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 توضيح پاسخ جناب آقاي 
 دكتر قاسمي

پاسخ وزارت 
  بهداشت

 سؤال

نه (ي دهليزي پاسخ الف كه توسط وزارتخانه اعالم شده نادرست است چون فاز صفر پتانسيل عمل عضله

همزمان است  ORSدر نوار قلب همزمان است و فاز صفر پتانسيل عمل بطني با موج  Pبا موج ) بطني

). 1- 29، شكل 29، فصل 522، ص 2012و گانونگ  3- 11، شكل 11فصل ، 122، ص 2011گايتون (

  .ترين پاسخ اين سئوال گزينه د استمحتمل

  14  الف  د

، ص 2011گايتون (كند بيان مي mm Hg 60هاي گلومرولي را گايتون فشار هيدرواستاتيك مويرگ
است ) mm Hg 3/17( كه خيلي باالتر از فشار متوسط مويرگي در بدن) ، ستون اول26، فصل 314

چون در صورت سئوال وضعيت نشسته عنوان شده است ). ، ستون دوم16، فصل 185، ص 2011گايتون (
خواهد  cm 50ي سطح قلب تا پايين ترين نقطه در پا حدود اگر منظور نشستن روي زمين باشد فاصله

 3/17ي آن هم به مهفشار ستون خون ايجاد خواهد شد كه اگر ه mm Hg 5/37يا  50× 75/0شد كه 
 cm 90اما اگر منظور نشستن روي صندلي باشد ارتفاع حدود . نخواهد رسيد 60اضافه شود باز فشار به 

هاي كليه بيشتر خواهد ي آن به فشار مويرگي از فشار در مويرگخواهد شد كه با فرض اضافه شدن همه
  ).سئوال واضح نيست(شد 

 

 ج   17  د

) گايتون، گانونگ و برن(هاي ذكر شده براي پاسخ اين سئوال پيدا نكردم و در رفرانس توجيه مشخصي

 .تري استي قويي اسكلتي منقبض كنندهدر عضله 1- مطلبي وجود ندارد كه نشان دهد اندوتلين
 د   20  الف

، ص 2011گايتون (باشد اما گزينه ب نيز درست است پاسخ وزارتخانه گزينه الف است كه درست مي

 ).، ستون اول، زير عنوان تنظيم ترشح بيكربنات اولين مورد64، فصل 782
 الف و ب  الف 32 

 پاسخ د درست است و من اشتباه كرده بودم  ب  د 35 

يوي پاسخ اين سئوال توسط وزارتخانه گزينه الف عنوان شده كه نادرست است چون در اختالالت كل

تواند اسيدوز متابوليك داشته بيمار نمي. جبران تنفسي داريم و در اختالالت تنفسي جبران كليوي داريم

باشد و كليه برايش جبران انجام دهد چون اختالل اوليه مربوط به كليه است اين بيمار احتماالً اسيدوز 

 .متابوليك دارد نه در حال جبران آن باشد

 د  الف 36 

هاي پاچيني ارتعاش با فركانس باال را مخابره وزارتخانه ج عنوان شده است كه چون گيرندهپاسخ توسط 

گزينه الف از اين نظر درست است . كنند درست است اما پاچيني ها عمدتاً عمقي هستند نه سطحيمي

، 872، ص 2011گايتون (هاي المسه در شناسايي ارتعاش نقش دارند ي گيرندهگويد همهكه گايتون مي

 ).، ستون دوم زير عنوان شناسايي ارتعاش47فصل 

 الف  ج 40 

است و هر دوي  Changeي كلي به معناي اين سئوال، سئوال درستي نيست چون متابوليسم يك واژه

اند همان شود، موارد زير به عنوان نمونه آورده شدهرا شامل مي) تجزيه(و كاتابوليسم ) سنتز(آنابوليسم 

  :ها مخالف انسولين هستندشود در برخي جنبه ها هر سه هورمون ذكر شده هورمونطور كه ديده مي

 د  ب 53 
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  ليپوژنز  ليپوليز  گليكوژنوليز  گليكوژنز گلوكونئوژنز قند خون  
  )مزمن( ↑  )حاد( ↑ ↑  ↑ ↑ ↑  كورتيزول

  ↓  ↑ ؟  ↑ ↑ ↑هورمون رشد 

  ↓  ↑ ↑  ↓ ↑ ↑  گلوكاگن

  ↑  ↓ ↓  ↑ ↓ ↓  انسولين
 

-سبب افزايش قند خون و ليپوليز هر دو مي) hCS(جفتي انساني ) نه سوماتوتروپين(سوماتوماموتروپين 

، ستون اول زير 82، فصل 1009، ص 2011گايتون (شود پس هر دو گزينه الف و ب درست هستند 

 )hCS، ستون اول زير عنوان 22، فصل 415، ص 2012؛ گانونگ hCSعنوان 

 الف و ب  الف 58 

 


