نباشید ازمون و این سؤاالت رو هم حل کنین و نکاتشونو استخراج کنین که بعدًا به کارتون میاد!

در بدن فردی سالم، بروز کدام یک از گزینه های زیر غیرقابل انتظار است؟- 677

1( تولید اجزای خوناب توسط یاخته های خونی
2( انتقال گازهای تنفسی توسط بخش غیریاخته ای خون

3( انتقال بسیاری از داروها توسط پروتئین اصلی حفظ کنندۀ فشار اسمزی خوناب
4( مشاهدۀ اجزای خونی مؤثر در افزایش غلظت خون و دارای توانایی عبور از دیوارۀ مویرگ های خونی 

در ارتباط با اجزای تشکیل دهندۀ خون انسان، کدام گزینه نادرست است؟- 678

1( بیشتر از 90 درصد حجم کل خون را آب تشکیل می دهد.
2( نوعی پروتئین دفاعی بدن، در تنظیم اسیدیتۀ موردنیاز فعالیت آنزیم رنین نقش دارد.

3( فراوان ترین مادۀ آلی دفعی ادرار، با عبور از غشای یاخته های پوششی دیوارۀ مویرگ به خون وارد می شود.
4( نوعی مادۀ شیمیایی اسیدی موجود در خوناب قادر به بازکردن کانال های دریچه دار سدیمی غشای انتهای آزاد دندریت می باشد.

کدام گزینه عبارت را صحیح کامل می کند؟- 679

»در بدن انسان، هر مولکولی پروتئینی که ............ دارد، قطعاً ............ «

1( در ایمنی بدن نقش ـ فقط در حالت بروز بیماری، در خوناب قابل مشاهده است.
2( در ایجاد منفذ در غشای عوامل بیماری زا نقش ـ در ابتدای ترشح غیرفعال است.

کسیژن در بدن نقش دارد. 3( برای فعالیت خود به آهن نیاز ـ در انتقال یا ذخیرۀ گاز ا
4( در تنظیم اسیدیتۀ خون نقش مهمی ـ به صورت محلول در خوناب می باشد.

چند مورد عبارت زیر را نادرست کامل می کند؟- 680

»نوعی بافت پیوندی در بدن انسان که ............ می کند، قطعاً ............ «

الف( به عنوان عایق حرارتی عمل ـ موجب ارتباط شیمیایی بین بافت های مختلف بدن می شود.

ب( مواد غذایی را درون بدن منتقل ـ موجب یکسان کردن دمای نواحی مختلف بدن می شود.

ج( استحکام دریچه های قلبی را زیاد ـ دارای رشته های پروتئینی کالژن نازکی می باشد.

د( گازهای تنفسی را به سمت یاخته های بدن منتقل ـ در دفاع از بدن نیز نقش اساسی دارد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
یاخته هایی که بیشتر حجم هماتوکریت خون افراد بالغ را تشکیل می دهند، چه مشخصه ای دارند؟ - 681

کثر عمر آن ها، 120 روز است. 1( یاخته هایی کروی شکل با حالت فرورفته در دو طرف بوده و حدا
2( سیتوپالسم این یاخته های خونی توسط پروتئینی مؤثر بر اسیدیتۀ خون پر می شود. 

3( پس از خروج از مغز استخوان هستۀ خود را از دست می دهند.
4( در اندامی واجد مویرگ های منفذدار تولید می شوند.

کدام گزینه در مورد یاخته های خونی انسان سالم که موجب ایجاد رنگ قرمز خون می شوند، همواره صادق است؟- 682

1( در قسمت محیطی، ضخامت بیشتری نسبت به قسمت های مرکزی دارند.
2( در انسان و همۀ پستانداران، هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهند.

3( در مقایسه با سایر اجزای تشکیل دهندۀ بخش مؤثر بر افزایش غلظت خون، اندازۀ کوچک تری دارند.
4( در نتیجۀ مصرف بیش از یک نوع ویتامین گروه B، حین تقسیم یاخته های بنیادی میلوئیدی مغز استخوان ایجاد می شوند.

 شاید تا این لحظه دغدغه داشتی که چرا تست ترکیبی نداریم ولی خیالت راحت! بازم ما اومدیم با یه تست ترکیبی بعدی و پاسخ نامۀ خفنش ... ضمنًا قبل شروع این تست برو و 
در فضای آزاد هوایی تازه کن تا یهو نفست نگیره!
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کدام گزینه در مورد یاخته های خونی درست است که عملکرد آن ها در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل دچار اختالل می شود؟- 683

1( با کمک نوعی آنزیم خود، بیشترین نقش را در انتقال نوعی مادۀ تولیدی یاخته های بدن و مؤثر در افزایش قطر رگ های خونی بر عهده دارند.
2( پیش از بلوغ، درون مرکز تنظیم ژنتیک خود رشتۀ الگوی ژن مربوط به تولید حداقل یکی از انواع کربوهیدرات های گروه خونی را رونویسی می کنند.

3( پیش از خروج از محل تولید، هسته و تمامی اندامک های خود را از دست می دهند و توسط پروتئینی چهار زنجیره ای پر می شوند.
4( بخشی از چرخۀ زندگی عامل مولد ماالریا در این یاخته ها سپری شده و قادر به عبور از دیوارۀ رگ ها طی دیاپدز می باشند.

کدام گزینه در ارتباط با نوعی مولکول پروئینی که بیشتر فضای درون یاخته های خونی کروی و دارای حالت فرورفته در دو طرف را پر می کند، نادرست است؟- 684

1( با اتصال به نوعی یون واجد توانایی تحریک گیرنده های شیمیایی مؤثر در کنترل فشار سرخرگی، در تنظیم اسیدیتۀ خون نقش دارد.
2( دارای چهار نوع زنجیرۀ مختلف با ساختارهای دوم صفحه ای و واجد پیوند پپتیدی بین واحدهای تشکیل دهندۀ خود می باشد.

3( قادر به اتصال به نوعی گاز واجد توانایی ایجاد اختالل در عملکرد زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی میتوکندری می باشد.
4( در افراد مبتال به کم خونی داسی شکل، تعداد آمینواسیدها و پیوندهای پپتیدی یکسانی با افراد سالم می باشد.

 حاال به صورت دقیق تر برویم سراغ تولید و تخریب گویچه های قرمز! 
هر اندامی که محل مرگ گویچه های قرمز محسوب می شود، چه ویژگی دارد؟- 685

2( تعداد زیادی یاخته های ایمنی واجد توانایی حرکات آمیبی دارد. 1( توسط مویرگ هایی با غشای پایۀ کامل خون رسانی می شود. 
4( نوعی اندام لنفی بوده و محل تولید و تجمع مهم ترین یاخته های ایمنی محسوب می شود. 3( موجب ترشح هورمون مؤثر در تحریک تقسیم یاخته های مغز استخوان می شود. 

در پی تخریب شدید یاخته های خونی قرمز احتمال بروز چند مورد زیر وجود دارد؟- 686

ب( انتقال نوعی مولکول به درون یاخته های اندام سازندۀ صفرا الف( افزایش میزان غلظت نوعی مادۀ آلی مؤثر در بروز زردی  

د( مصرف مولکول ATP توسط گیرنده های درد ماهیچۀ دوسربازو ج( افزایش فعالیت یاخته های ایمنی حاصل از تغییر مونوسیت ها 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
کدام گزینه دربارۀ نوعی ویتامین متعلق به گروه B که منابع تأمین آن شباهت زیادی با منابع غذایی آهن دارد، صحیح است؟- 687

1( برای تسهیل کردن عبور یاخته از مراحل مختلف چرخۀ یاخته ای، به وجود نوعی ویتامین محلول در آب نیاز دارد.
2( فقط در غذاهای جانوری یافت شده و در افراد مبتال به تومور مالنوما، به میزان زیادی مصرف می شود.

3( در روند جذب آن در لولۀ گوارش، فعالیت یاخته های بزرگ غدد معده نقش مهمی ایفا می کند.
4( در بخشی از لولۀ گوارش که مسئول جذب آب می باشد، به میزان اندکی تولید می شود.

 دیگه فکر کردی از اوضاع قرنطینۀ کرونایی بدتر پیدا نمیشه؟ تست بعدی رو بزن تا ببینی که تو دنیا چخبره و تو بی اطالعیییی.
به دنبال ترشح شدید هورمون از یاخته های درون ریز کبد و کلیه ............ افزایش می یابد.- 688

1( سطح آهن ذخیره شده درون کبد برخالف مدت زمان چرخۀ یاخته ای در یاخته های مغز استخوان 
2( غلظت خون همانند میزان ذخیرۀ مواد معدنی در یاخته های تولیدکنندۀ مادۀ صفراوی

3( تولید رنای رناتنی در یاخته های استخوانی برخالف مصرف گلوتامیک اسید
4( درصد حجمی یاخته های خونی همانند فعالیت آنزیم رنابسپاراز 2

در چند گزینۀ زیر اثر موارد مطرح شده بر ترشح هورمون محرک مصرف فولیک اسید و آهن در یاخته های مغز استخوان، مشابه اثر »بروز بیماری سینه پهلو« می باشد؟- 689

الف( جایگزینی والین به جای گلوتامیک اسید در هموگلوبین فرد ـ برداشتن بخشی از معده

ب( آلودگی به ویروس مولد آنفلوانزا ـ تشکیل لخته در سرخرگ های شش

ج( مصرف طوالنی مدت سیگار و تنباکو ـ کاهش ترشح سورفاکتانت

د( رفتن به ارتفاعات ـ شیمی درمانی فرد مبتال به نوعی سرطان

ه ( بروز بیماری قلبی ـ ورزش سنگین و  طوالنی مدت 

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

 خیلی به گویچه های قرمز پرداختیم دیگه اگه بیشتر بهش توجه کنیم لوس میشه ... پس بریم سراغ مبحث بعدی!
هر گویچۀ خونی سفیدی که در فضای سیتوپالسم خود ............، قطعاً ............- 690

2( دانه دارد ـ از یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرد. 1( دانه های ریز و روشنی را جای داده است ـ واجد چند هسته می باشد. 
4( دانه های تیره دارد ـ واجد هسته ای با دو قسمت و دمبلی شکل می باشد. 3( فاقد دانه می باشد ـ از یاخته های بنیادی لنفوئیدی منشأ می گیرد. 
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کدام گزینه عبارت زیر را صحیح تکمیل می کند؟- 691

»هر گویچۀ سفید خون که واجد هسته ای ............ است ............ «

1( دو قسمتی ـ در فضای سیتوپالسم خود دانه های تیره ای دارد.
2( تک قسمتی ـ از یاخته های بنیادی لنفوئیدی مغز استخوان منشأ می گیرد.

3( خمیده یا لوبیایی ـ نسبت به سایر گویچه های سفید خون اندازۀ بزرگ تری دارد.
4( چندقسمتی ـ دانه هایی هم رنگ با یاخته های واجد هستۀ دوقسمتی روی هم افتاده دارد

هر یاختۀ ایمنی که در میان یاختۀ خود، دانه های روشنی دارد؛ برخالف گویچه های سفید ............- 692

2( واجد هستۀ تکی بیضی، از یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرد. 1( واجد دانه های تیره، چند هسته درون خود جای داده است. 
کاریوسیت ها دارد. 4( با هستۀ لوبیایی شکل، اندازه ای کوچک تر از مگا 3( فاقد دانه های روشن، هسته ای با بیش از یک قسمت دارد. 

کدام گزینه ویژگی یاختۀ خونی نشان داده شده در شکل زیر را بیان می کند؟- 693

1( همانند بازوفیل ها، دارای هسته ای دو قسمتی می باشد.
2( برخالف نوتروفیل ها، از یاخته های بنیادی لنفوئیدی منشأ می گیرد.

3( برخالف مونوسیت ها، قادر به عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاخته ای می باشد.
4( همانند همۀ گویچه های خونی دیگر، توانایی عبور از دیوارۀ مویرگ های خونی طی دیاپدز را دارد. 

 سؤال بعدی با مطالب فصل 5 یازدهم ترکیب شده ولی باید به اطالعتون برسونم که در فصل 5 به طور کاماًل مفصل به بررسی انواع گویچه های سفید خون پرداختیم و اون جا قشنگ 
توضیح دادیم واستون .... 

گویچه های سفید خونی که ............، قطعاً ............- 694

1( قادر به بیگانه خواری هستند ـ از یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ گرفته و در سیتوپالسم خود دانه هایی دارند.
2( از یاخته های بنیادی لنفوئیدی منشأ می گیرند ـ توانایی شناسایی یک نوع آنتی ژن خاص را دارند.

3( توانایی ترشح ترکیبی با عملکرد مخالف گِرده ها را دارند ـ دارای هستۀ دوقسمتی می باشند.
B12 نیاز دارند.  4( قادر به ایجاد یاختۀ دیگری هستند ـ برای تقسیم شدن به مصرف ویتامین

کوچک ترین اجزای تشکیل دهندۀ بخش یاخته ای خون، چه ویژگی دارند؟- 695

1( نوعی یاختۀ خونی فاقد هسته محسوب شده که در نتیجۀ تقسیم یاختۀ پیش از خود به وجود می آیند.
2( تعداد زیادی دانه های بزرگ حاوی ترکیب های شیمیایی فعال را در فضای درونی خود جای داده اند.

3( پس از وروِد یاخته هایی بزرگ به درون خون و ایجاد تغییراتی در آن ها تولید می شوند.
4( با چسبیدن به یک دیگر قادر به جلوگیری از خون ریزی های محدود هستند.

در بدن فردی سالم، به دنبال بروز آسیب ............ دیوارۀ مویرگ های خونی ............- 696

1( محدود ـ آزادشدن آنزیم پروترومبیناِز دانه های موجود درون گِرده ها موجب تشکیل ساختار درپوش می شود.
2( گسترده ـ بیشتر حجم ساختار مؤثر در جلوگیری از خون ریزی را یاخته های فاقد هستۀ خون تشکیل می دهند.

3( محدود ـ با کمک نوعی ویتامین محلول در چربی و نوعی یون معدنی، اجزای بی رنگ خون به یک دیگر می چسبند.
4( گسترده ـ فرآوردۀ آنزیم ترشح شده از یاخته های آسیب دیده، مستقیماً یاخته های خونی را جمع آوری کرده و لخته ایجاد می کند.

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟- 697

»به دنبال بروز نوعی خون ریزی گسترده در بدن انسان سالم، نوعی پروتئین مؤثر در انعقاد خون که ............، قطعاً ............ «

الف( توسط قطعات یاخته ای بی رنگ و آسیب دیده ترشح می شود ـ موجب تغییر پروتئین ترومبین می گردد.

ب( باعث به هم چسباندن گروهی از قطعات یاخته ای بی رنگ خون می گردد ـ در تشکیل ساختار درپوش نقش دارد.

ج( به همراه یاخته های خونی، لخته  را می سازد ـ پیش مادۀ آنزیم ترشح شده از بافت های آسیب دیده محسوب می شود.

د( از اجزایی با منشأ میلوئیدی و مؤثر بر تشکیل لخته ترشح می شود ـ به یونی مؤثر در انقباض دیوارۀ سرخرگ ها نیاز دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
در طی فرایندهایی که موجب جلوگیری از خون ریزی می شوند، ............ فقط ............ - 698

1( پیش مادۀ آنزیم پروترومبیناز ـ درپی آزادشدن محتویات دانه های گِرده ها به درون خون دیده می شود.
2( برای تشکیل لخته در خون ریزی های وسیع ـ یک نوع رشتۀ پروتئینی اجزای خون را جمع آوری می کند.

3( اجزای حاصل از قطعه قطعه شدن یاخته هایی در مغز استخوان ـ در صورت خون ریزی  گسترده رگ ها قابل مشاهده اند.
4( آنزیم شروع کنندۀ فرایند تشکیل لخته ـ توسط اجزای حاصل از قطعه قطعه شدن یاخته هایی درون مغز استخوان، ترشح می شود.
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همۀ موارد عبارت زیر را درست تکمیل می کنند؛ به جز ............- 699

»به دنبال ایجاد بریدگی گسترده در دیوارۀ یک مویرگ خونی ............ «

1( مصرف ATP در انتهای آزاد رشته های عصبی و میزان پروتئین های نامحلول خون افزایش پیدا می کند.
2( یاخته های دیوارۀ رگ های خونی، پیک های شیمیایی مؤثر در افزایش قطر رگ های خونی را ترشح می کنند.

3( پس از قطع خون ریزی، نوعی آنزیم با نیمه عمر کوتاه و مؤثر در جلوگیری از سکتۀ قلبی، فعالیت خود را شروع می کند.
4( میزان مایع موجود در محل آسیب دیده و میزان جریان مایع لنفی در مویرگ های لنفی موجود در محل آسیب دیدگی کاهش می یابد. 

نوعی ترکیب یونی که به بهبود فعالیت فاکتور انعقادی شمارۀ 8 در بدن افراد سالم کمک می کند. کدام گزینه دربارۀ این ترکیب یونی درست است؟- 700

1( غلظت آن در خون، تحت تأثیر هورمون آلدوسترون تغییر می کند.
2( مهم ترین منبع ذخیرۀ این ترکیب یونی، بافت عایق حرارتی محسوب می شود.

3( کمبود آن، منجر به افزایش احتمال بروز شکستگی در استخوان های بدن می شود.
4( با اثر بر دیوارۀ سرخرگ های خونی کوچک، موجب افزایش میزان قطر رگ های خونی می شود.

 حاال برویم سراغ مقایسه اجزای مختلف خون!
کدام گزینه در رابطه با همۀ یاخته های موجود در خون که فعالیت ایمنی دارند، صحیح می باشد؟- 701

1( همانند اجزای غیریاخته ای حاصل فعالیت مغز استخوان، در فضای سیتوپالسم خود، دانه های زیادی دارند.
2( همانند سایر یاخته های خونی، طی فرایند دیاپدز به فضای بین یاخته های بدن وارد می شوند.

کاریوسیت ها، در فضای سیتوپالسم خود هسته ای بزرگ را جای داده اند. 3( برخالف مگا
4( در مقایسه با سایر یاخته های خونی، اندازۀ بزرگ تری دارند.

اجزای موجود در بخش یاخته ای خون که بیشتر حجم ساختار ............ را تشکیل می دهند؛ ............ هستند.- 702

1( درپوش ـ با کمک نوعی پروتئین در تنظیم pH خون، مؤثر
2( لخته ـ حاصل فرایند قطعه قطعه شدن یاختۀ پیش از خود

3( درپوش ـ قادر به تولید و ترشح پروتئین فیبرینوژن
کنش ترکیب 4( لخته ـ دارای نوعی آنزیم مؤ ثر در نوعی وا

در دستگاه گردش خون بدن فردی سالم، اجزایی در بخش یاخته ای خون که ............، به طورحتم ............- 703

1( پروتئینی با توانایی تنظیم اسیدیتۀ خون دارند ـ به فعالیت کوچک ترین اجزای بخش یاخته ای خون کمک می کنند.
2( برای فعالیت خود به وجود یون کلسیم نیاز دارند ـ درپی قطعه قطعه شدن یاخته هایی بزرگ در خون ایجاد می شوند. 

3( فاقد مرکز تنظیم ژنتیک یاخته می باشند ـ بیشتر حجم آن ها را پروتئینی قرمزرنگ و دارای ساختار چهارم، تشکیل می دهد. 
4( با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، باعث تغییر پروتئین های خون می شوند ـ فاقد توانایی رونویسی از روی مولکول دنا هستند. 

تنوعگردشمواددرجانوران

کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟- 704

»به طور معمول، در بدن جانداران ............ قطعاً ............ «

1( تک یاخته ای ـ تبادل گازها، تغذیه و دفع مواد بین محیط و یاخته طی انتقال فعال از سطح آن صورت می گیرد.
2( پریاخته  ای ـ دستگاه گردش خون به تبادل مواد بین محیط و یاخته های بدن، کمک می کند.

3( تک یاخته ای ـ تنظیم اسمزی به کمک فرایندهای انتشار ساده انجام می گیرد.
4( پریاخته ای ـ گروهی از یاخته ها فاقد ارتباط با محیط بیرون می باشند. 

کدام گزینه عبارت زیر را به طور درستی کامل می نماید؟- 705

»به طور معمول در دستگاه گردش مواد اسفنج ها ............ «

1( حرکت آب از بزرگ ترین سوراخ بدن جانور، با کمک یاخته های تاژک دار صورت می گیرد.
2( تنها گردش درونی مایعات موجب انتقال مواد مورد نیاز به یاخته های بدن می گردد.

3( در سطح درونی بدن برخالف سطح بیرونی، یاخته هایی مژک دار قابل مشاهده هستند.
4( زنش تاژک های یاخته های یقه دار موجب انتقال مایع به درون بدن جانور می شوند.
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کدام گزینه در مورد ساختار دستگاه گردش مواد بدن جانور موجود در شکل مقابل، درست بیان شده است؟- 706

1( سوراخ های واردکنندۀ آب، تعداد بیشتر و اندازۀ کوچک تری نسبت به سوراخ ) های( خارج کنندۀ آب دارند.
2( در دیوارۀ محل ورود آب، زائده های سیتوپالسمی سطح یاخته های یقه دار قابل مشاهده است. 

3( انتقال مواد به بیرون به کمک یاخته هایی که در سطح خود یک تاژک دارند، انجام می گیرد.
کم یاخته های مژک دار در نواحی انتهایی ساختار بدن جانور بیشتر از سایر نقاط است.   4( ترا

به طورمعمول، نوعی سامانه که موجب گردش مواد در بدن ............ می شود، ............- 707

1( عروس دریایی ـ منجر به انتقال مواد به بازوهای جانور برخالف چتر آن می شود.
2( کرم های پهن آزادزی ـ حرکات بدن به انتشار مواد و جابه جایی مواد کمک می کنند.

3( مرجانیان ـ به صورت اختصاصی برای انتقال مواد در بین یاخته های بدن جانور فعالیت می کند.
4( پالناریا ـ فقط در برخی نقاط بدن انشعاباتی داشته که فاصلۀ انتشار مواد تا یاخته ها را کوتاه کرده اند.

کدام گزینه در رابطه با بدن نوعی کرم لوله ای ماده، صادق است؟- 708

2( مقطع لولۀ گوارش بیشتر از اجزای دستگاه تناسلی است. 1( فقط یک بخش در تشکیل دستگاه تناسلی نقش دارد. 
4( مواد غذایی پس از جذب در لولۀ گوارش به سلوم منتقل می شوند. 3( مایع مؤثر در انتقال مواد، درون لولۀ گوارش جابه جا می شود. 

کدام گزینه عبارت را صحیح تکمیل می نماید؟- 709

»به طورمعمول، در بدن کرم های لوله ای ............ کرم های پهن ............ .«

2( برخالف ـ سامانۀ گوارشی واجد مخرج و دهان قابل مشاهده است 1( همانند ـ فضای حفرۀ عمومی بدن را مایعی پر کرده است 
4( برخالف ـ اجزای مؤثر در گوارش غذا، در انتقال مواد به یاخته های بدن نقش دارند 3( همانند ـ هر جانور قادر به تولید فقط یک نوع یاختۀ جنسی می باشد 

چند مورد در رابطه با دستگاه گردش خون حشرات صحیح بیان شده است؟- 710

الف( در محل اتصال قلب به رگ های دستگاه گردش مواد، دریچه قابل مشاهده است.

ب( همولنف پس از خروج از مویرگ ها در تماس مستقیم با یاخته های بدن جانور قرار می گیرد.

ج( در زمان انقباض ماهیچه های قلب لوله ای، همولنف از طریق منافذ دریچه دار باز، از قلب خارج می شود.

د( ورود همولنف به سینوس های موجود در بدن جانور، از طریق رگ های دستگاه گردش خون صورت می گیرد.

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

 اگه نکته ای که توی پاسخ سؤال بعدی آوردم رو نخونی، ازت دلخور می شم!
کدام عبارت برای تکمیل جملۀ زیر مناسب است؟- 711

»در دستگاه گردش خون ملخ ............ غیرممکن است.«

1( ورود همولنف به قلب لوله ای از طریق منافذ دریچه دار 
2( خروج هولنف از قلب به کمک رگ های دستگاه گردش مواد

3( ورود همولنف به درون قلب از طریق منافذ دریچه دار موجود در اطراف چینه دان
4( حرکت از عقب به جلوی همولنف درون قلب لوله ای موجود در سطح پشتی بدن

کدام گزینه در ارتباط با دستگاه گردش خون کرم خاکی درست بیان شده است؟- 712

1( برقراری ارتباط بین رگ های شکمی و پشتی در جهت باال به پایین و فقط از طریق شبکه های مویرگی صورت می گیرد.
2( پنج کمان رگی برقرارکنندۀ ارتباط بین رگ شکمی و رگ پشتی، به عنوان قلب کمکی عمل می کنند.

3( خون از انتهای شبکه های مویرگی خارج شده و در تماس مستقیم با یاخته ها قرار می گیرد.
4( جهت حرکت خون در قلب اصلی و رگ شکمی بدن با یک دیگر تفاوت دارد.

چند مورد عبارت زیر به صورت نادرست کامل می کند؟- 713

»در دستگاه گردش خون جانور واجد چینه دان و دارای توانایی تنفس پوستی، ............ می کند.«

الف( قلب کمکی همانند قلب اصلی، خون را به شبکۀ مویرگی وارد 

ب( هر قلب کمکی برخالف شبکه های مویرگی، در قسمت عقبی بدن فعالیت

ج( هر شبکۀ مویرگی برخالف کمان های رگی، خون را در جهت باال به پایین هدایت 

د( دریچه ای در محل ورود خون به قلب همانند محل خروج خون از آن، عبور خون را کنترل

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 توی صورت سؤال بعدی یه ترکیب کوچولو داریم ولی باید تست بعدی رو همین حاال حل کنی چون این سؤال مربوط به همینجاست ... دقت داشته باش که جدول پاسخ تست 
بعدی هم خیلی خفنه!

در ساده ترین سامانۀ گردش خون بستۀ جانوری ............ سامانۀ گردش خون جانورانی که بیشترین نقش را در گرده افشانی برعهده دارند ............- 714

1( همانند ـ مایع حاوی مواد غذایی و گازهای تنفسی از طریق رگ های متصل به قلب لوله ای از آن خارج می شود.
2( برخالف ـ در برخی قسمت های بدن، شبکه های مویرگی بین رگ پشتی و شکمی مشاهده می شوند.

3( برخالف ـ شبکه های مویرگی موجود در بدن، خون را در جهت باال به پایین هدایت می کنند.
4( همانند ـ رگ پشتی بدن طی انقباض مایعی را از دریچه)ها( عبور می دهد.

کدام گزینه دربارۀ گردش خون جانورانی بالغ با قلب دوحفره ای، صحیح بیان شده است؟- 715

1( حفرۀ قلبی متصل به سینوس سیاهرگی در مقایسه با حفرۀ قلبی دیگر، در سطح پایین تری قرار گرفته  است.
کسیژن را به سمت عقب هدایت می کنند. 2( رگ های سطح شکمی بدن برخالف رگ سطح پشتی، خون کم ا

کسیژن زیاد را حمل می کند. 3( رگ با بیشترین میزان فشارخون برخالف رگ با کم ترین میزان فشار خون، خونی با ا
4( رگ واردکنندۀ خون به شبکۀ مویرگی آبشش همانند رگ خارج کنندۀ خون از آن، نوعی سرخرگ محسوب می شود.

در دستگاه گردش خون مهره دار بالغی که اندام تنفسی آن مشابه ستارۀ دریایی می باشد ............ - 716

1( باالترین حفرۀ قلبی، اندازۀ بزرگ تری نسبت به سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی دارد.
2( دریچۀ ابتدای مخروط سرخرگی در زمان انقباض بزرگ ترین حفرۀ قلبی باز می باشد.

3( برای مشاهدۀ گردش خون از نزدیک ترین بالۀ جانور به قلب آن، استفاده می شود.
4( هر دریچۀ مرتبط به دهلیز در زمان خروج خون از این حفرات قلبی باز است.

در دستگاه گردش خون ماهی، ساختاری که خون خارج شده از بزرگ ترین حفرۀ قلبی را دریافت می کند، ............ ساختاری که خون را به کوچک ترین حفرۀ قلبی وارد - 717

می کند ............

1( همانند ـ در محل اتصال به قلب، دریچه ای داشته که حرکت خون در آن مشابه جهت سرخرگ پشتی است.
کسیژن را دریافت می کند.  2( برخالف ـ در انتهای خود نوعی دریچۀ یک طرفه داشته و خون کم ا

3( در مقایسه با ـ اندازه بزرگ تری داشته و فشار خون بیشتری در آن قابل مشاهده است. 
4( همانند ـ ماهیچه هایی با ضخامت بیش تر نسبت به حفرۀ قلبی متصل به خود، دارد.

در جانور بالغی که واجد ساده ترین دستگاه گردش خون در بین مهره داران است، هر رگی که ............ ، به طورحتم ............ - 718

1( در سطح شکمی بدن جانور دیده می شود ـ خون را به مخروط سرخرگی متصل به قلب نزدیک می کند.
2( خون را به یکی از شبکه های مویرگی بدن جانور وارد می کند ـ نوعی سرخرگ محسوب می شود.

کثر میزان فشار خون در آن دیده می شود. 3( در تماس با سینوس سیاهرگی می باشد ـ حدا
کسیژن می باشد. 4( خون را از یک شبکۀ مویرگی خارج می کند ـ حاوی خون کم ا

به طورمعمول، جهت حرکت خون در ............ ، مشابه جهت حرکت ............ است.- 719

1( کمان های آبششی ماهی ها ـ آب در طرفین تیغه های آبشش ها
کی  ـ خون در قلب های کمکی آن ها 2( شبکه های مویرگی موجود در کرم های خا

3( سینوس سیاهرگی ماهی ها ـ خون در سرخرگ واردکنندۀ خون به شبکۀ مویرگی  آبشش ها
4( شبکۀ مویرگی آبشش های ماهی ها ـ خون در شبکه های مویرگی عمومی موجود در بدن آن ها

در بدن جانوری که واجد خط جانبی می باشد، )در( نوعی شبکۀ مویرگی که جهت حرکت خون در آن از ............ است ............- 720

کسیژن می باشد. 1( پایین به باال ـ رگ خارج کنندۀ خون، ماهیچه های اندکی در دیوارۀ خود داشته و حاوی خون غنی از ا
2( باال به پایین ـ خون خارج شده از رگی را دریافت می کند که در ابتدای آن دریچه ای قابل مشاهده است.

کسیژن بوده و فشار خون زیادی دارد. 3( پایین به باال ـ رگ واردکنندۀ خون، حاوی خون غنی از ا
کسیژن به سمت خارج شبکۀ مویرگی است. 4( باال به پایین ـ جهت حرکت گاز ا

در دستگاه گردش خون جانورانی که با حرکتی شبیه قورت دادن، هوا را به درون اندام تنفسی خود وارد می کنند، ............- 721

1( دو رگ خون را از بزرگ ترین حفرۀ قلبی بدن جانور خارج می کنند.
2( خون سیاهرگ ها پس از مخلوط شدن به پایین ترین حفرۀ قلبی وارد می شود.

کسیژن بیشتر را دریافت می کند. 3( دهلیز چپ نسبت به دهلیز راست، خونی با میزان ا
4( خون تیره و روشن پس از خروج از پایین ترین حفرۀ قلبی با یک دیگر مخلوط می شوند.
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در دستگاه گردش خون دوزیستانی که از پوست خود برای مبادلۀ بخشی از گازهای تنفسی استفاده ............ - 722

کسیژن در تماس است. 1( می کنند، هر حفرۀ قلبی فقط با خون کم ا

2( نمی کنند، رگ با بیشترین میزان فشار خون، خون تیره را جابه جا می کند.

3( می کنند، تمامی حفرات تشکیل دهندۀ قلب فقط با یک دریچه مرتبط هستند.

4( نمی کنند، دو سرخرگ مستقیماً خون را از بزرگ ترین حفرۀ قلب دریافت می کنند.

تعداد موارد مطرح شده در کدام گزینه با یک دیگر برابر است؟- 723

کی 1( تعداد رگ موجود در سطح پشتی بدن حشرات ـ تعداد قلب موجود در سطح پشتی کرم خا

2( تعداد سوارخ های واردکنندۀ مایع به درون اسفنج ـ تعداد سوراخ های خارج کنندۀ آب از درون اسفنج

3( تعداد سرخرگ  واردکنندۀ خون به هر کمان آبششی در ماهی ـ تعداد رگ های اصلی موجود در سطح شکمی ماهی

4( تعداد حفرات قلب مهره داری با تنفس پوستی و دارای توانایی آزادسازی گامت ـ تعداد ساختارهای کیسه مانند و متصل به قلب ماهی 

چند مورد جملۀ زیر را نادرست تکمیل می نماید؟- 724

»به طورمعمول، هر جانوری که ............، قطعاً ............ «

الف( سامانۀ گردشی مضاعف دارد ـ حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی آن، آسان است.

ب( بطن ها به صورت کامل از یکدیگر جداشده اند ـ به هر حفرۀ قلبی یک رگ خونی متصل است. 

ج( فقط یک بطن دارد ـ خون یک بار پس از عبور از قلب از کل شبکه های مویرگی بدن عبور می کند.

کسیژن اندک وارد می شود. د( قلب به صورت دو تلمبه عمل می کند ـ به تمامی حفرات قلبی، خون تیره و با ا

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

 یه مبحث جانوری از گفتار 1 باقی مونده که در همین جا با هم بررسی می کنیم ... اونم چیزی نیست به جز قلب گوسفند!
کدام گزینه عبارت را نادرست تکمیل می کند؟ - 725

»در ساختار قلب گوسفند ............ دیده می شوند.«

کلیلی  2( در سطح جلویی همانند عقبی آن، رگ های ا 1( سرخرگ ها و سیاهرگ هایی در سطح باالیی 

4( به دهلیز چپ، بیشترین تعداد رگ های خونی متصل کلیلی  3( در پایین محل دریچۀ سینی، مدخل دو سرخرگ ا

 از این به بعد یکم سؤاالت رو کلی تر بیان کردیم تا چالش رو بیشتر کنیم!
کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟- 726

»به طور معمول، در بسیاری از ............ «

1( بی مهرگان، سامانۀ انتقال ویژه ای برای انتقال آب و مواد غذایی وجود دارد.

2( نرم تنان، همولنف پس از خروج از انتهای مویرگ ها به فضای بین یاخته ها وارد می شود.

3( خزندگان، جدایی کامل بطن ها به حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف کمک می کند.

کسیژن هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهند. 4( پستانداران، یاخته های خونی منتقل کنندۀ گاز ا

کدام گزینه در مورد جانوری که در پی روند بلوغ به حفرات قلبی آن افزوده می شود، صادق است؟- 727

1( در تمامی عمر خود برای انجام بخشی از مبادالت تنفسی خود از ساده ترین اندام تنفسی مهره داران استفاده می کند.

2( همواره بزرگ ترین حفرۀ قلبی فقط بخشی از خون را به سمت شبکه های مویرگی اندام تنفسی ارسال می کند.

3( در بخشی از زندگی، ساده ترین دستگاه گردش خون بستۀ جانوری را دارند.

4( دارای مثانه ای با توانایی تغییر اندازه و ذخیره آب و یون ها می باشد.

در نوعی کرم که سامانۀ گوارشی در انتقال مواد به یاخته های بدن نقش ............ است.- 728

1( دارد، زندگی انگلی داشته و واجد یاخته های شعله ای

2( دارد، در ساختار مغز خود دارای دو گره عصبی به هم جوش خورده

3( ندارد، قطعاً لقاح بین یاخته های جنسی تولیدشده توسط یک جاندار ممکن

4( ندارد، مایعی فضای بین سطح خارجی لولۀ گوارش و سطح داخلی بدن را پر کرده
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 729

»به طورمعمول، هر جانوری که ............ دارد، ............«

1( سامانۀ گردش مواد باز ـ در سطح شکمی خود در طناب عصبی شکمی واجد گره های تنظیم کنندۀ فعالیت ماهیچه های بدن دارد.
2( قلب لوله ای ـ با کمک منافذ دریچه دار موجود در قلب، قادر به دریافت مایع حاوی مواد غذایی از اطراف یاخته ها می باشد.

3( حفرۀ عمومی بدن ـ مایع موجود در این فضا، نقش مهمی در انتقال گازها و موادغذایی موردنیاز درون بدن برعهده دارد.
4( قلب واجد عملکرد به صورت دو تلمبه ـ برخی حفرات قلب، تنها خون روشن و برخی از حفرات آن تنها خون تیره دریافت می کنند.

هر جانور مهره دار بالغی که قلبی دوحفره ای در سطح شکمی دارد، برخالف همۀ جانورانی که دارای قلب در سطح پشتی بدن می باشند؛ قطعاً چه مشخصه ای دارد؟- 730

1( یاخته هایی واجد مژک هایی با طول نابرابر در زیر پوست و در تماس با مادۀ ژالتینی دارد.
کسیژن را از عقب به سمت جلو هدایت می کند. 2( در سطح پشتی خود خون غنی از ا

3( با کمک یک طناب عصبی و مغز، دستگاه عصبی مرکزی خود را تشکیل می دهد.
4( با کمک اسکلتی استخوانی از اجزای اصلی دستگاه گردش خون حفاظت می کند.

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 731

»در جانوری که ساده ترین سامانۀ ............ را دارد، ............ «

1( گردش خون مضاعف ـ بیشتر تبادالت گازی از طریق اندام تنفسی با عملکرد مشابه مهره داران واجد کیسه های هوادار انجام می گیرد.
2( گردش خون بسته ـ در محل اتصال رگ ها به قلب اصلی، دریچه های یک طرفه کنندۀ جریان خون دیده می شود.

3( گردش خون مهره داران ـ بزرگ ترین حفرۀ قلبی در سطح باالتری نسبت به سایرین قرار گرفته است.
4( انتقال مواد ـ وجود یاخته های مژک دار به حرکت مواد در درون بدن کمک می کند.

در جانورانی که ............، به طورحتم ............- 732

1( مایعی نقش خون، لنف و مایع میان بافتی را بر عهده دارد ـ این مایع گازهای تنفسی را به کمک هموگلوبین به یاخته های بدن می رساند.

2( حفظ فشار خون در سامانۀ گردشی مضاعف آن ها آسان تر است ـ حفرۀ بطن، خون را برای تبادل گازی به شش ها و پوست تلمبه می کند.
3( در دستگاه گردش مواد خود فاقد مویرگ هستند ـ منافذ دریچه دار موجب بازگشت مایع مؤثر در انتقال مواد، به درون قلب می شوند.

4( خون بالفاصله پس از خروج از بطن آن ها به درون مخروط سرخرگی وارد می شود ـ رگ با کم ترین فشار خون، خون تیره را حمل می کند.
کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟- 733

»در دستگاه گردش خون، جانوران ............ فقط بخشی از ............ «

CO2 از خون می رود. 1( واجد ساده ترین ساختار تنفسی مهره داران ـ خون خارج شده از بزرگ ترین حفرۀ قلب، به شبکه های مویرگی خارج کنندۀ
2( واجد تعداد زیادی عدسی و قرنیه ـ مایع منتقل کنندۀ غذا به درون سینوس ها، از طریق رگ ها به خارج از قلب، منتقل می شود.

3( واجد تنفس پوستی و سامانۀ دفعی متانفریدی ـ قسمت های بدن، دارای شبکه های مویرگی بین رگ پشتی و شکمی هستند.
4( مهره دار واجد توانایی انجام تنفس آبششی ـ شبکه های مویرگی موجود در بدن، خون را از نوعی سرخرگ دریافت می کنند.

 چه خوب میگه سعدی: به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق! حاال درسته ما هم یه تست سخت دادیم ولی دیگه امیدوارم تو از ما دست نکشی ... ما که دوست داریم!
در جانورانی که با کمک اسکلت غضروفی از اندام های حیاتی بدن خود محافظت می کنند ............- 734

1( برخالف جانوران دارای معدۀ چهار قسمتی، مخچه اندازۀ بزرگ تری نسبت به لوب های بینایی موجود در ساختار مغز دارد.
2( همانند جانوران با دو طناب عصبی موازی، حفرۀ عمومی بدن فضای بین دستگاه گوارش و سطح داخلی بدن را شامل می شود.

3( همانند جانورانی با توانایی ترشح آنزیم توسط کیسه های معده، جهت حرکت خون در قلب به سمت قسمت های جلویی بدن می باشد.
کسیژن، به هر حفرۀ قلب وارد می شود. 4( برخالف جانوران واجد جفت، فقط یک نوع خون از نظر میزان غلظت ا

حفرۀ قلبی که خون را به سرخرگ واجد گیرنده های فشاری مؤ ثر بر تنظیم فشار خون وارد می کند، چه مشخصه ای دارد؟- 735

1( بیشترین میزان مصرف آدنوزین تری فسفات در قلب را دارد.
2( گره ایجادکنندۀ ضربان های طبیعی قلب را در خود جای داده است.

3( بیشترین میزان طناب های ارتجاعی را در ساختار خود دارد.
4( با دو دریچۀ قلبی واجد تعداد اجزای تشکیل دهندۀ برابر در ارتباط است.
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سیاهرگی که منفذ آن به گره بزرگ تر شبکۀ هادی قلب نزدیک است، ............ - 736

1( خون خارج شده از سرخرگ های موجود در بافت چربی اطراف قلب را دریافت می کند.
کسیژن عبور می کند. 2( در بخشی از مسیر خود از جلوی سرخرگی حاوی خون کم ا

3( مستقیماً با قطورترین مجرای لنفی موجود در بدن مرتبط می باشد.
4( خون سیاهرگ خارج شده از کبد را دریافت می کند.

در دستگاه گردش خون بدن انسان، هر سرخرگی که ............، لزوماً ............ جدا می شود.- 737

1( به اندام سازندۀ رنین خون رسانی می کند ـ از سرخرگی قطور، در سطحی جلوتر از سیاهرگ کلیه 
2( در البه الی بافت چربی سطح جلویی قلب دیده می شود ـ از سمت راست قطورترین سرخرگ موجود در بدن 

کسیژن را به شش واجد سه لوب منتقل می کند ـ در سطحی پایین تر از محل خمیدگی آئورت از رگ دیگری 3( خون کم ا
4( تشکیل لخته در آن منجر به بروز سکتۀ قلبی می شود ـ از رگی با الیۀ میانی واجد رشته های پروتئینی مشابه ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب

در دستگاه گردش خون انسان، دریچه ای که مایع لنفی واردشده به جریان گردش خون زودتر از سایرین از آن عبور می کند ............ - 738

1( به طناب های ارتجاعی متصل بوده و در زمان انقباض قطورترین بخش دیوارۀ قلب اجازۀ عبور به خون تیره را می دهد.
ک قلب مؤ ثر بوده و در سطحی جلوتر از دریچه های مؤ ثر در ایجاد صدای دیگر قلب قرار دارد. 2( در ایجاد صدای تا

3( در سطحی عقب تر از گره متصل به دسته تارهای بطنی قرار گرفته و در زمان ثبت بخش ابتدایی موج T بسته می باشد.
4( با کمک یاخته هایی واجد فضای بین یاخته ای زیاد مستحکم شده و در سطحی پایین تر و عقبی تر از دیگر دریچه های قلبی قرار دارد.

کدام موارد برای تکمیل عبارت زیر مناسب هستند؟- 739

»در بدن انسان، ضخیم ترین الیۀ تشکیل دهندۀ کیسۀ محافظت کنندۀ قلب و ضخیم ترین الیۀ ساختار دیوارۀ قلب از نظر ............ مشابه بوده و از لحاظ ............ تفاوت دارند.«

الف( داشتن بافت حاوی بیشترین میزان ذخایر انرژی بدن ـ وجود یاخته هایی با توان انقباض ذاتی

ب( داشتن نوعی بافت پیوندی واجد رشته های کالژن فراوان ـ تماس با مایع روان کنندۀ حرکات قلب

ج( وجود یاخته هایی با ظاهر مشابه یاخته های نوع اول حبابک ها در ساختار آن ها ـ داشتن رشته های عصبی دستگاه خودمختار

د( وجود یاخته هایی با فضای بین یاخته ای زیاد ـ داشتن یاخته های دوهسته ای و واجد ارتباط به کمک صفحات بینابینی

4( ب ـ د 3( الف ـ ج   2( ج ـ د  1( الف ـ ب 
در بدن انسان، یاخته های ماهیچه ای که ............ هستند؛ به طورحتم ............- 740

1( در ساختار خود، دارای بیش از یک هسته ـ این هسته ها را در خارجی ترین قسمت خود جای داده اند.
2( در زیر میکروسکوپ به صورت مخطط ـ توسط رشته های دستگاه عصبی خودمختار عصب دهی می شوند.

3( دارای اتصال به بافت پیوندی زردپی ـ تحت تأثیر رشته های عصبی پیکری و به صورت ارادی تحریک می شوند.
4( با کمک صفحات بینابینی با یک دیگر، مرتبط ـ در انتهای ماه اول جنینی، فعالیت انقباض را آغاز کرده اند.

در شبکۀ هادی قلب انسان، ............ پیام های الکتریکی خارج شده از گره ............- 741

1( همۀ ـ کوچک تر، به درون تارهای تشکیل دهندۀ مسیرهای بین گرهی وارد می شوند.
2( بخشی از ـ کوچک تر، از طریق تارهای دهلیزی، به سمت چپ قلب حرکت می کنند.

3( همۀ ـ بزرگ تر، به یاخته های ماهیچه ای واجد ارتباط تنگاتنگ واردشده و به سمت پایین حرکت می کنند.
4( بخشی از ـ بزرگ تر، از طریق دسته تارهایی به سمت حفرۀ قلبی متصل به بیشترین تعداد رگ های خونی منتقل می شود.

کدام گزینه در ارتباط با دسته ای از تارهای شبکۀ هادی قلب درست است که در تعداد حفرات بیشتری از ساختار قلب قابل مشاهده هستند؟- 742

1( در نزدیکی نوک قلب دو شاخه شده و در سراسر میوکارد حفرات پایینی قلب گسترش می یابد. 
2( همزمان با ثبت موج QRS قلب نگاره دارای بیشترین میزان فعالیت الکتریکی هستند.

3( با گره مؤ ثر در ایجاد موج P منحنی الکتروکاردیوگرام ارتباط نزدیکی دارد.
4( در سطحی باالتر از دریچۀ ایجادکنندۀ صدای اول قلب قرار گرفته اند.

به طور معمول در قلب انسان، پس از بازشدن مرکزی ترین دریچۀ قلبی، ابتدا کدام اتفاق رخ می دهد؟- 743

1( شنیده شدن صدای پووم قلب از سمت چپ قفسۀ سینه
2( مشاهدۀ پیام الکتریکی تحریک در تمام بخش های حفرات باالیی قلب

3( شروع انقباض ماهیچه های دیوارۀ قوی ترین حفرۀ قلب
4( ثبت موج الکتریکی مربوط به استراحت حفرات پایینی قلب در قلب نگاره
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در حد فاصل بین ثبت بیشترین میزان پتانسیل الکتریکی تا ثبت قلۀ موج T، در تمامی زمان ها ............- 744

1( شروع فعالیت تولید تحریک الکتریکی توسط گره ضربان ساز دور از انتظار است.

2( میزان فشار خون درون قطورترین سرخرگ بدن، ثابت باقی می ماند.

3( میزان حجم خون موجود در خارج از قلب در حال افزایش است.

4( به همۀ حفرات تشکیل دهندۀ ساختار قلب، خون وارد می شود.

در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............ از سایرین به طول می انجامد؛ ............ قابل انتظار است.- 745

1( بیشتر ـ افزایش حجم خون درون بطن ها همانند عبور خون از دریچه های قلبی در جهت پایین به باال

2( کم تر ـ افزایش فشار خون بزرگ ترین سرخرگ بدن برخالف ورود خون به تمامی حفرات قلبی

3( بیشتر ـ شنیده شدن صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه همانند خروج خون از گروهی از حفرات قلب

4( کم تر ـ تغییر وضعیت دریچه های قلبی برخالف افزایش حجم خون موجود در رگ ها

در حین فعالیت قلب فردی سالم، از آغاز ............ تا پایان ثبت موج مربوط به استراحت بطن ها ............- 746

کسیژن حداقل به یکی از حفرات موجود در ساختار قلب وارد می شود. 1( ثبت موج P ـ خون فاقد ا

2( انقباض بطن ها ـ میزان فشار خون بطن چپ بیشتر از سرخرگ خارج شده از آن است.

0 ثانیه به طول می انجامد. 8/ 3( فعالیت گره سینوسی دهلیزی ـ حدود

4( ثبت موج P ـ دو صدای طبیعی قلب شنیده می شود.

چرخۀ ضربان قلب از سه مرحله تشکیل شده است که در یکی از آن ها، خون درون کوچک ترین حفرۀ قلبی در حال تجمع است. در ابتدای این مرحله برخالف - 747

ابتدای مرحلۀ ............

1( قبلی، از سمت چپ قفسۀ سینه صدایی شنیده می شود.

2( بعدی، در زمان کوتاهی تمامی دریچه های قلبی بسته می باشند.

3( قبلی، میزان فعالیت الکتریکی کم تری در مقایسه با قلۀ موج T ثبت می  شود.

4( بعدی، وضعیت دریچه های قلب در نتیجۀ تجمع خون در سطح باالیی آن ها تغییر می کند.

حین فعالیت قلب بالفاصله پس از هر زمانی که ............، به طور قطع ............- 748

1( تمامی دریچه های قلبی مانع عبور خون می شوند ـ فعالیت الکتریکی در حال ثبت توسط قلب نگاره کاهش می یابد.

2( کم ترین میزان فعالیت الکتریکی توسط قلب نگاره ثبت می شود ـ خون به تمامی حفرات قلب، وارد می شود.

3( صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود ـ برخی دریچه های قلبی در نتیجۀ انقباض ضخیم ترین الیۀ دیوار قلب باز می شوند.

4( حداقل میزان فشار خون درون سرخرگ آئورت برای نخستین بار ثبت می شود ـ گروهی از حفرات قلبی، در حال انقباض هستند.

چند مورد عبارت زیر را نامناسب کامل می نماید؟- 749

»با توجه به شکل مقابل که منحنی الکتروکاردیوگرام را نشان می دهد، در نقاط ............ «

الف( A و B، بزرگ ترین دریچۀ قلبی به خون روشن اجازۀ عبور می دهد.

ب( B و C، فشار خون حفرات باالیی قلب بیشتر از حفرات پایینی آن است

Aج( C و D، فعالیت الکتریکی در دهلیز چپ قابل مشاهده است.

B

C
D

E

د( D و E، گروهی از دریچه های ساختار قلب در پایین ترین وضعیت ممکن قرار دارند. 

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

کدام گزینه عبارت زیر را درست کامل می کند؟- 750

»هرگاه در منحنی الکتروکاردیوگرام ............ شود؛ ممکن نیست ............ باشد.«

1( ارتفاع موج مربوط به انقباض بطن ها، کم تر ـ میزان خون رسانی به بخشی از ساختار میوکارد قلب دچار اختالل شده

2( ارتفاع موجی که پس از فعالیت گره دهلیزی ـ بطنی ثبت می شود، بیشتر ـ اندازۀ حفرات پایین ساختار قلب افزایش یافته

3( میزان فعالیت الکتریکی بیشتری نسبت به حال عادی در موج R، ثبت ـ میزان فشار وارد به خون درون سرخرگ ها کاهش یافته  

4( فاصلۀ موج مربوط به استراحت بطن ها تا موج مربوط به فعالیت گره پیشاهنگ، کم تر ـ ترشح هورمون های یددار در بدن افزایش یافته 
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کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل می کند؟- 751

»در دستگاه گردش خون انسان، یکی از شرایط ............ است.«

1( متورم شدن بخش هایی از بدن، افزایش میزان فشار اسمزی پروتئین های خوناب
2( شنیده شدن صداهای قلبی از سمت چپ قفسۀ سینه، فعالیت اجزایی به غیر از دریچه های قلبی

3( تسهیل حرکت خون در سیاهرگ های اطراف قلب، افزایش فاصلۀ بین استخوان جناغ و ستون مهره ها  
4( افزایش ترشح هورمون از یاخته های اندام دریافت کنندۀ چربی جذب شده در روده، اختالل در تشکیل لخته در خون ریزی های شدید

کدام گزینۀ زیر نمی تواند از پیامدهای افزایش شدید ترشح هورمون آلدوسترون در بدن باشد؟- 752

1( افزایش میزان جریان مایع در رگ های لنفی
2( کاهش میزان اندازۀ حفرات تشکیل دهندۀ قلب

3( افزایش ارتفاع موج QRS منحنی قلب نگاره
4( کاهش میزان دفع نوعی یون مثبت در کلیه

کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟- 753

»در بدن انسان سالم، ............ اثری مشابه ............ دارد.«

1( تحریک رشته های عصبی سمپاتیک ـ افزایش ترشح هورمون از یاخته های عصبی غدۀ فوق کلیه، بر میزان فشار خون
کسیژن ـ افزایش غلظت کلسیم در رگ های خونی، بر قطر سرخرگ های کوچک بدن 2( افزایش نیاز بافت به ا

3( تحریک رشته های پاراسمپاتیک دستگاه عصبی ـ ترشح شدید هورمون های تیروئیدی، بر تعداد ضربان های قلب
کسید ـ تحریک گیرنده های فشاری سرخرگ های ششی، بر فعالیت گره ضربان ساز 4( تحریک گیرنده های شیمیایی حساس به کربن دی ا

کدام گزینه در مورد دستگاه گردش خون انسان، صحیح است؟- 754

1( بسیاری از یاخته های تشکیل دهندۀ بدن، 20 میلی متر تا شبکه های مویرگی فاصله دارند.
2( برخی رگ های موجود در مناطق سطحی، با جمع کردن دیوارۀ خود خون را با فشار به جلو می رانند.

3( برخی رگ های واجد فقط یک الیۀ یاخته ای، در انتهای خود حلقه ای متشکل از یاخته هایی با ظاهر غیرمخطط دارند.
4( همۀ رگ های مؤثر در انتقال خون به بافت ها، در پاسخ به نیازهای بافتی میزان انقباض یاخته های خود را تغییر می دهند.

چند مورد، عبارت را درست تکمیل می نماید؟- 755

»در بدن فردی نابالغ که به ............ مبتال می باشد ............ «

الف( تومور مالنوما ـ میزان ویتامینی که به همراه عامل داخلی معده جذب می شود، کم تر از میزان طبیعی است.

ب( هموفیلی ـ قطعاً به علت فقدان فاکتور انعقادی شمارۀ 8 جلوگیری از خونریزی های وسیع در بدن دچار اختالل می شود.

کم چربی موجود در قسمت میانی استخوان های دراز می تواند کاهش یابد. ج( آسیب  بزرگ ترین یاخته های غدد معده ـ میزان ترا

د( کمبود فولیک اسید ـ میزان رشد استخوان های دراز در پاسخ به ترشح نوعی هورمون از غده ای به اندازۀ نخود کاهش می یابد.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
هر یک از اجزای موجود در خون فردی بالغ که ............، قطعاً ............ - 756

1( بخشی از زندگی عامل ماالریا در آن سپری می شود ـ بیشترین حجم ساختار تجزیه شونده توسط پالسمین را تشکیل می دهد.
2( درون فضای سیتوپالسم آن، دانه هایی دیده می شود ـ مادۀ وراثتی خود را فقط درون یک هسته جای داده است.

3( در نخستین ژن درمانی موفقیت آمیز، تغییر می کند ـ توانایی بیگانه خواری عوامل بیماری زای بیگانه را دارد.
4( در خارج از مغز استخوان تولید می گردد ـ به صورت روزانه یک درصد آن در بدن تخریب می شود.

در بدن فردی سالم، اندامی که بیشترین میزان ذخیرۀ آهن را دارد، برخالف اندامی که بیشترین میزان آهن را مصرف می کند؛ واجد چند مورد از مشخصه های - 757

زیر می باشد؟

الف( نوعی اندام لنفی بوده و محل مرگ گویچه های قرمز محسوب می شود.

ب( با کمک برخی یاخته های خود قادر به تولید مادۀ مؤ ثر در بروز زردی می باشد.

ج( خون را از طریق نوعی رگ به سیاهرگ بازگردانندۀ لنف به قلب تخلیه می کند.

د( توانایی ترشح نوعی پیک شیمیایی دوربرد مؤ ثر بر افزایش میزان هماتوکریت خون را دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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در دستگاه گردش مواد بدن ............ ساختاری که مهم ترین نقش را در انتقال مواد به تمامی نقاط بدن بر عهده دارد و بیشترین میزان انرژی را مصرف می کند ............- 758

1( مهره داران واجد توانایی تنفس پوستی ـ در باالترین بخش خود منجر به مخلوط شدن خون تیره و روشن می  شود.

2( مهره داران واجد گردش خون ساده ـ در سطح شکمی بدن جانور قرار گرفته  و خون روشن را به جلوی بدن منتقل می کند.

3( جانوران فاقد گردش درونی مایع و دارای سوراخ در سطح خود ـ دارای تعداد زیادی زوائد مژک بوده که موجب حرکت مایع می شوند.

4( بی مهرگان دارای چشم مرکب ـ با انقباض یاخته های ماهیچه ای خود، موجب عبور خون از دریچه های ابتدای رگ های متصل به قلب می شود.

در ارتباط با دستگاه گردش مواد جانوران، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟- 759

»فقط بعضی ............ دارند.«

1( مهره داران با گردش خون مضاعف، بطن های کامالً جدا از هم

2( نرم تنان، نوعی مایع واجد نقش های خون، لنف و مایع میان بافتی

3( جانوران واجد قلب دو حفره ای، اندام های تولیدمثلی تخصص یافته

4( جانوران واجد کیسۀ گوارشی، توانایی تسهیل انتقال مواد به کمک حرکات بدن را

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟- 760

»هر جانوری که برای تبادل گازهای تنفسی خود، می تواند از شبکه های مویرگی زیر پوست استفاده کند، ............ «

الف( در اطراف بخشی از لولۀ گوارش، دارای 5 جفت کمان رگی می باشد.

ب( در طی مراحل زندگی، تعداد حفرات ساختار قلب آن افزایش می یابد.

ج( بخشی از تبادالت گازی خود را از طریق اندام تنفسی دیگری انجام می دهد.

د( با کمک یاخته های ایمنی غیراختصاصی قادر به مبارزه با عوامل بیماری زا می باشد.

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

کدام گزینه در رابطه با دستگاه گردش خون جانوران مختلف صحیح بیان شده است؟- 761

1( حشرات، مایع حاوی مواد غذایی و گازهای تنفسی را از طریق منافذ دریچه دار به قلب باز می گردانند.

2( در بدن ماهی، رگ های حاوی خون تیره فشار خون کم تری نسبت به رگ های واجد خون روشن دارند.

3( در دوزیستان بالغ، دو سرخرگ متصل به ضخیم ترین حفرۀ قلبی خون خارج شده از آن را دریافت می کنند.

کی، رگ های تشکیل دهندۀ قلب های کمکی در اطراف بخش  ابتدایی لولۀ گوارش دیده می شوند. 4( در کرم خا

در دستگاه گردش مواد هر جانوری که ............، قطعاً ............- 762

1( یک حفرۀ بطنی دارد ـ قلب به صورت یک تلمبه عمل کرده و خون را یک بار به تمامی بدن می فرستد.

2( تعداد حفرات دهلیز و بطن آن با یک دیگر برابر است ـ خون تیره از تمامی حفرات ساختار قلب عبور می کند.

3( در سطح پشتی خود قلب لوله ای دارد ـ با کمک این قلب خون را در جهت مخالف رگ شکمی خود منتقل می کند.

4( دستگاه گوارش در انتقال مواد به سمت یاخته ها نقش دارد ـ مسیر ورود و خروج مواد در دستگاه گوارش یکی است.

کدام گزینه در مورد گردش مواد در بدن انسان صادق نیست؟- 763

1( گویچه های خونی بالغ هسته دار قادر به عبور از دیوارۀ رگ های واجد یک الیۀ یاخته ای هستند.

2( اندام های محل مرگ گویچه های قرمز، توسط مویرگ های واجد غشای پایۀ کامل خون رسانی می شوند.

3( یاخته های ماهیچه ای با ظاهر مخطط در تغییر وضعیت دریچه های موجود در دستگاه گردش خون مؤثر هستند.

4( دفع کلیوی شدید پروتئین منتقل کنندۀ پنی سیلین در خون، موجب بروز عالئمی مشابه بسته شدن رگ های لنفی می شود.

نوعی یون که غلظت آن در خون توسط هورمون ترشح شده از پر تعدادترین غدد درون ریز اصلی بدن کنترل می شود ............- 764

1( همانند نوعی ویتامین محلول در چربی، در جلوگیری از افزایش میزان فضاهای خالی استخوان ها نقش مهمی دارد.

2( برخالف یکی از ترکیبات نهایی تولیدشده در نتیجۀ تنفس یاخته ای، موجب افزایش قطر رگ های خونی می شود.

3( همانند نوعی ویتامین جذب شده به همراه مواد حاصل از گوارش لیپیدها، به عملکرد یاخته های گرده کمک می کند.

4( برخالف واحدهای سازندۀ پروتئین تشکیل دهندۀ بیشتر حجم یاخته های قرمز خون، طی عبور از منافذ پر آب دیوارۀ مویرگ از آن خارج می شود.


