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حسی موضعی زیر هـم بـه   کدام یک از داروهاي بی-1

هـاي  صورت تزریقی و هم بصورت سـطحی در غلظـت  

باشد؟معمول کلینیکی مؤثر می
کاییناومپی) بکایینپرو) الف

تتراکایین) ددیکلونین            ) ج

کدام یک از فیبرهاي زیر به ترتیب در تـأمین تـن   -2

عضالنی، انتقال حس حرارت نقش دارند؟
A delta- Agamma) بC-Abeta) الف

Abeta – C) دA gamma – A delta) ج

فیبرهـــاي عصــبی زیـــر بـــه ترتیـــب  از کــدام یـــک  - 3

Preganglionic sympathetic وPostganglionic

sympatheticحضوردارند؟
B-C) بC - B) الف

Agamma – C)دC-A gamma) ج

و شـدت  پس از تولید ایمپالس عصبی دامنه، شـکل  -4

کند؟ن حین عبور از عصب به ترتیب چه تغییري میآ
ثابت، کاهشثابت، )بکاهش، ثابت، کاهش)الف

ثابت، کاهش، ثابت)دثابت، ثابت، ثابت)ج

هـا  غشاي عصبی در حالت استراحت به کـدام یـون  -5

باشد؟میپذیر نفوذکامالً
سدیم کلر       )بسدیم پتاسیم   ) الف

سدیم پتاسیم کلر)دپتاسیم کلر          )ج

ــ-6 ــیون آ پ ــل دپوالریزاس ــان مراح ــته و س از پای هس

ترتیب پتانسیل غشاء عصبی چگونه است؟به، سریع
منفی مثبت) بمنفی منفی     )الف

مثبت منفی) دمثبت مثبت             )ج

ــق -7 ــذیري مطلــــــ در دوره تحریــــــــک ناپــــــ

Absolute refractory period  هـاي  وضـعیت کانـال

باشد؟سدیمی چگونه می
closed)بopen)الف
active)دinactive)ج

ــوج    -8 ــل گســترش م ــر دلی ــوارد زی ــک از م ــدام ی ک

دپوالریزاسیون فقط در یک جهت در انتقـال ایمپـالس   

باشد؟می
تحریک ناپذیري مطلق و نسبی                  هايدوره) الف
هاي کلرفعالیت کانال) ب
دار                                                 غشاهاي میلین) ج
هاي غشایییینوجود پروت) د

ون در اعصــاب میلــین دار، ســکبــا افــزایش قطــر آ-9

ضخامت الیه میلین و فاصله بین دو گره رانویه مجـاور  

.یابدمی......................... و ..................... به ترتیب 
افزایش–کاهش ) بکاهش  –کاهش ) الف

افزایش –افزایش ) دکاهش                   –افزایش ) ج

نوروفیزیولوژي: 1فصل 
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براي اطمینان از بالك کامل عصـب چـه طـولی از    -10

حســی دار بایــد توسـط محلــول بـی  یـک عصــب میلـین  

پوشیده شود؟
متر          میلی4-6) بمتر   میلی1-2) الف

مترمیلی20-10) دمتر       یلیم8-10) ج

هــاي نحــوه و جایگــاه اثــر کــدام یــک  از تئــوري-11

عملکـرد  حسی موضـعی، قـادر بـه توجیـه    داروهاي بی

؟باشدنمیبنزوکایین داروي 
تئوري بار سطحی) بتئوري انبساط غشایی     ) الف

تئوري جابجایی کلسیم) دتئوري گیرنده اختصاصی     ) ج

کـدام یــک در مــورد تئــوري انبســاط غشــایی در  -12

-نمیحسی موضعی صحیح زمینه نحوه اثر داروهاي بی
؟باشد

زیادي در چربی دارنـد کـارایی   پذیري داروهایی که انحالل) الف
باالتري دارند

رایـش قطـر   در ایـن تئـوري آ  یحسـ نحوه عملکرد القاي بی) ب
.باشدیمی میدهاي سکانال

توضیح قابل قبولی در مورد نحـوه عملکـرد داروهـایی مثـل     ) ج
.کندارائه میبنزوکایین 

. مدرك قطعی در مهار کامل انتقال پیام عصبی وجود ندارد) د

حسی موضعی به ترتیـب  کدام یک از داروهاي بی-13

هاي سطح خارجی و داخلی غشا عصبی بر روي گیرنده

گذارند؟اثر می
آرتیکایین–بنزوکایین ) بلیدوکایین-ا هبیوتوکسین) الف

هابیوتوکسین–ین یکااومپی) دبنزوکایین –لیدوکایین) ج

بالك عصبی غیر دپوالریزه چیست؟-14
افزایش عامل ایمنی براي انتقال پیام عصبی) الف
حسی موضعیبالك عصبی ایجاد شده توسط داروهاي بی) ب
هاي پتاسیم از غشاء عصبییونجلوگیري از عبور ) ج
هاي کلسیم از غشا عصبیجلوگیري از عبور یون) د

حسی موضعی زیر به ترتیب کدام یک از داروهاي بی- 15

باشند؟هاي دوتایی و فاقد بخش آمینی میداراي آمین

بنزوکایین –پریلوکایین) الف
مپی واکایین –هگزیل کایین ) ب
هگزیل کایین –بنزوکایین ) ج
پریلوکایین–کایینکو) د

حسـی موضـعی زیـر بـا     کدام یک از داروهاي بـی -16

شوند؟سرعت باالتري در پالسما هیدرولیز می
آمید                پروکایین) بپروکایین) الف

پریلوکایین) دلیدوکایین) ج

محلـول داروي  pHکدام یک در مـورد افـزایش   -17

است؟ستردناحسی بی
تر                    شروع اثر سریع) الف
سوزش کمتر) ب
افزایش تأثیر کلینیکی                  ) ج
پایداري باالتر براي استفاده کلینیکی ) د

ــی  -18 ــردن ب ــافه ک ــات ســدیم بــه داروي   اض کربن

حسی قبل از تزریق، چه تأثیري به ترتیـب بـر روي   بی

درد تزریق و مدت زمان شروع اثر دارو دارد؟
کاهش–افزایش ) بافزایش    –افزایش ) الف

کاهش–کاهش ) دافزایش                    –کاهش ) ج

و ) ............... PKa(ثابــت تفکیــک پروکــاییندر -19

موجــب ) ............. RN(آزاد هــاي بــازتعــداد مولکــول

.شودمی..................... شروع اثر 
سریع–باال –پایین ) بآهسته–پایین –باال ) الف

سریع –پایین –باال ) دآهسته–باال –پایین ) ج

کــــدام یــــک در مــــورد اســــتفاده از ســــدیم -20

است؟نادرستحسی موضعی بیيسولفیت در داروبی
کننده عروقیخیر اکسیداسیون ماده منقبضتأ) الف
افزایش سرعت شروع بالینی دارو) ب
. شودمیاستفاده 1/0%تا 05/0%معموالً در غلظتی بین ) ج
افزایش مدت اثر دارو) د
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حسـی  حـس کننـدگی کـدام داروي بـی    میزان بی-21

؟گیردنمیقرار pHموضعی زیر تحت تأثیر 
بوپی واکایین) بلیدوکایین) الف

بنزوکایین ) داتیدوکایین) ج

آناتومیــک در هايتـرین سـد  کـدام یـک از مهـم   -22

موضعی هستند؟برابر انتشار دارو بی
م       واپی نوری–اندونوریوم ) الف
م اپی نوریو–غالف اپی نورال ) ب
لما                                  پري–م پري نوریو) ج
م وپري نوری–م اپی نوریو) د

باشد؟مینادرستهاي زیر کدام یک از گزینه-23
کنندگی عروق میزان قدرت به دلیل خواص گشادپروکایین) الف

و طول اثر پایینی دارد
اي طول اثر بـاال  ری باال دایینبه دلیل اتصال پروتاتیدوکایین) ب

.باشدمی
.شودمیتر شروع اثر دارو سریعPKaبا افزایش ) ج
حسـی موضـعی   یت در چربی، قدرت داروي بیلبا افزایش حال) د

.یابدافزایش می

ــد  -24 ــود آورن ــه وج ــل ب ــک از عوام ــاکی هکــدام ی ت

؟باشدنمیفیالکسی 
Hypernutremia) بادم            ) الف

یل لختهتشک) دpHافزایش ) د

25-pHحسی موضعی بدون اپی نفرین و با بیداروي

اپی نفرین به ترتیب کدام است؟ 
5/4تا 4/3-5/6) ب4/4تا 5/3-4/7) الف

5/4تا 4/3-4/7) د4/4تا 5/3-5/6) ج

ــاالترین  -26 ــب ب ــه ترتی ــرم PKaب onsetو RN، ف

Action 4/7در =pHمربوط به کدام گزینه است؟
مپی واکایین-پروکایین آمید-بنزوکایین) الف
پروکایین-پروکایین آمید-بنزوکایین) ب
مپی واکایین-بنزوکایین-پروکایین آمید) ج
پروکایین-بنزوکایین-پروکایین آمید) د

درکـدام یـک از سـاختارهاي    کننـده عروق تغذیه-27

شود؟میعصبی زیر یافت
لماپري ) بپري نوریوم) الف

ندونوریوما) دنوریوماپی ) ج

باشد؟میزیر درستهايکدام یک از گزینه-28
.باشدمیدر عصب نرمال آستانه شلیک متغیر) الف
نفوذپذیري غشاء به سدیم با رسیدن به آستانه شلیک کاهش) ب

.یابدمی
.شودنمیمنجر به تولید ایمپالس15تفاوت ولتاژ کمتر از ) ج
پتانسیل منفی طرفین غشـاء بـراي   میلی ولت در15افزایش ) د

.شلیک الزم استآستانهرسیدن به 

تعداد فاسـیکول هـاي عصـبی    Pogrelدر مطالعه -29

IANباشد؟میو عصب لینگوال در محل لینگوال کدام
3/7-3/7) ب3/7-3) الف

3-3) د3-3/7) ج

onset Actionکدام یک از عوامـل زیـر بـر روي    -30

موضعی مؤثر است؟حسی بیداروي
حاللیت در چربی) بpKa) الف

الف و ج) دانتشار در بافت غیرعصبی) ج

1پاسخنامه فصل 

. گزینه د صحیح است-1
حسی موضعی از نظر خاصیت مطلـوب  همه داروهاي بی

. اثرگذاري به صورت تزریقی و یا سطحی مناسب نیستند
ــل    ــوي مث ــی ق ــاي تزریق ــی از داروه ــایینبرخ و پروک

زمانی که به صورت موضعی روي مخاط قرار کاییناومپی
-دیکلونین که یک بـی . تأثیر هستندگیرند، تقریبا بیمی

رود، بـه خـاطر   کننده سطحی قـوي بـه شـمار مـی    حس
توانـد بـه شـکل تزریقـی مـورد      زیاد نمیبافتیتحریک 

بـه هـر دو   تتراکـایین و لیـدوکایین . استفاده قرار گیـرد 
.کامالً مؤثر هستندشکل تزریقی و سطحی 
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.صحیح استگزینه ب -2

. صحیح استالفگزینه -3
.مراجعه نماییدبه جدول سوال قبل 

. گزینه ج صحیح است-4
پس از تولید ایمپالس عصـبی دامنـه و شـکل آن ثابـت     

زیرا عالوه بر تأمین انرژي از . شودمیماند و تضعیف نمی
محرك اولیه، در امتداد مسیر نیـز انـرژي مـورد نیـاز از     

.شودمیانرژي آزاد شده در امتداد فیبر عصبی فراهم 

. گزینه ج صحیح است-5
ــه ســدیم   در حالــت اســتراحت غشــاي عصــبی کمــی ب

-است و به پتاسیم و کلر کـامالً نفوذپـذیر مـی   پذیر نفوذ
رغم توانـایی عبـور آزادانـه و بـرخالف     یـ پتاسیم عل. باشد

شیب غلظتی، به دلیل جذب الکترواستاتیک توسـط بـار   
.ماندمنفی غشاء، داخل سلول باقی می

ل طبق شـیب  یون کلر نیز به جاي حرکت به داخل سلو
غلظتی خود، به دلیل یک نیروي الکترو استاتیک تقریبـاً  

.ماندمساوي ولی معکوس، خارج سلول باقی می

. گزینه ب صحیح است-6
منفـی بـودن   ) دپوالریزاسیون آهسـته (از اولیه پس از ف

ولی همچنـان منفـی   دیابمیکاهشپتانسیل غشا کمی
سپس با رسیدن پتانسیل به یک حد بحرانی بـه  ،ماندمی

ــام پتانســیل آســتانه  ــاز ســریع ) کــه منفــی اســت(ن ف
.دهددپوالریزاسیون رخ می

. گزینه ج صحیح است-7
هـا بـه حالـت بـاز و     در حین دپوالریزاسیون ابتدا کانـال 

شـوند  تبـدیل مـی  )Inactive(سپس به حالت غیر فعال 
بـا هـر   (تواند بـه محـرك دیگـري    که در این حالت نمی

) دوره تحریک ناپذیري مطلق. (پاسخ دهد) قدرتی

. گزینه الف صحیح است-8
هاي تحریک ناپذیري پـس از دپوالریزاسـیون   وجود دوره

.کننداز حرکت رو به عقب و معکوس موج جلوگیري می

. گزینه د صحیح است-9
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. گزینه ج صحیح است-10
-یک گره مهار شود، جریـان مـی  اگر انتقال ایمپالس در 

سر گذاشـتن آن بـه   تواند با پرش از روي آن گره و پشت
. بعـدي رسـیده و موجـب دپوالریزاسـیون آن شـود     گره

الك کامل عصب بایـد تقریبـًا   ببنابراین براي اطمینان از 
حسی پوشیده متر از عصب توسط محلول بیمیلی10-8

.شود

. گزینه ب صحیح است-11
هـاي بـاردار   لو، مولکشودمیدر تئوري بار سطحی ادعا 
تـر شـدن پتانسـیل غشـاء و     کاتیونی دارو باعـث مثبـت  

ایـن تئـوري نقـش    . شـوند آن میپذیري کاهش تحریک
توانـد  را نمـی بنزوکـایین  هاي بـدون بـار ماننـد   مولکول
. کندتوجیه

. گزینه ب صحیح است-12
حسی در داروهاي بیدر این تئوري عنوان شده است که 

منتشر شده و باعث پذیر نواحی هیدروفوب غشاء تحریک
تخریب عمومی در غشاء، تغییـر شـکل مـاتریکس لیپـو     

.شودمیهاي سدیمی غشاء و کاهش قطر کانالی نیپروتئ

. گزینه الف صحیح است-13

. گزینه  ب صحیح است-14
حسی موضعی با کاهش عامل ایمنـی باعـث   داروهاي بی

کاهش یافتن سرعت افزایش پتانسیل عمل و در نهایـت  
این داروها اثر ناچیزي . شوندتوقف انتقال پیام عصبی می

هـاي  یـون .هاي پتاسیم از غشا عصب دارنـد بر عبور یون
قـرار دارنـد و   کلسیم به فرم باند شده داخل غشا سـلول  

هـاي  ها از باند گیرنـده کانـال  زاد شدن این یوناحتماال آ
غشـا  پـذیري  اولین فاکتور در جهت افـزایش نفـوذ  یونی، 

.باشدعصبی به سدیم می

. گزینه الف صحیح است-15
هـاي سـه   مـین آحسی موضعی داراي اغلب داروهاي بی

و پریلوکـایین هـا ماننـد   نتنها برخی از آ. باشندتایی می
.هاي دوتایی هستندمینآداراي هگزیل کایین 

. گزینه الف صحیح است-16
به سـرعت در محلـول   پریلوکایینداروهاي استري مثل 

) تنهــا ظــرف چنــد دقیقــه(شــوندبــی هیــدرولیز مــیآ
میـدي  ی است که در آن پیوند آپروکایین، میدآپروکایین

جایگزین پیوند استري شده به صورتی که در طول یـک  
.شودمین هیدرولیز آ% 10روز تنها 

.صحیح استگزینه د -17
در محلول قلیایی و حسی ناپایدار است بیداروي فرم باز

.کندتجزیه شده و رسوب می

. گزینه د صحیح است-18

. گزینه الف صحیح است-19
حسی باالتر باشـد، تعـداد   هرچه ثابت تفکیک یک داروي بی

هـاي بـاز آزاد دارو کـم بـوده و سـرعت شـروع اثـر        مولکول
پـایین، حضـور   در داروهاي با ثابت تفکیـک  . اي داردآهسته

مولکول بـاز آزاد و چربـی دوسـت باعـث افـزایش انتشـار از       
غشاهاي عصبی شده ولی با این حال به دلیل مقادیر انـدك  

هاي تفکیک شده و به فرم کاتیونی براي اتصـال بـه   مولکول
.حسی کنندگی کمی دارندگیرنده، میزان بی
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. گزینه ب صحیح است-20
و فـرم بـاز آزاد دارو   pHسـولفیت بـا کـاهش    سدیم بـی 

)RN(   حســی بــالینی داروهـاي بـی  ، سـرعت شـروع اثـر
.دهدموضعی را کاهش می

. گزینه د صحیح است-21
pHبصورت یونیزه وجود ندارد و تحت تـأثیر  بنزوکایین 

.باشدنمی

.صحیح استگزینه ج -22

.صحیح استگزینه ج -23
.به جدول مقابل توجه نمایید

. گزینه ج صحیح است-24
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. گزینه ج صحیح است-25

. گزینه د صحیح است-26

. گزینه ج صحیح است-27
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. گزینه ج صحیح است-28
میلی ولت در پتانسیل منفی طـرفین غشـاء   15کاهش 

تفـاوت ولتـاژ   . براي رسیدن به آستانه شلیک الزم اسـت 
در عصـب  . شودنمیمنجر به تولید ایمپالس15کمتر از 

حسـی  بـی ولی با تزریق. نرمال آستانه شلیک ثابت است
یابد و نیازمنـد آن  میموضعی، آستانه شلیک آن افزایش

است که سدیم بیشـتري وارد سـلول شـود تـا پتانسـیل      

. منفـی بـه سـطحی برسـد کـه دپالریزاسـیون رخ دهـد       
شاء سدیم بـا رسـیدن بـه آسـتانه شـلیک      نفوذپذیري غ

.یابدمیشدیداً افزایش

. گزینه ج صحیح است-29

. گزینه د صحیح است-30
.مراجعه نمایید13به جدول سوال 


