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ايمخچه و هسته هاي قاعده 57فصل 

vمخچه و اعمال حرکتی آن

)10قطب -95شهریور (؟شوداختالل در کدام ناحیه مخچه موجب ناتوانی در انجام حرکات پیچیده موزون و همگام می-1

نواحی بینابینی)دورمیس)جهاي فلوکولوندولرلوب)بهانواحی جانبی نیمکره) الف

تواند موجب عدم هماهنگی شدید حرکات هدفدار پیچیده میعمقی آن،هاي عقدهمخچه به همراه هاي کرهتخریب نواحی طرفی نیم
. شودمیل و دستگاه تکها انگشتان دست و پا، هادست
مخچه و اعمال حرکتی آن57فصل 

�.گزینه الف صحیح است

)6قطب -95شهریور (یک از اعمال زیر مربوط به مخچۀ نخاعی است؟کدام-2

بینی حرکتپیس)دبندي اعمالزمان)جدامنه حرکاتکنترل) بتعادل) الف

کنترل تعادل حرکات و انقباض عضالت آگونیست و آنتاگونیست محوري در تغییر سریع وضعیت بدن) :باستانی(ي دهلیزي مخچه
شد و ید ایجاد میي حرکت ایجاد شده و حرکتی که باتصحیح و تعدیل نوسانات حرکتی از طریق مقایسه) : قدیمی(ي نخاعی مخچه

. همچنین کنترل حرکت عضالت دیستال اندام
. کندمیها را طراحی حرکتی مغز حرکات اندام-با همکاري سیستم حسی: ي مغزي مخچه

مخچه و اعمال حرکاتی آن57فصل 

�.گزینه ب صحیح است

)4قطب -95پزشکی شهریور (کدام عبارت در مورد مخچه درست است؟-3

.هاي حرکتی استي جانبی در ارتباط با نخاع بوده و مسئول کنترل حرکات در اندامناحیه) الف
.رکات متوالی بعدي استحع براي مریزي جاي کناري در ارتباط با مخ بوده و مسئول برنامهناحیه) ب
.متوالی بعدي استه ریزي جامع براي حرکات مي بینابینی در ارتباط با قشر مخ بوده و مسئول برناناحیه) ج
.ي فاستیژیال مخچه است و در تعادل نقش داردي بینابینی در ارتباط نزدیک با هستهناحیه) د

حرکات تعادلی بدن: لوبهاي فلوکولوندولر : مخچه دهلیزيـ 1
هماهنگ سازي حرکات بدن: کرمینه بعالوه لوبهاي بینابینی مجاور:مخچه نخاعیـ 2
براي برنامه ریزي حرکات ارادي بدن و اندام ها به صورت فیدبک با تمام دستگاه حسی حرکتی قشر :نواحی طرفی: مخچه مخیـ 3

کندمخ همکاري می
مخچه و اعمال حرکتی آن57فصل 

�.گزینه ب صحیح است

)1قطب -95پزشکی شهریور (ها نقش دارد؟کدام بخش کارکردي مخچه در هماهنگی انقباض عضالت دیستال اندام-4

بخش ورمیس مخچه نخاعی)بمخچه دهلیزي)الف
مخچه مغزي)داي مخچه نخاعیبخش واسطه)ج
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کنترل حرکات محور بدن، گردن، شانه ها و هیپ ها: کرمینه یا ورمیس
کنترل حرکات دیستال اندام ها: ناحیه بینابینی

مخچه و اعمال حرکتی آن57فصل 

�.گزینه ج صحیح است

)قطب آزاد-95شهریور (با واحد عملکردي مخچه صحیح است؟کدام گزینه در ارتباط -5

.کنندفیبرهاي باال رونده پیام نخاع را وارد مخچه می)الف
.طور دائم تحت تأثیر اثرات تحریکی و مهاري هستنداي عمقی بههاي هستهسلول)ب
.دهنداي فیبرهاي عصبی موازي را تشکیل میهاي فیبرهاي خزهاکسون)ج
.گیردخروجی از واحد عملکردي مخچه به صورت مستقیم از سلول پورکنژ صورت میپیام)د

شوندمیفیبرهاي آورانی که از مغز یا محیط وارد مخچه. هسته عمقی پیوسته تحت تاثیرات تحریکی و مهاري قرار دارندهاي سلول
.پورکنژ در قشر مخچه استمهاري هم ناشی از سلول تأثیر تمام. شوندمیتحریکی تأثیراتموجب 

)گزینه الف. (شوندمیمنتقل اي هنخاعی از طریق فیبرهاي خزهاي پیام
مبحث مخچه2016فیزیولوژي گایتون و هال

�.گزینه ب صحیح است

)10و 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1هاي مشترك قطب-96پزشکی شهریور (ي نخاعی است؟کدامیک از اعمال زیر مربوط به مخچه-6

کنترل تعادل)ببندي حرکت اراديزمان)الف
ریزي حرکت بعديبرنامه)دها کنترل حرکات عضالت دیستال اندام)ج

انقباض عضالت محوري در تغییر سریع وضعیت بدن-کنترل تعادل حرکات:)باستانی(ي دهلیزي مخچه
. ت دیستال اندامکنترل حرکت عضال-تصحیح و تعدیل نوسانات حرکتی :)قدیمی(ي نخاعی مخچه
. کندمیحرکتی طراحی -ها را با همکاري سیستم حسیمغز حرکات اندام:ي مغزيمخچه

مخچه و اعمال حرکتی آن57فصل 

�.گزینه د صحیح است

)9قطب -96پزشکی اسفند (شود؟ هاي مخچه انجام مییک از سلولوسیله کداماصالح خطاهاي حرکتی به-7

گرانولی)دسبدي)جاي ستاره)بپورکینژ) الف

، اطالعـات کـورتکِس مخچـه   تمامیمسیر خروجیِ . باشدمیسبدي و گرانولی ، ستاره اي، ي پورکنژهاسلولشامل هاي مخچه الیه
صـورت  پورکنژتوسطاطالعاتپس کنترل. کنندمیطیراخودمسیر، زیرینسفیدمادةطریقازکهباشدپورکنژ امیهاي-آکسون

. شوندمیاصالحنیازدرصورتوگیردمی
مخچه و اعمال حرکتی آن57فصل ، فیزیولوژي گایتون

�.گزینه الف صحیح است
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)2قطب -97پزشکی شهریور (گردد؟یک از عالئم زیر میي فولوکلوندولر مخچه، سبب بروز کدامآسیب به ناحیه-8

Dysartheriaدیس آرتري )باختالل در تعادل) الف
Dysdiadochokinesiaدیس دیادوکوکینزیا )داختالل در حرکات پرتابی)ج

بـا همـاهنگی انقباضـی    (لوب فولوکولوندولر، بخشی از مخچه دهلیزي یا باستانی است که مسئول کنترل تعـادل در حرکـات اسـت    
) عضالت به آگونیست و آنتاگونیست در حرکت

)719، صفحه 56فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.نه الف صحیح استگزی

)1قطب -97پزشکی شهریور (ها نقش دارد؟کدام بخش عملکردي مخچه در هماهنگی انقباض عضالت دیستال اندام-9

ي نخاعی اي مخچهواسطه) دي نخاعیورمیس مخچه) جي مغزيمخچه) بي دهلیزيمخچه) الف

وظیفه ناحیه بینابینی کنترل انقباض عضله . شودنیمکره قرار دارد که به دو بخش بینابینی و جانبی تقسیم می1در هر طرف ورمیس 
. ویژه دست و پا و انگشتان استاندام فوقانی و تحتانی بهdistalدر 

)722، صفحه 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه د صحیح است

)4قطب -97پزشکی اسفند (ریزي حرکات متوالی دخیل است؟مراکز زیر در یادگیري حرکتی و برنامهیک از کدام-10

هیپوتاالموس)دمخچه)جدستگاه لیمبیک)بالنخاعبصل) الف

ـ کندمیبندي حرکات پیچیده با قشر مغز همکاري ترتیب و زمان، مخچه در طراحی واحی جـانبی خـود   و این همکاري را از طریق ن
. دهدمیانجام 

57فصلفیزیولوژي گایتون

�.گزینه ج صحیح است

)تراز کشوري-97پزشکی اسفند (کدام عبارت زیر در مورد مخچه درست است؟  -11

.ترین بخش مخچه ارتباط داردمخچه با قدیمی) dentate(دار ي دندانههسته) الف
.شودمخچه ختم میها به بخش جانبی اطالعات حسی اندام)ب
.ریزي حرکات ارادي نقش داردبخش ورمیس مخچه با کمک قشر مغز در طرح)ج
.ها نقش داردمخچه در کنترل حرکات اندام) interposed(ي اي واسطههسته)د

. ها نقش داردمخچه در کنترل حرکات اندام) interposed(ي اي واسطههسته
. جدید در ارتباط استي ي دندادنه دار با مخچههسته

کندها را کنترل می، شانه، حرکات گردن، حرکات عضالت محوري بدنورمیس
. کنندمی، ترتیب و زمان حرکات پیچیده با قشر مغز همکارينواحی طرفی در طراحی

.تاسارتباطدرکرمینهبا(fastigial)سقفیهسته
57فیزیولوژي گایتون فصل 

�.استگزینه د صحیح 
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)10قطب -98شهریور نوینپزشکی (؟شودها میتخریب کدام بخش از مخچه موجب اختالل در حرکت دست-12

کرمینه)بدوالرنوللوب فلوکو) الف
هاي مخچهبخش خارجی نیمکره)دهاي مخچهناحیه بینابینی نیمکره)ج

ناحیه بینـابینی نیمکـره مسـئول    . و هیپ را برعهده داردها شانه، گردن، بیشتر اعمال کنترلی مخچه براي حرکات محور بدنکرمینه
. باشدفوقانی و تحتانی به ویژه دستها و پاها میهاي رل حرکات قسمتهاي دیستال اندامتکن

)840، 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه ج صحیح است

)6قطب -98شهریور نوینپزشکی (باشد؟میریزي حرکات ارادي پیچیدهفعالیت کدام ناحیه زیر، در جهت برنامه-13

تشیالت مشبک پلی ساقه مغز)بهاي مخچهنواحی جانبی نیمکره)الف
هسته قرمز در مغز میانی)د)برودمن4ناحیه (قشر حرکتی اولیه )ج

نـواحی جـانبی   (خی مخچه م. شودمیتحریک قشر حرکتی اولیه باعث تحریک حرکتی خاص و الگویی از تعداد زیادي عضله مجزا 
حرکتـی قشـر همکـاري    هـاي  حرکات ارادي بدن و اندامها به صورت فیدبک با تمام دسـتگاه ریزي براي برنامه) مخچههاي نیمکره

. نامندمیاین کار را تصویرسازي حرکتی . کندمی
)840صفحه؛ 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه الف صحیح است

)قطب آزاد-98شهریور نوینپزشکی (هاي مخچه صحیح است؟آورانکدام گزینه در ارتباط با-14

.کنندي عمقی پیام ارسال میهاي هستهي مغز، به سلولفیبرهاي باالرونده از منابع باالي ساقه) الف
.کنندپیچیده ایجاد می) نیزه(اي پتانسیل اسپایک فیبرهاي خزه)ب
.کنندپیام ارسال میي عمقیهاي هستهاي به سلولفیبرهاي خزه)ج
.دهندسیناپس می) گرانوالر(دار هاي دانهفیبرهاي باالرونده با سلول)د

هستند که فیبرهاي اي هفیبرهاي خزاند هغیر از فیبرهایی که از هسته زیتونی تحتانی منشا گرفترسندمیتمام فیبرهایی که به مخچه 
ي پورکنژ توسط این فیبرها هاسلولتحریک . روندمیها تا الیه گرانول قشر پیش آن. فرستندمیعمقی هاي جانبی براي تحریک هسته

. کندمیایجاد Simple spikeبه صورت پتانسیل عمل بسیار ضعیف و کوتاه مدت موسوم به خیز ساده 

)838صفحه؛ 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه ج صحیح است

)98خرداد -دوره میان(؟کدام عبارت زیر درباره مخچه درست است-15

.شودها، به بخش جانبی مخچه ختم میاطالعات حسی اندام) الف
.ریزي حرکات ارادي نقش دارددر طرح(Dentate)دار مخچه هسته دندانه)ب
.ترین بخش مخچه ارتباط داردبا قدیمی(Interposed)اي مخچه هسته واسطه)ج
.ریزي حرکات ارادي نقش دارددر طرحبخش ورمیس مخچه با کمک قشر مغز )د
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ورودياطالعاتگونههرفاقدنواحیاین.دارندنقشحرکتمتوالیوپیچیدهالگوهايتوالیوریزيبرنامهدر:مخچهطرفیواحین
.استداردندانههستهمخچهقسمتاینبامرتبطهسته.هستندبدنمحیطیهايقسمتازحسی

)840، 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه ب صحیح است

)98دوره آذر میان-نوینپزشکی (دار مخچه کدام اختالل زیر را به همراه دارد؟تخریب هسته دندانه-16

ضعف عضالت طرف مقابل)بVORکند شدن رفلکس )الف
متوالیریزي حرکاتاز بین رفتن برنامه)داز بین رفتن کنترل تعادل)ج

و شـکمی  شـکمی طرفـی  هـاي  به هستهاي همسیري که از قشر ناحیه طرفی نیمکره مخچه شروع شده و پس از گذر از هسته دندان
.فعالیتهاي حرکتی متوالی داردسازي این مسیر نقش مهمی در کمک به هماهنگ. روندمیقدامی تاالموس و از آنجا به قشر مخ 

)843صفحه؛ 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه د صحیح است

)99پزشکی میاندوره دي (مخچه کدام است؟ ) Intermediate(نقش قسمت بینابینی -17

ریزي حرکات برنامه) بکنترل تعادل ) الف
طرح فعالیت بعدي حرکات ) دها کنترل حرکات دیستال اندام) ج

. باشدها و انگشتان بر عهده نواحی بینابینی مخچه یا مخچه نخاعی میها مثل دستکنترل حرکات دیستال اندام
ریزي و طرح حرکـات بـر   برنامه» کنترل عضالت محوري«باشد هاي فلوکوبوندولر یا مخچه دهلیزي میکنترل تعادل بر عهده لوب

. باشدمی» جانبی«عهده مخچه مغزي یا لترال 
روزه پروگنوز20کتاب : فیزیولوژي عصب، ارجاع به : حثمب

�.گزینه ج صحیح است

vمدار نورونی مخچه

؟شودهاي پورکنژ میهاي مرکب در نورونتحریک کدام فیبرهاي آوران مخچه موجب بروز اسپایک-1

)10قطب -95شهریور (

.گیرندهاي قدامی مغز منشاء میاي که از بخشفیبرهاي خزه) الف
.گیرندفیبرهاي باال رونده که از زیتون تحتانی منشاء می) ب
.گیرنداي که از تنه مغزي منشاء میفیبرهاي خزه) ج
.گیرنداي که از نخاع منشاء میفیبرهاي خزه) د

)mossy fibers(اي هخزهاي و نوع دیگر فیبر) climbing fibers(باال رونده هاي فیبر: اندمخچه دو نوعهاي آوران
به وجودکندمینوسانی در سلول پورکنژي که با آن سیناپس شوند، میشروع النخاعبصلباالرونده همگی از زیتون تحتانی هاي فیبر
. اسپایک پیچیده نام دارد، این پتانسیل عمل. شودمیآورد که به دنبال آن یک اسپایک قوي ایجاد می
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هاي پورکنژ ضعیف است و براي تحریک سلول پورکنژ به تحریک همزمان تعداد زیادي اتصاالت سیناپسی فیبرهاي خزه اي با سلول 
.شودضمنا این فعال شدن به شکل یک پتانسیل عمل بسیار ضعیف و کوتاه مدت به نام اسپایک ساده می. فیبر خزه اي احتیاج است

مدار نورونی مخچه57فصل 

�.گزینه ب صحیح است

)8قطب -95پزشکی شهریور (هاي عمقی مخچه سیناپس مهاري دارد؟هاي هستهسلوکدام مورد زیر بر روي -2

اي شکلفیبرهاي خزه)بهاي پورکینژسلول)الف
هاي گرانولرورودي)دهاي آمده از زیتون تحتانیورودي)ج

مهاري تأثیر تمام. گردندمیات تحریکیبا ارتباطات مستقیم خود موجب تاثیرشوندمیفیبرهاي آورانی که از مغز یا محیط وارد مخچه
. عمقی هم ناشی از سلول پورکنژ در قشر مخچه استهاي در هسته

مدار نورونی مخچه57فصل 

�.گزینه الف صحیح است

)5قطب -95شهریور (؟شودها در مخچه باعث اصالح خطاي حرکتی میهاي متعدد بین کدام دسته از سلولسیناپس-3

هاي پورکنژفیبرهاي باالرونده با جسم سلولی و دندریت سلول)بهاي گلژيازي با دندریت سلولفیبرهاي مو) الف
هاي سبديهاي گرانولی با دندریت سلولاکسون سلول)دهاي هستۀ عمقیاي با سلولفیبرهاي خزه)ج

توانند زمان با گذشت زمان می. دهندمیتغییرپورکنژ را هاي سلولباالرونده به طریق حساسیت طوالنی مدت هاي فیبرهاي سیگنال
. کنترل حرکات توسط مخچه را به حالت مطلوب نزدیک نمایدهاي بندي و سایر جنبه

مدار نورونی مخچه57فصل 

�.گزینه ب صحیح است

)3قطب -95پزشکی شهریور (هاي مخچه کدام گزینه صحیح است؟در مورد ورود-4

.شوندهاي جانبی مخچه ختم میمستقیماً به بخشهاي از قشر ورودي)الف
.روندهاي دهلیزي به لوب فولیکولوندوالر مخچه میاز هسته)ب
.شودراه نخاعی مخچه پشتی از طریق پایک فوقانی وارد مخچه می)ج
.تمام موارد فوق صحیح است)د

:هاگزینه
طرفـی نیمکـره   هـاي  عمدتا به بخـش اي هپلی مخچهاي پلی و راههايریق هستهطقشر پس از عبور از هاي ورودي: الفي هگزین
. روندمیناهمسو با نواحی مخ اي همخچ

. شودمیفیبرهاي دهلیزي است که تقریبا تمام آن به لوب فولیکوندوالر ختم ، مهم آوران از ساقه مغزهاي یکی از راه:گزینه ب
. شودمیپشتی از طریق از طریق پایک تحتانی به مخچه وارد اي هراه نخاعی مخچ:گزینه ج

مدار نورونی مخچه57فصل 

�.گزینه ب صحیح است
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باشد؟هاي عمقی مخچه میهاي زیر مسئول انتقال اطالعات از قشر مخچه به هستهیک از نورونکدام-5
)6قطب -95پزشکی اسفند (

سبدي)دگرانولی)جگلژي)بپورکنژ)الف

شوندمیفیبرهاي آورانی که از مغز یا محیط وارد مخچه. تحریکی و مهاري قرار دارندتأثیراتهسته عمقی پیوسته تحت هاي سلول
هـا  در نتیجه ارتباط بین هسـته . مهاري هم ناشی از سلول پورکنژ در قشر مخچه استتأثیر تمام. شوندمیتحریکی تأثیراتموجب 

. شودمیپورکنژ انجام هاي سلولعمقی با قشر مخچه توسط 
مدارهاي نورونی مخچه57فصل 

�.گزینه الف صحیح است

شود؟اي شکمی به مخچه منتقل میمخچه-هاي نخاعی کدام اطالعات زیر، توسط راه-6

)تراز کشوري-96پزشکی شهریور (

بدن هاي مختلفسرعت حرکت قسمت)بهاي حرکتی شاخ قدامی نخاع وضعیت سیگنال) الف
نیروهاي عمل کننده روي سطح بدن )دمیزان تانسیون عضالت اسکلتی)ج

راه شکمی بعد از تقاطع در پل . استپشتیو شکمیدو راه و شامل آوران این راه حس عمقی است هاينورون: رمسیر اسپاینوسربال
اي تحتـانی وارد مخچـه   ي مخچـه تقـاطع و از راه پایـه  راه پشتی بدون و شود اي فوقانی وارد مخچه میي مخچهمغزي از راه پایه

.شودمی
)فیزیولوژي گایتون(

�.گزینه الف صحیح است

هاي زیر نقش مهمی در یادگیري دوچرخه سواري دارند؟ها و راهدر ارتباط با مخچه، کدامیک از هسته-7

)6قطب - 96پزشکی اسفند (

ايراه خزه-ي زیتون تحتانیهسته)باي راه خزه-ي فاستیژیالهسته) الف
راه باال رونده-ي فاستیژیالهسته)دراه باال رونده-ي زیتون تحتانیهسته)ج

. ي فاستیژیال نقش دارندفیبرهاي باالرونده و هسته، ي زیتونیهاهسته، سواريدر یادگیري دوچرخه
ي عمقی مخچه داده و بعد هم با آیند هم به صورت جانبی سیناپس را با هستهالنخاع میفیبرهاي باالرونده که از زیتون تحتانی بصل

. کنندمیي حرکتی را تثبیت هاي پورکنژ در قشر مخچه سیناپس کرده و با ایجاد اسپایک مرکب حافظهدندریت
ي از نـواحی میـانی مخچـه از طریـق هسـته     ، در مسیر وابـران میـانی  . ابران مخچه هستندي وهامنشأ راه، ي عمقی مخچههاهسته

. )سواريدوچرخه(این مسیر مسئول حفظ تعادل است . شودمیي مغز ختم فاستیژیال منشأ گرفته و به ساقه
مدار نورونی مخچه57فیزیولوژي گایتون، فصل

�.صحیح استو د گزینه ج 

سـیناپس 300حـدود تشـکیل بامخچههاينورونازکدامیکدرتحتانیهايزیتونازگرفتهمنشأدهباالرونفیبرهاي-8

)8و 10قطب -97پزشکی شهریور (؟شوندمیمرکبتولید اسپایکبهمنجر

سبديهايسلول)دپورکنژهايسلول)جگرانولیهايسلول)بعمقیيهستههايسلول) الف
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: به مخچه داریمaferentدو نوع ورودي 
Climbing fiber typeـ 1
Mossy fiber typeـ 2

purkinjeسـلول  10تـا  5اند و به ازاي هر یـک فیبـر،   آمدهinf.oliveهایی است که هاي نوع اول شامل نورونـ منشأ تمام نورون
. داریم

)725، صفحه 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه ج صحیح است

)5قطب -97پزشکی شهریور (گیرد؟یک انجام میعملکرد مخچه مهار جانبی توسط کدامدر واحد -9

ي عمقیاي بر هستهسیناپس آوران خزه)بي عمقیسیناپس نورون پورکنیژ بر هسته) الف
رداهاي دانههاي باالرونده بر نورونسیناپس آوران)دي مولکوالراي الیههاي سبدي و ستارهاینتر نورون)ج

، حـال خـود   )شـوند تحریک مـی mossy & climbing fiberوسیلهکه به(شوند هاي عمقی میهاي پورکنژ باعث مهار هستهسلول
. گوییمشوند که به این فرایند مهار جانبی میمهار می) ايستاره(stellateو ) سبدي(basketهاي هاي پورکنژ توسط سلولسلول

)725، صفحه57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه ج صحیح است

)قطب آزاد-97پزشکی شهریور (:مخچهعملکرديواحددر-10

گیردمیصورتعمقیهايهستهازخروجیهايپیام) الف
کنندمیارسالعمقیهايهستهبهمهاريهايپیامهموارهايخزهفیبرهاي)ب
دهندمیانتقالراتحتانیزیتونيهستهپیامايخزهفیبرهاي)ج
دارندقرارمخچهقشرييناحیهدرعمقیهايهسته)د

هـاي زیتـونی  از هسـته ) صـعودي (هاي باالرونـده فیبر.استهاي عمقی تشکیل شدهواحد عملکردي مخچه از دو بخش قشر و هسته
هاي منشـاء  به غیر از فیبردیگرهاي آوران تمامی فیبر.دهندمیهاي عمقی و سلول پورکنژ سیناپستحتانی منشاء گرفته و با هسته

هاي تمامی فیبر. دهندهاي عمقی و سلول گرانوالر سیناپس میهاي خزنده با هستهگرفته از هسته زیتونی تحتانی، تحت عنوان فیبر
.کنندقشر مخچه هسته هاي عمقی را مهار می. کنندهاي عمقی، قشر مخچه را نیز تحریک میآوران مخچه عالوه بر هسته

)725،صفحه57فیزیولوژي گایتون،فصل (

�.گزینه الف صحیح است

سواري دارند؟ هاي زیر نقش مهمی در یادگیري دوچرخهها و راهدر ارتباط با مخچه کدامیک از هسته-11
)6قطب -97پزشکی اسفند (

ايفاستیژیال، راه خزهيهسته)بفاستیژیال، راه باال رونده يهسته) لفا
اي زیتونی تحتانی، راه خزهيهسته)دزیتونی تحتانی، راه باالرونده يهسته)ج

. ي فاستیژیال نقش دارندفیبرهاي باالرونده و هسته، ي زیتونیهاهسته، سواريدر یادگیري دوچرخه
عمقی مخچه داده و بعد هم با يآیند هم به صورت جانبی سیناپس را با هستهالنخاع میفیبرهاي باالرونده که از زیتون تحتانی بصل

. کنندمیي حرکتی را تثبیت هاي پورکنژ در قشر مخچه سیناپس کرده و با ایجاد اسپایک مرکب حافظهدندریت
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ي از نـواحی میـانی مخچـه از طریـق هسـته     ، در مسیر وابـران میـانی  . ي وابران مخچه هستندهامنشأ راه، ي عمقی مخچههاهسته
. )سواريدوچرخه(این مسیر مسئول حفظ تعادل است . شودمیي مغز ختم فاستیژیال منشأ گرفته و به ساقه

57فصلفیزیولوژي گایتون

�.گزینه الف و ج صحیح است

)5ب قط-97پزشکی اسفند (در رابطه با فیبرهاي موازي در مخچه کدامیک صحیح است؟ -12

. اي در کورتکس مخچه استي جانبی فیبرهاي خزهاین فیبرها شاخه) الف
. کندهایی هستند که هر یک به تنهایی یک سلول پورکنژ را تحریک میکسونآ)ب
. کنندهاي عمقی مخچه را تحریک میهاي گرانولی هستند که هستهکسون سلولآ)ج
. باشندپورکینژ میهايهایی در سلولقادر به ایجاد اسپایک)د

.داردوجودگرانوالرسلول1000 الی500 حدوددرپورکنژسلولهرازايبه

57فصلفیزیولوژي گایتون

�.گزینه د صحیح است

شوند؟ ایجاد می..................... با ................ در اثر سیناپسcomplex spike)(هاي مرکب اسپایک-13

)3قطب -97پزشکی اسفند (

هاي پورکینژسلول-ايفیبرهاي خزه)بهاي پورکینژسلول-ندهفیبرهاي باالرو) الف
ي عمقیهاي هستهسلول-فیبرهاي پورکینژ)دهاي پورکینژسلول-فیبرهاي موازي)ج

ي عمقی مخچه داده و بعد هم با آیند هم به صورت جانبی سیناپس را با هستهالنخاع میفیبرهاي باالرونده که از زیتون تحتانی بصل
. کنندمیي حرکتی را تثبیت هاي پورکنژ در قشر مخچه سیناپس کرده و با ایجاد اسپایک مرکب حافظهدندریت

آوران هاي مخچه

فیبرهاي باال رونده

هسته ي زیتونی :منشا
تحتانی بصل النخاع

عالوه بر هسته : سیناپس
هاي عمقی

با دندریت پورکنژ در قشر مخچه

فیبرهاي خزه اي

سایر ورودي هاي :منشا
مخچه

عالوه بر هسته :سیناپس
هاي عمقی 

با سلول هاي گرانوالر،  سپس 
آکسون هاي گرانوالر با الیه ي مولکوالر 

سپس . می دهندقشر مخچه سیناپس
فیبرهاي موازي را می  سازند که در 

به . می دهندنهایت با پورکنژ سیناپس
500ازاي هر سلول پورکنژ در حدود 

.سلول گرانوالر وجود دارد1000تا 
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57فصلفیزیولوژي گایتون

�.صحیح استگزینه الف 

)قطب آزاد-97پزشکی اسفند (کدام گزینه درست است؟-14

.کنندهاي رنشاو، نوروگلیاها را در نخاع مهار مینورون)ب.نوروگلیاها قدرت تکثیر ندارند) الف
.هاي حرکتی آلفا داردمخچه اثر تحریکی بر روي نورون)د.شودبا افزایش سن، تنوس عضالنی تقویت می)ج

نوروگلیاها بر خالف . را با رد گزینه نیز پاسخ دهیمسؤاالتاثري تحریکی است اما بهتر است اینگونه ، مخچه بر روي نورون آلفااثر 
و با افـزایش  کنندمیرنشاو نورون حرکتی را مهارهاي نورون. اندهتوانایی تقسیم خود را حفظ کرد، که توانایی تقسیم ندارندها نورون

. یابدمیکاهش ی طبیعتًانسن تونوس عضال
55فصلفیزیولوژي گایتون

�.گزینه د صحیح است

)قطب آزاد-98شهریور نوینپزشکی (هاي مخچه صحیح است؟کدام گزینه در ارتباط با آوران-15

.کنندي عمقی پیام ارسال میهاي هستهي مغز، به سلولفیبرهاي باالرونده از منابع باالي ساقه) الف
.کنندپیچیده ایجاد می) نیزه(اي پتانسیل اسپایک خزهفیبرهاي)ب
.کنندي عمقی پیام ارسال میهاي هستهاي به سلولفیبرهاي خزه)ج
.دهندسیناپس می) گرانوالر(دار هاي دانهفیبرهاي باالرونده با سلول)د

هستند که فیبرهاي اي هفیبرهاي خزاند هی منشا گرفتغیر از فیبرهایی که از هسته زیتونی تحتانرسندمیتمام فیبرهایی که به مخچه 
ي پورکنژ توسط این فیبرها هاسلولتحریک . روندمیآنها تا الیه گرانول قشر پیش . فرستندمیعمقی هاي جانبی براي تحریک هسته

. کندمیایجاد Simple spikeبه صورت پتانسیل عمل بسیار ضعیف و کوتاه مدت موسوم به خیز ساده 

)838صفحه؛ 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه ج صحیح است

آوران هاي مخچه

فیبرهاي باال رونده

هسته ي زیتونی :منشا
تحتانی بصل النخاع

عالوه بر : سیناپس
هسته هاي عمقی

با دندریت پورکنژ در قشر 
مخچه

فیبرهاي خزه اي

سایر ورودي هاي :منشا
مخچه

عالوه بر :سیناپس
هسته هاي عمقی 

با سلول هاي گرانوالر،  سپس 
آکسون هاي گرانوالر با الیه ي 
مولکوالر قشر مخچه سیناپس

سپس فیبرهاي موازي . می دهند
را می  سازند که در نهایت با 

. می دهندپورکنژ سیناپس
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)99پزشکی شهریور (هاي زیر نقش مهمی در یادگیري مهارتی مرتبط با عملکرد مخچه دارند؟ها و راهکدام یک از هسته-16

اي زیتونی تحتانی ـ خزه) دزیتونی تحتانی ـ باالرونده ) جاي فاسیژیال ـ خزه) بفاستیژیال ـ باالرونده ) الف

. دقت شود که مسیر زیتونی تحتانی در تصحیح حرکات بدن نقش دارد
گیرند و در یادگیري مهارتی و تصحیح حرکات بدن نقش از هسته زیتونی تحتانی بصل النخاع منشاء می) باالرونده(فیبرهاي صعودي

.دارند
187روزه، صفحه  20کتاب فیزیولوژي 

�.استگزینه ج صحیح

vاختالالت بالینی مخچه

)7قطب -95پزشکی اسفند (کند؟در کدامیک از اختالالت مخچه، تکلم فرد مشکل پیدا می-1

متريدیس)دآتاکسی)جآرتريدیس) بدیادوکوکنزیادیس) الف

از بـین  ) دهان و سیستم تنفسـی ، حنجره(که هماهنگی در حرکات مربوط به تکلم آرتري است یکی دیگر از اختالالت مخچه دیس
. و شخص توانایی تکلم درست را نداردرودمی

اختالالت بالینی مخچه57فصل 

�.گزینه ب صحیح است

)ریفرم-95اسفند (؟شودکدام اختالل حرکتی به دنبال آسیب مخچه ایجاد می-2

آتاکسی)دلرزش در زمان استراحت)جسفتی عضالنی)بهیپرکینزي) الف

:گرددمیزیر هاي آسیب به مخچه سبب ایجاد بیماري
دیسمتري*
آتاکسی*
فرابرد*
دیس دیادوکوکینزي*
دیزارتري*
لرزش حین عمل*
نیستاگموس مخچه اي*
کاهش تون عضالنی*

اختالالت بالینی مخچه57فصل 

�.گزینه د صحیح است
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)1قطب -97پزشکی اسفند (د؟شوهاي عمقی مخچه، باعث چه اثري میضایعه هسته-3

هیپرتونی عضالت در سمت مخالف ضایعه دیده)بهیپرتونی عضالت در سمت ضایعه دیده) الف
هیپوتونی عضالت در سمت مخالف ضایعه دیده)دهیپوتونی عضالت در سمت ضایعه دیده)ج

پـس  . قدیم هسـتند ي همخچي هدارد که بیشتر بر عهدمخچه اعمال مختلفی از جمله اعمال تعادلی و تونیسیته عضالت را بر عهده 
. شودمیها سبب ایجاد هیپوتونی یا کاهش تونیسیته و تعادل بدن در همان طرف ضایعهضایعات این بخش

57فصلفیزیولوژي گایتون

�.گزینه ج صحیح است

)97ـ اردیبهشت دورهمیان(دهد؟ناشی از ضایعات مخچه در کدام حالت زیر رخ می(tremor)لرزش -4

ترس و اضطراب)دحرکات ارادي)جاستراحت و فعالیت)باستراحت)الف

این حرکات . شوندمیویژه زمانی که به حد مورد نظر نزدیکه ب، حرکات ارادي کسی که مخچه اش آسیب دیده تمایل به نوسان دارد
ایـن  . تا در نهایت در ناحیه مزبور متوقـف شـوند  شوندمیو سپس چندبار به جلو و عقب مرتعشروندمیابتدا از حد مورد نظر فراتر

. واکنش لرزش حین عمل نام دارد
57فصل فیزیولوژي گایتون

�.گزینه ج صحیح است

)99پزشکی میاندوره دي (شود؟هاي عمقی مخچه، ایجاد میطرفه هستهکدام مورد در اثر تخریب یک-5

هیپرتونی عضالت محیطی در سمت مخالف ) بهیپرتونی عضالت محیطی در همان سمت ) الف
هیپوتونی عضالت محیطی در سمت مخالف ) دتونی عضالت محیطی در همان سمت وهیپ) ج

الت و کند و باعث هماهنگی حرکات بدن و کنترل تونیسـیته عضـ  هر نیمه از مخچه برخالف مخ، همان سمت از بدن را کنترل می
در همـان  » هیپوتـونی «هاي عمقی مخچه سبب از بین رفتن تون عضـالت  توان گفت آسیب به هستهشود پس میحفظ تعادل می

. شودسمت ضایعه می
روزه پروگنوز20کتاب : فیزیولوژي عصب، ارجاع به : مبحث

�.گزینه ج صحیح است

vهسته هاي قاعده اي و اعمال حرکتی آن

)قطب آزاد-95شهریور (اي مغز کدام گزینه صحیح است؟هاي قاعدههدر ارتباط با عقد-1

.اي مغز استهاي قاعدههاي عقدهتاالموس یکی از هسته)الف
.هاي حرکتی استمدار هسته پوتامن مدار شناختی فعالیت)ب
.کندهاي حرکتی سروتونین را متعادل میاثر مهاري پیامگلوتامات با )ج
.اي مغز استهاي قاعدههاي ناشی از آسیب عقدهبیماريبالیسم ازهمی)د
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ي سـاب  در همـی بالیسـم هسـته   . پوتامن، دم دار، گلبوس پالیدوس، ساب تاالموس و ماده سیاه اسـت : اي شاملهاي قاعدههسته
. رودتاالموس یک سمت تخریب شده و ارتباط تحریکی آن با گلوبوس پالیدوس از دست می

و عملکرد آنهاي قاعده ايمبحث هسته2016و هالفیزیولوژي گایتون

�.گزینه د صحیح است

دارد؟ اساسینقشخطرازگریزبرايحرکتیيبرنامهیکطراحیدرناآگاهانهطوربهمغزبخشکدام-2

)7قطب -97پزشکی شهریور (

مغزييمخچه)دداردميهستهمدار)جتاالموس) بپوتامنمدار) الف

. باشدمی) caudate(دار و توالی آن برعهده مدار دم) مثل فرار کردن(توانایی شناخت الگوي حرکتی 
)732و731، صفحه57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه ج صحیح است

)قطب آزاد-97پزشکی اسفند (کدام مورد در ارتباط با مسیر عصبی شناختی حرکات صحیح است؟-3

مسیر دوپامینرژیک نیگرو استریاتال)بیک مزولیمبیکمسیر دوپامینرژ) الف
اي مغزهاي قاعدهي پوتامن عقدهمسیر هسته)داي مغزهاي قاعدهدار عقدهي دممسیر هسته)ج

هسته . گویندمیکنترل شناختی فعالیت حرکتیکه این روند را ، بیشتر اعمال حرکتی ما حاصل افکار تولید شده در ذهن هستند
. کندمیدر این کنترل شناختی فعالیت حرکتی ایفااي هنقش عمددم دار

57فصلفیزیولوژي گایتون

�.گزینه ج صحیح است

)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (شود؟تعیین مقیاس حرکت توسط کدام ناحیه از مغز انجام می-4

مخچه ) بي پیش حرکتی مغزناحیه) الف
ي حرکتی ضمیمه یا مکملناحیه) دايهاي قاعدهعقده) ج

هـاي  در مبتالیـان بـه ضـایعه شـدید هسـته     . دو قابلیت مهم مغز در کنترل حرکات عبارتند از تعیین سرعت و بزرگی انجام حرکات
این کار را در ارتباط بـا قشـر آهیانـه خلفـی انجـام      اي هقاعدهاي هسته. این زمان بندي و تعیین اندازه اعمال ضعیف استاي هقاعد
. دهدمی

)848صفحه؛ 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه ج صحیح است

)قطب آزاد-98شهریور نوینپزشکی (اي مغز در کنترل شناختی حرکات بدن نقش دارد؟هاي قاعدهي عقدهکدام هسته-5

زیر تاالموسی)دگلبوس پالیدوس)جپوتامن) بداردم) الف
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هسته دمدار . نامندمیاین روند را کنترل شناختی فعالیت حرکتی ، بیشتر اعمال حرکتی ما حاصل افکار تولید شده در ذهن ما هستند
.کندمیدر کنترل شناختی فعالیت حرکتی ایفا اي هنقش عمد

)847صفحه؛ 57فیزیولوژي گایتون، فصل (

�.گزینه الف صحیح است

)99اسفند علوم پایه(اي نقش مهمی در کنترل فعالیت حرکتی شناختی دارد؟هاي قاعدهجزء عقدهکدام -6

دار هسته دم) بگلوبوس پالیدوس ) الف
تاالمیک هاي سابهسته) دپوتامن ) ج

:قاعده ايهاي اعمال هسته
اکنترل الگوهاي پیچیده فعالیت حرکتی براي مثال نوشتن حروف الفب: پوتامن

بیشتر اعمال حرکتی ما حاصل افکار تولید شده در ذهنمان هستند که این روند را کنترل . کنترل شناختی فعالیت حرکتی: هسته دمدار
ها پـس از  پیام. گیردهسته دمدار مقادیر زیادي از اطالعات خود را از نواحی ارتباطی قشر مخ می. گویندشناختی فعالیت حرکتی می

روند و رله کننده شکمی قدامی و شکمی طرفی تاالموس میهاي ار به گلبوس پالیدوس داخلی و سپس به هستهرسیدن به هسته دمد
.رسدها به قشر اولیه حرکتی نمیتقریبا هیچ یک از پیام. روندسپس به نواحی پره فرونتال، پیش حرکتی و مکمل حرکتی می

اي و اعمال حرکتی آنهاقاعدههايهسته57فصل 

�.ب صحیح استگزینه 

vسندروم هاي بالینی ناشی از آسیب هسته هاي قاعده اي

)ریفرم-95شهریور (؟باشداي کدام مورد زیر صحیح میهاي قاعدهدر مورد عقده-1

آیدوجود میدر پارکینسون لرزش در زمان اجراي حرکت به)بباشدآتتوز در اثر تخریب هسته ساب تاالمیک می) الف
شوددر همی بالیسموس هسته جسم سیاه تخریب می)دباشدهانتینگتون یک بیماري ارثی میکره )ج

. و اعمال حرکتی تکراري و نابه جا را داریمشودمیآتتوز در اثر تخریب هسته عدسی ایجاد :گزینه الف:هابررسی گزینه
و لـرزش در  rigidityو در آن افزایش شودمیم سیاه ایجاد دار در جسي مالنینهانورونبه علت از بین رفتن پارکینسون:گزینه ب

. شودمیحال استراحت دیده 
در GABAي حـاوي  هـا ، نوروندر این تخریب. هانتینگتون به علت تخریب اثر مهاري از استریاتوم به جسم سیاه میباشد:گزینه ج

و با حرکات پرشی در دست و پا و صورت یابدمیتا چهارم تظاهراین بیماري ارثی از دهه سوم. روندمیپوتامن و هسته دم دار از بین 
. دهدمیو حرکات غیر ارادي در استراحت خود را نشان . . . و

ساب تاالموس ي هدر همی بالیسم هست. است که با حرکات منظم پاها همراه استChoreaبالیسم فرمی شدید از بیماري :گزینه د
.رودمیحریکی آن با گلوبوس پالیدوس از دستیک سمت تخریب شده و ارتباط ت

يقاعده ايهسته هابیاز آسیناشینیبالهايسندروم57فصل 

�.گزینه ج صحیح است
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(Chorea)تخریب کدام ناحیه در مغز باعث اختالالت حرکتی در دست، صورت و سـایر اعضـاء بـدن موسـوم بـه کـره       -2

)8قطب -95پزشکی اسفند (؟شودمی

پوتامن)دتاالموسناحیه ساب)جماده سیاه) بگلوبوس پالیدوس) الف

Choreaانجامد که به این اخـتالل  میصورت وسایر قسمتهاي بدن، در دستهااي هچک و متعدد پوتامن به حرکات تکانوضایعات ک
. گویندمی

يقاعده ايهسته هابیاز آسیناشینیبالهايسندروم57فصل 

�.استگزینه د صحیح 

ي شده اسـت، کـدام مداخلـه   ) rigidity(بیماري دچار کندي حرکت، لرزش غیر ارادي، صورت ماسکه، ریجیدیتی بازو -3

)6قطب -96پزشکی اسفند (شود؟دارویی براي ایشان پیشنهاد می

هاي آدرنرژیکداروي مؤثر بر گیرنده)بداروهاي مهار کننده باز جذب سرتونین) الف
از دوپامینسداروي پیش)دست گاباداروي آگونی)ج

) مسـیر نیگرواسـتریاتال  (دار و پوتامن هاي دمهاي مترشحه دوپامین در جسم سیاه و عدم انتقال پیام مهاري به هستهتخریب نورون
شـامل لـرزش   این عالئـم . شودمیساز دوپامین باعث رفع عالئم دادن داروهاي پیشپسشودمیباعث بروز عالئم پارکینسونیسم 

آکینزي و صورت ماسـکه  یا همان مشکل در شروع حرکت ، ناتوانی در حفظ موقعیت، غیرارادي، سفتی عضالنی، ریجیدیتی در بازو
. است

سندروم هاي بالینی ناشی از اسیب هسته هاي قاعده اي57فیزیولوژي گایتون، فصل 

�.گزینه د صحیح است

)6قطب -97پزشکی اسفند (لی بیماري پارکینسون است؟ هاي زیر عامل اصکدامیک از گزینه-4

فعالیت زیاد مسیر گابائرژیک استریاتوم به گلوبوس پالیدوس )بتخریب مسیر گابائرژیک استریاتوم به گلوبوس پالیدوس ) الف
به جسم سیاهاستریاتوم فعالیت زیاد مسیر دوپامینرژیک )دتخریب مسیر دوپامینرژیک جسم سیاه به استریاتوم )ج

مسـیر  (دار و پوتـامن  هاي دمعدم انتقال پیام مهاري به هسته، )داردوپامین(ي سیاه تخریب ماده:افتدمیاتفاقاتی که در پارکینسون
)نیگرواستریتال

آکینزي، ناتوانی در حفظ موقعیت، لرزش غیرارادي در استراحت، سفتی عضالت:عالیم
59فصل فیزیولوژي گایتون

�.گزینه ج صحیح است

در فردي که دچار لرزش سر، کندي حرکات و سفتی عضالت است، کدام مورد صحیح است؟-5

)قطب آزاد-97پزشکی اسفند (

کاهش میزان دوپامین در گلبوس پالیدوس)بکاهش میزان دوپامین در استریاتوم) الف
در گلبوس پالیدوسکاهش میزان گابا )دکاهش میزان گابا در استریاتوم)ج
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