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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ար դի շր ջա նու մ կեն սա բան մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու  մը պա հան-
ջու մ է ոչ մի այն դա սա վանդ ման փորձ և հմ տու թ յու ն, այլև ու  սա նող նե րի 
կող մի ց գի տե լիք նե րի յու  րաց ման ու  ստու գ ման մի  ջոց նե րի ստեղ ծու մ: Այս 
խն դի րը հատ կա պես կար ևոր վու մ է ու ս ման սկզբ նա կան տա րի նե րին դա-
սա վանդ վող առար կա նե րի հա մար, որոնց թվին է պատ կա նու մ մար դու  և 
 կեն դա նի նե րի ֆի զիոլո գիան: 

Ներ կա յու մս բու  հա կան պրակ տի կա յու մ կի րառ վու մ են ու  սու ց ման 
տար բեր մե  թոդ ներ և  մի  ջոց ներ, որոնք նպաս տու մ են իմա ցա կան գի տե լիք-
նե րի յու  րաց ման գոր ծու մ ու  սա նող նե րի կա րո ղու թ յու ն նե րի զար գաց մա նը: 
Դրանց շար քու մ իր ու  րու յն դերն ու  նի ան ցած նյու  թի ինք նաս տու գ ման նպա-
տա կով խն դիր նե րի և առա ջադ րանք նե րի օգ տա գոր ծու  մը, ին չը հնա րա վո-
րու թ յու ն կըն ձեռ ի զար գաց նելու  ու  սա նող նե րի ֆի զիոլո գիական և  հա մա-
կար գա յին մտա ծո ղու թ յու  նը:    Հե ղի նակ նե րի կող մի ց կազմ ված սու յն ու  սու մ-
նա կան ձեռ նար կը հենց այս նպա տա կին է ծա ռա յու մ: 

Խն դիր նե րը լու  ծե լու  ամե  նագլ խա վոր դրու յ թն այն է, որ ու  սա նո ղը ճիշտ 
հաս կա նա խնդ րի լու ծ ման ու  ղին:    Նա պետք է ոչ մի այն հի շի փաս տե րը, այլև 
իր ստա ցած գի տե լիք նե րը հա մադ րի այն պես, որ  հան գի ճիշտ եզ րա կա ցու թ-
յան: Օրի նակ՝ «Ինչ պես է փոխ վու մ նյար դա յին բջ ջի դր դե լիու թ յու  նը թա-
ղան թի գերբ ևե ռաց ման դեպ քու մ» խն դի րը լու  ծե լու  հա մար ու  սա նո ղը պետք 
է իմա նա՝ ի՞նչ  են թա ղան թի բևե ռա ցու  մը, գերբ ևե ռա ցու  մը, թա ղան թա յին 
պո տեն ցիալը, ապաբ ևե ռաց ման կրի տի կա կան մա կար դա կը, շեմ քա յին 
պո տեն ցիալը, գերբ ևե ռաց ման ու   շեմ քա յին պո տեն ցիալի մի ջև եղած կախ-
վա ծու թ յու  նը և դրա նից հե տո մի այն պա տաս խա նի խնդ րի հար ցին: Խնդ րի 
ճիշտ լու  ծու  մը կլի նի այն օգ տա կար արդ յու ն քը, որը մե նք ձգ տու մ ենք ստա-
նալ: 

Ու սում նա կան ձեռ նար կը կազմ ված է    «Մար դու ֆի զիոլո գիա» (2011թ) 
դա սագր քին հա մա պա տաս խան:    Ձեռ նար կում նե րառ ված են շուրջ 1000 
խնդիր ներ և առա ջադ րանք ներ, որոնք տր ված են հետև յալ չորս գլուխ նե-
րում` դր դու նակ հյուս վածք նե րի հա մա կար գեր, ֆի զիոլո գիական գոր ծա-
ռույթ նե րը կար գա վո րող հա մա կար գեր, օր գա նիզ մի և  ներ քին մի ջա վայ րի 
հաս տա տու նութ յան պահ պան մա նը մաս նակ ցող հա մա կար գեր, շր ջա կա 
մի ջա վայ րի հետ օր գա նիզ մի փո խազ դե ցութ յունն ապա հո վող հա մա կար-
գեր:

   Սույն ու սում նա կան ձեռ նար կն իր բո վան դա կութ յամբ և նպա տակ-
նե րով հա մար վում է ծրագ րա վոր ված ու ղե ցույց, որն ուղղ ված է ֆի զիոլո-
գիայի ամբիոնում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի օպ տի մա լաց մա նը:    Ձեռ նար-
կը կազմված է եր կու բաժ նից: Առա ջին բաժ նում շա րադ րած են շուրջ 550 
խն դիր նե րի պայ ման նե րը և  պա տաս խան նե րը, որոնք հնա րա վո րութ յուն 
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կտան ու սա նող նե րին ստու գելու իրենց դա տո ղութ յուն նե րի ճշգր տութ յու նը 
այս կամ այն խն դի րը լու ծե լու դեպ քում: Իսկ երկ րորդ բաժ նում տր ված են 
խն դիր ներ և առա ջադ րանք ներ ինք նու րույն աշ խա տան քի հա մար:    Ձեռ նար-
կը նա խա տես վում է օգ տա գոր ծել գործ նա կան և  սե մի նար պա րա պունք նե-
րի ժա մա նակ տե սա կան նյու թը ամ րապն դե լու նպա տա կով, ինչ պես նաև 
քննութ յուն նե րի ժա մա նակ, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա հայտ նա բե րելու 
ու սա նո ղի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղութ յան ըն դու նա կութ յու նը, ստու գելու 
նրանց հի շո ղութ յու նը և  տե սա կան նյու թի ըմբռն ման աս տի ճա նը: 

Հե ղի նակ նե րը հա մոզ ված են, որ սույն ու սում նա կան ձեռ նար կը հե-
տաքրք րութ յուն կա ռա ջաց նի ֆի զիոլո գիա դա սա վան դող նե րի մոտ, և շնոր-
հա կալ կլի նեն բո լոր դի տո ղութ յուն նե րի ու առա ջար կութ յուն նե րի հա մար:
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 ԲԱ ԺԻՆ ԱՌԱ ՋԻՆ

Գ ԼՈՒԽ 1. 

ԴՐ ԴՈՒ ՆԱԿ ՀՅՈՒՍ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ

1.    Միկ րոէ լեկտ րո դա յին մե թո դով չա փում են նյար դա յին բջ ջի հանգս տի 
պո տեն ցիալը (ՀՊ): Ի՞նչ ցույց կտա չա փող սար քը, եթե միկ րոէ լեկտ-
րո դը գտն վի ա) թա ղան թի մա կե րե սին, բ) ծա կի թա ղան թը, գ) մտց վի 
բջ ջի խոր քը:

2.  Ե թե բջ ջա թա ղան թը բա ցար ձակ ան թա փան ցե լի լի նի իոն նե րի հա մար, 
ինչ պե՞ս կփոխ վի ՀՊ -ի մե ծութ յու նը:

3.    Միկ րոէ լեկտ րո դա յին մե թո դով ՀՊ -ի մե ծութ յան որոշ ման ըն թաց քում 
այն սկ սում է փոք րա նալ: Ի՞նչն է այդ եր ևույ թի պատ ճա ռը:

4.    Տետ րա դո տոք սի նը թույն է և շր ջա փա կում է բջ ջա թա ղան թի Na+ -ա կան 
ան ցու ղի նե րը: Ինչ պե՞ս դա կազ դի ՀՊ -ի մե ծութ յան վրա:

5.    Կա ղա մա րի աք սո նը տե ղա վո րում են այն պի սի մի ջա վայ րում, որն իր 
բա ղադ րութ յամբ հա մա պա տաս խա նում է միջբջ ջա յին հե ղու կին: Աք-
սո նը գրգ ռե լիս առա ջա նում է գոր ծո ղութ յան պո տեն ցիալ (ԳՊ): Այ նու-
հետև նատ րիում իոն նե րի խտութ յու նը մի ջա վայ րում հա վա սա րեց-
նում են աք սո նում նրա խտութ յա նը և  նո րից գրգ ռում: Ի՞նչ կհայտ նա-
բեր վի:

6.    Գոր տի նս տան յար դը գրգ ռե լիս առա ջա նում է ԳՊ: Այն ծա գում է նաև 
այն դեպ քում, երբ Na+ իոն նե րի խտութ յու նը հա վա սա րեց վում է նյար-
դի ար տա քի ն մակերեսում և  ներ սում: Ի՞ն չ է դրա պատ ճա ռը:

7. Ն յար դը տետ րա դո տոք սի նով մշա կե լիս ՀՊ-ն  մե ծա նում է, իսկ ԳՊ չի 
ծա գում: Ին չու՞մն է այդ տար բե րութ յան պատ ճա ռը:

8.  Ին չու՞ նյար դա թե լի դր դե լիութ յու նը ավե լի բարձր է, քան մկա նա թե լի-
նը:

9.  Ին չու՞ թա ղան թի գերբ ևե ռա ցումն առաջ է բե րում դր դե լիութ յան իջե-
ցում:

10.  Է լեկտ րա կան հո սան քով գրգռ ման շեմ քը մի մկա նի մոտ 2 Վ է, մյու սի 
մոտ՝ 3 Վ: Ո՞ր մկա նի դր դե լիութ յունն է բարձր:

11. Ն յար դա յին բջ ջում մե ծաց նում են Na+ իոն նե րի խտութ յու նը: Ինչ պե՞ս 
դա կանդ րա դառ նա ԳՊ -ի առա ջաց ման վրա:
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12. ԳՊ -ի վե րաբ ևե ռաց ման փու լի ժա մա նակ նյար դի վրա ազ դում են նյու-
թով, որը նպաս տում է կա լիու մա կան լրա ցու ցիչ ան ցու ղի նե րի բաց-
մա նը: Ինչ պե՞ս դա կազ դի հետ քա յին գերբ ևե ռաց ման փու լի տևո ղութ-
յան վրա:

13. Ին չու՞ նեյ րո նի աք սո նա յին թմ բի կի շր ջա նում է դր դե լիութ յու նը բարձր:

14. Ե թե նյար դի գրգռ ման դեպ քում նատ րիու մա կան և  կա լիու մա կան 
ան ցու ղի նե րի ակ տի վա ցու մը տե ղի ու նե նա ոչ թե հա ջոր դա բար, այլ 
միաժա մա նակ, ին չի՞ն դա կհան գեց նի: 

15.    Կա րող է արդ յո՞ք որ ևէ նյութ ազ դել նյար դա յին բջ ջի վի ճա կի վրա, եթե 
այն ըն դու նակ չէ ան ցնել բջ ջա թա ղան թով:

16. Ե թե նյար դա յին բջ ջում առա ջաց վի դր դում, կազ դի արդ յո՞ք դա նրա 
թա ղան թի էլեկտ րա հա ղոր դե լիութ յան վրա:

17. Ի՞նչ տե ղի կու նե նա նյար դա յին բջ ջի հետ, եթե այն մշա կեն ցիանի դով:

18. Ինչ պե՞ս հա մոզ վել, որ նյար դը գրգ ռե լիս նրա նում առա ջա նում է 
դրդում:

19.    Կա րե լի է արդ յո՞ք նյար դը կտ րել այն պես, որ նրա նով նյար դա վոր վող 
մկա նը չկծկ վի: Հնա րա վոր է 2 տար բե րակ: Նրան ցից ո՞րն է հեշ տութ-
յամբ իրա կա նաց վում պրակ տի կա յում:

20. Ինչ պե՞ս չա փել բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի տևո ղութ յու նը մկա-
նում կամ նյար դում:

21.    Հայտ նի է, որ նյար դը կամ մկա նը կա րե լի է գրգ ռել տար բեր գրգ ռիչ նե-
րով՝ էլեկտ րա կան, քի միական, մե խա նի կա կան: Ին չո՞վ է բա ցատըր-
վում, որ տար բեր բնույ թի գրգ ռիչ ներն առա ջաց նում են միև նույն արդ-
յուն քը՝ դր դում:

22. Ն յար դի վրա ազ դում են այն պի սի գոր ծո նով, որը չի ազ դում ապաբևե-
ռաց ման կրի տի կա կան մա կար դա կի (Ա ԿՄ) վրա: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
շեմ քա յին պոտեն ցիալը մե ծա նում է: Ինչ պե՞ս կա րե լի է դա բա ցատ րել: 
Ինչ պե՞ս կփոխ վի այդ դեպ քում նյար դի դր դե լիութ յու նը:

23. Անթթ ված նա յին մի ջա վայ րում գտն վող մեծ և  փոքր տրա մա գիծ ու նե-
ցող 2 նյարդ գրգ ռում են նույն հա ճա խա կա նութ յամբ: Ո՞ր նյարդն առա-
վել շուտ կդա դա րի առա ջաց նել ԳՊ, եթե գրգ ռու մը եր կա րատև լի նի:

24. Ե թե նյար դը մշակ վի սպի տա լույծ ֆեր մենտ նե րով, ապա կտու ժեն 
արդ յո՞ք այդ պա րա գա յում այն մե խա նիզմ նե րը, որոնք կապ ված են 
ԳՊ -ի առա ջաց ման հետ:

25. Ն յար դը գրգ ռում են վայրկ յա նում 10, 100, 1000 Հց հա ճա խութ յամբ:    Քա-
նի՞ ԳՊ կա ռա ջա նա յու րա քանչ յուր ան գամ:
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26. Են թադ րենք բջ ջա թա ղան թի հաս տութ յու նը մի քա նի ան գամ մե ծա-
ցել է: Այդ պա րա գա յում կփոխ վի արդ յո՞ք բջ ջի ռեոբա զան և խրո նաք-
սիան՝ հա մե մա տած սո վո րա կան պայ ման նե րի հետ:

27. Եր կու մար դու պա տա հա բար են թար կում են միև նույն լար վա ծութ-
յան, սա կայն տար բեր հա ճա խութ յան՝ 50 Հց և 500000 Հց փո փո խա-
կան հո սան քի ազ դե ցութ յա նը: Նրան ցից ո՞վ չի տու ժի, և ո՞վ կս տա նա 
էլեկտրավ նաս վածք:

28. Ն յար դի վրա դր վում է 2 էլեկտ րոդ, որոնց մի ջո ցով տր վում է էլեկտ րա-
կան հո սանք: Ապա տա րա ծութ յու նը մե ծաց վում է, սկզ բում՝ քիչ, ապա՝ 
նշա նա կա լից: Ինչ պե՞ս կփոխ վի գրգռ ման շեմ քը յու րա քանչ յուր դեպ-
քում:

29. Ե թե վնաս վի նյար դամ կա նա յին պատ րաս տու կի մկա նը, և նյար դը 
գցվի այն պես, որ այն հպ վի վնաս ված ու անա րատ հատ վա ծին, մկա-
նը կկծկ վի: Եթե այդ գոր ծո ղութ յու նը կրկն վի 5 ան գամ,  քանի՞ կծ կում 
կա րե լի է ստա նալ:

30.    Կա րող է արդ յո՞ք մար դու վրա բարձր հա ճա խութ յան հո սան քի ազ դե-
ցութ յու նը, որը դր դում չի առա ջաց նում (հո սան քի յու րա քանչ յուր տա-
տան ման կար ճատև ազ դե ցութ յան հետ ևան քով), նպաս տի ախ տա բա-
նա կան արդ յուն քի զար գաց մա նը:

31. Ն յար դը գրգ ռում են էլեկտ րա կան ազ դակ նե րով: Այն պա հին, երբ տե-
ղա յին պա տաս խա նը հաս նում է շեմ քա յին մե ծութ յան 80% -ի ն, նյար-
դին տր վում է նույն մե ծութ յան լա րում, սա կայն հա կա ռակ նշա նի: 
Կծա գի արդ յո՞ք ԳՊ:

32. Ն յար դի մի ծայ րը գրգ ռում են էլեկտ րա կան հո սան քով, մյուս ծայ րի 
վրա տե ղադ րում 2 զույգ էլեկտ րոդ, որոն ցից մե կով կա րե լի է գրան-
ցել ԳՊ, մյու սի օգ նութ յամբ միկ րոամ պեր մետ րով չա փել հո սան քի ու-
ժը: Ապա նյար դը մի ջին մա սում ճզ մում են: Ի՞նչ ցույց կտան սար քե րը, 
եթե կր կին գր գիռ հասց վի:

33. Ախ տա բա նա կան գոր ծըն թա ցի արդ յուն քում վնաս վում է նյար դի հատ-
վա ծը, որը պա րու նա կում է    Ռան վիեի մի քա նի սեղմ վածք: Դրդման 
հա ղոր դու մը դա դա րում է: Ինչ պե՞ս կա րե լի է վե րա կանգ նել հա ղոր-
դու մը վնաս ված հատ վա ծում:

34. Ինչ պե՞ս կփոխ վի միջ նոր դան յու թի մո լե կուլ նե րի քա նա կը աք սո նի 
վեր ջույ թում, եթե աք սոն ներ մուծ վի նյու թա փո խա նա կա յին գոր ծըն-
թա ցը ճն շող նյութ:

35. Դրդ ման դեպ քում ո՞ր նյար դե րում է շատ ջեր մութ յուն ար տադր վում՝ 
միելի նա պա՞տ, թե՞ միելի նա զուրկ:
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36. Ն յար դամ կա նա յին պատ րաս տու կը են թար կում են անուղ ղա կի գրգըռ-
ման: Որոշ ժա մա նակ հե տո մկա նի կծկ ման տա տա նա սահ մա նը 
սկսում է փոք րա նալ: Դա նշա նա կում է արդ յո՞ք, որ մկա նում առա ջա-
ցել է հոգ նա ծութ յուն: Ինչ պե՞ս կա րե լի է ստու գիչ փորձ կա տա րել՝ հա-
մոզ վե լու հա մար:

37.    Հե մի խո լին նյու թը ճն շում է խո լի նի կլա նու մը նա խա սի նապ սա յին վեր-
ջույ թում: Ինչ պե՞ս դա կազ դի նյար դամ կա նա յին սի նապ սում դրդման 
հա ղորդ ման վրա:

38. Մ կա նա թե լի թա ղան թա յին պո տեն ցիալը փոք րա ցել է: Այդ պա րա գա-
յում կլի նի՞ արդ յոք տար բե րութ յուն այդ թե լի կի և այն նյար դա վո րող 
նյար դա թե լի դր դում նե րի միջև:

39.  Ե թե նո վո կա յի նով ազ դեն գոր տի նս տան յար դի վրա, են թադ րենք՝ ձախ 
թա թի, սկզ բում ան ջատ վում են զգա յա կան, ապա շար ժիչ թե լե րը: Ինչ-
պե՞ս դա ապա ցու ցել փոր ձով:

40. Ն յար դա թե լե րում դրդ ման երկ կող մա նի հա ղորդ ման օրեն քի հա մա-
ձայն, նյար դի որ ևէ հատ վա ծում ծա գած դր դու մը այդ հատ վա ծից տա-
րած վում է եր կու կող մե րով: Ինչ պե՞ս կա րե լի է դրա նում հա մոզ վել 
(պա տաս խա նն ու նի 2 տար բե րակ):

41.  Ե թե նյար դի վրա ազ դեն հաս տա տուն հո սան քի բևեռ նե րով, ապա 
դր դումն առա ջա նում է հո սան քի միաց ման և ան ջատ ման դեպ քում: 
   Հո սան քի հաս տա տուն մե ծութ յան ազ դե ցութ յան դեպ քում դր դում չի 
ծա գում:    Սա կայն այդ պա րա գա յում կա տո դի շր ջա նում նյար դի դրդե-
լիութ յու նը բարձ րա նում է, իսկ անո դի շր ջա նում՝ իջ նում: Ինչ պե՞ս 
պետք է փոր ձը կա տա րել` դա ապա ցուց ելու համար:

42.    Կա տա րում են ներբջ ջա յին գրգ ռում հաս տա տուն հո սան քով: Բջ ջի 
ներ սը դր վում է կա տո դը, ար տա քի նից տե ղա վո րում են անո դը: Ինչ-
պե՞ս կփոխ վի շեմ քա յին պո տեն ցիալը:

43. Դր դու նակ հյուս վածք նե րում դրդ ման գոր ծըն թա ցը բնու թագր վում է 
խրո նաք սիայով և  լա բի լութ յամբ: Դրան ցից ո՞րն է տա լիս առա վել ամ-
բող ջա կան բնու թա գիր և ին չու՞:

44. Գրգ ռի չի ու ժի դան դաղ աճի դեպ քում նյար դում զար գա նում է ակո մո-
դա ցիայի եր ևույ թը (հար մա րում): Ինչ պե՞ս կա տա րել փոր ձը, որ պես զի 
կա ռուց վի հար մար ման կո րը:

45.    Դան դաղ աճող ու ժով նյար դը գրգ ռե լիս տե ղի է ու նե նում շեմ քա յին 
պո տեն ցիալի նշա նա կա լից մե ծա ցում:    Կա րե լի է արդ յո՞ք այդ արդ յուն-
քը կա պել ակո մո դա ցիայի եր ևույ թի առա ջաց ման հետ:
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46.    Գոր տի նս տան յար դը պա րու նա կում է մո տո նեյ րոն նե րի, զգա յա կան 
բջիջ նե րի և  սիմ պա թիկ հան գույց նե րի նեյ րոն նե րի աք սոն ներ: Են թա-
դ րենք, որ մեզ մոտ կա պատ րաս տուկ, որը ընտ րո ղա բար շր ջա փա-
կում է դրդ ման հա ղոր դու մը շար ժո ղա կան և զգա յա կան թե լե րում: 
Ինչ պե՞ս ապա ցու  ցել փոր ձով, որ պատ րաս տու  կը ազ դե ցու թ յու ն ցու -
ցա բե րել է, և այժմ նյար դու մ աշ խա տու մ են մի այն սիմ պա թիկ թե լե րը:

47.  Է վոլ յու ցիոն տե սա կե տից դի տար կե լիս պարզ վում է, որ ռեֆ լեք սա յին 
գոր ծու նեութ յան զար գա ցու մը հա մընկ նում է նյար դա թե լե րի միելի նա-
պատ ման հետ: Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել այդ հա մընկ նու մը:

48.  Ա տա մը հե ռաց նե լիս ցա վազր կե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծում են ցա-
վազր կող լու ծույթ: Ին չու՞ այն չեն նե րար կում հե ռաց վող ատա մի շուրջ 
գտն վող լն դի մեջ, այլ նե րար կում են այն շր ջա նում, որ տե ղից ան ցնում 
է զգա ցող նյար դը:

49. Մ կա նը նյար դա վո րող շար ժիչ նյար դը կտ րե լու դեպ քում մկա նը են-
թարկ վում է տրո ֆիայի: Ի՞նչն է պատ ճա ռը:

50.    Հայտ նի է, որ հո սան քի ան ցու մը հա ղոր դի չի եր կայն քով ու ղեկց վում է 
լար վա ծութ յան իջեց մամբ:    Շատ աք սոն ներ ու նեն մեծ եր կա րութ յուն և 
օժտ ված են մեծ դի մադ րութ յամբ:    Սա կայն ԳՊ -ի տա տա նա սահ մա նը 
աք սո նի սկզ բում և  վեր ջում նույնն է: Ին չո՞վ է դա բա ցատր վում:

51. Ն յար դա թե լե րով դր դու մը հա ղորդ վում է երկ կող մա նի:    Սա կայն ռեալ 
պայ ման նե րում դր դու մը նյար դա թե լե րով շարժ վում է մեկ ուղ ղութ-
յամբ՝ կա՛մ կենտ րո նա ձիգ, կա՛մ կենտ րո նա խույս: Չկա արդ յո՞ք այս-
տեղ հա կա սութ յուն:

52.    Գոր տի միելի նա պատ աք սո նը դր դու մը հա ղոր դում է 30 մ/վրկ արա-
գութ յամբ, իսկ կատ վի նույն տրա մագ ծի աք սո նը՝ երեք ան գամ արագ: 
Ին չու՞:

53.  Ին չու՞ դրդ ման ցատ կաձև հա ղորդ ման դեպ քում միելի նա պատ թե լե-
րում ԳՊ կա րող է դր դել ոչ միայն հար ևան    Ռան վիեի սեղմ ված քը, այլև 
հա ջորդ եր կու սը, երե քը:

54. Ն յար դամ կա նա յին սի նապ սի շր ջա նում դե ղո րայ քա յին պատ րաս տու-
կով ազ դե լուց հե տո դր դու մը նյար դից չի հա ղորդ վում մկա նին: Այդ 
շր ջա նի ացե տիլ խո լի նով պեր ֆու զու մը չի հա նում շր ջա փա կու մը: Ինչ-
պե՞ս որո շել, թե սի նապ սա յին գոր ծըն թա ցի ո՞ր օղա կի վրա է ազ դել 
պատ րաս տու կը:

55. Ն յար դամ կա նա յին պատ րաս տու կի նյար դը գրգ ռե լիս մկա նում առա-
ջա նում է ԳՊ: Ապա ծայ րա յին թի թե ղի շր ջա նում պեր ֆու զում են մագ-
նիում պա րու նա կող լու ծույթ: Այդ դեպ քում ԳՊ մկա նում չի առա ջա-
նում: Ի՞նչն է պատ ճա ռը:
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56.  Ինչ պե՞ս կփոխ վի խո լի նի մուտ քը նյար դա յին վեր ջույթ նյար դի հա ճա-
խա կի խթան ման դեպ քում:

57. Թ վարկ ված երեք պա տաս խան նե րից ո՞ րը կա ռա ջա նա կու  րա րեի ազ-
դե ցու թ յան դեպ քու մ՝ 1. ծայ րա յին թի թե ղի պո տեն ցիալ, ապա ԳՊ, 2. 
ծայ րա յին թի թե ղի պո տեն ցիալ կա ռա ջա նա, իսկ ԳՊ՝ ոչ, 3. ԳՊ կա ռա-
ջա նա, իսկ ծայ րա յին թի թե ղի պո տեն ցիալ՝ ոչ:

58.    Հի վան դին վի րա հա տում են մա կե րե սա յին թմ րեց ման տակ, որն 
օժտված է մի շարք առա վե լութ յուն նե րով:    Սա կայն այդ պա րա գա յում 
հնա րա վոր է պա տա հա կան շար ժում ներ և մկան նե րի լար վա ծութ յան 
բարձ րա ցում, որը ցան կա լի չէ: Ի՞նչ պետք է անել՝ այդ եր ևույթ նե րից 
խուսափե լու հա մար:

59.  Ինչ պե՞ս կա րե լի է փորձ նա կա նո րեն ապա ցու ցել, որ խո լի նաըն կա լիչ-
նե րը գտն վում են ծայ րա յին թի թե ղում, ոչ թե մկա նա թե լի թա ղան թի 
այլ հատ ված նե րում:

60.  Ինչ պե՞ս կփոխ վի թա ղան թա յին պո տեն ցիալը (ԹՊ), եթե նատ րիու մի 
հոս քը բջիջ մե ծա նում է, իսկ կա լիու մի քա նա կը մնում է նույ նը:

61.  Ինչ պե՞ս կփոխ վի նյար դա թե լի թա ղան թա յին պո տեն ցիալը, եթե շր ջա-
փակ վի Na-K-կախ յալ ԱԵՖ -ա զի աշ խա տան քը:

62.  Ինչ պե՞ս կփոխ վի նյար դա թե լի ԹՊ-ն, եթե փակ վեն նատ րիու մա կան 
ան ցու ղի նե րը:

63. Գրգ ռող հո սան քի շեմ քը 3 Վ է: Հյուս ված քը գրգռ վում է 10 Վ հո սան քով, 
սա կայն գրգ ռում չի առա ջա նում: Ո՞ր դեպ քում դա կա րող է դիտ վել:

64.    Կա ռա ջա նա՞ արդ յոք տա րած վող դր դում նյար դում, եթե հայտ նի է, որ 
ԹՊ-ն  հա վա սար է 90 մՎ, ապաբ ևե ռաց ման կրի տի կա կան մա կար դա-
կը (Ա ԿՄ) ցածր է 30 % -ո վ, իսկ գրգ ռող հո սան քը շար ժում է ԹՊ-ն  մի 
դեպ քում 10 մՎ -ո վ, մյուս դեպ քում՝ 30 մՎ -ո վ:

65.  Ինչ պե՞ս կփոխ վի հյուս ված քի դր դե լիութ յու նը, եթե թա ղան թի գերբ ևե-
ռաց ման պա րա գա յում ԱԿՄ-ն մնում է նույ նը:

66.  Ինչ պե՞ս կփոխ վի հյուս ված քի դր դե լիութ յու նը, եթե ԹՊ-ն  աճել է 20 % -
ո վ, իսկ ԱԿՄ-ն՝ 30 % -ո վ: Ելա կե տա յին մե ծութ յուն ներն են՝ E0=90 մՎ, 
EK=60 մՎ:

67. Ն յար դամ կա նա յին պատ րաս տու կի նյար դի վրա հաս տա տուն հո սան-
քի էլեկտ րոդ նե րի միջև ապա կե ձո ղի կով կա թեց նել ամո նիակի խիտ 
լու ծույթ այն պես, որ այն թող նի տե ղա յին ազ դե ցութ յուն: 3 ր հե տո հո-
սան քը միաց նել և որոշ ժա մա նակ հե տո ան ջա տել: Ան ջա տե լիս մկա նը 
կծկ վում է: Ո՞ր էլեկտ րոդն է մոտ գտն վում մկա նին: 
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68. Ն յար դը գրգ ռող էլեկտ րոդ նե րի միջև կապ վում է:    Հո սան քը ազ դե լու 
դեպ քում նյար դամ կա նա յին պատ րաս տու կի մկա նը կծկ վում է միայն 
շղ թան միաց նե լիս: Ո՞ր էլեկտ րոդն է գտն վում մկա նին մոտ:

69.  Ո՞ր էլեկտ րոդն է մկա նին մոտ գտն վում, եթե ու ժեղ հո սան քի ազ դե-
ցութ յան դեպ քում կծ կում առա ջա նում է միայն շղ թան միաց նե լիս:

70.    Ճի՞շտ է տր ված արդ յոք գոր ծըն թաց նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը, 
որոնք առա ջաց նում են նյար դի դր դում: Ո՞ր էլեկտ րո դի տակ է դա տե-
ղի ու նե նում:    

Պա սիվ ապաբ ևե ռա ցում – Na իոն նե րի հոսք բջիջ –  նատ րիու մա կան 
թա փան ցե լիութ յան բարձ րա ցում –  տե ղա յին պա տաս խան – ակ տիվ 
ապաբ ևե ռա ցում –  գոր ծո ղութ յան պո տեն ցիալ:

71. Ն յար դը գրգ ռում են տար բեր ձևի էլեկտ րա կան ազ դակ նե րով: Ո՞ր ձևի 
դեպ քում գրգռ ման շեմ քը ամե նա փոք րը կլի նի: Ին չու՞:

1 2 3 4

72.  Ինչ պի սի՞ գոր ծըն թաց ներ են մկա նում տե ղի ու նե նում գաղտ նի շր ջա-
նի ժա մա նակ անուղ ղա կի գրգռ ման դեպ քում:

73. Մ կա նի ԳՊ -ի տևո ղու թյու նը 10 մվրկ է: Գրգռ ման ինչ պի սի՞ հա ճա խու-
թյուն պետք է տալ, որ պես զի յու րա քան չյուր ազ դակ ընկ նի գեր նոր մալ 
դր դե լիու թյան փու լում:

74. Ո՞ր գոր ծըն թա ցի գծա պատ կերն է տր ված ստորև: Ավե լաց րեք պա կա-
սող օղակ նե րը:

Գրգ ռում – ԳՊ -ի առա ջա ցում - ? – ակ տի նի և միոզի նի փո խազ դե ցու-
թյուն - ? – Ca -ա կան պոմ պի ակ տի վա ցում - ? – մկա նի թու լա ցում:

75. Մկա նի պր կան քային կծկ ման դեպ քում ինչ պե՞ս կփոխ վի նրա կծկ ման 
ռիթ մը, եթե պեր ֆուզ վող լու ծույ թում ավե լաց վի ատ րո պին:

76.  Ինչ պի սի՞ն կլի նի A տե սա կի նյար դով դրդ ման հա ղորդ ման ժա մա նա-
կը, եթե գրգ ռող և ար տա ծող էլեկտ րոդ նե րի միջև տա րա ծու թյու նը 10 
սմ է:

77.  Ինչ պի սի՞ն կլի նի B տե սա կի նյար դով դրդ ման հա ղորդ ման ժա մա նա-
կը, եթե գրգ ռող և ար տա ծող էլեկտ րոդ նե րի միջև տա րա ծու թյու նը 8 սմ 
է:

78. Կ փոխ վի արդյո՞ք ՀՊ -ի մե ծու թյու նը, եթե ար հես տա կա նո րեն 30 % -ով 
իջեց վի K+ իոն նե րի խտու թյու նը նյար դա թե լի ներ սում:
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79.  Որ քա՞ն ժա մա նա կից հե տո դրդ ման ալի քը C տե սա կի նյար դե րով 
կհաս նի ար տա ծող էլեկտ րո դին, որը գրգ ռող էլեկտ րո դից գտն վում է 5 
սմ հե ռա վո րու թյան վրա:

80.  Ո՞ր տե սա կին է պատ կա նում նյար դա թե լը, եթե մի ջէ լեկտ րո դային 
տա րա ծու թյու նը 5 սմ է, դրդ ման հա ղորդ ման արա գու թյու նը՝ 0,05 վրկ:

81.  Ինչ պի սի՞ն է միելի նա պատ թե լով դրդ ման հա ղորդ ման ժա մա նա կը, 
եթե ար տա ծող և գրան ցող էլեկտ րոդ նե րի միջև գտն վում է Ռան վիեի 
15 սեղմ վածք:

82.  Ո րո շեք՝ քա նի՞ Ռան վիեի սեղմ վածք է գտն վում էլեկտ րոդ նե րի միջև, 
եթե հայտ նի է, որ դր դումն այդ ճա նա պարհն ան ցնում է 140 մվրկ -ո ւմ:

83.  Ո րո շեք ռեֆ լեք սի կենտ րո նա կան ժա մա նա կը բարդ ռեֆ լեք սային աղե-
ղում, եթե նրա կազ մում 15 սի նապս է (ա ռանց հաշ վի առ նե լու նյար դե-
րով դրդ ման տա րած ման ժա մա նա կը):

84.  Քա նի՞ սի նապս է մտ նում ռեֆ լեք սի ռեֆ լեք սային աղե ղի կենտ րո նա-
կան մա սում, եթե նրա կենտ րո նա կան ժա մա նա կը հա վա սար է 100 
մվրկ -ի :

85.  Բախ րա տոք սի նը ու ժեղ թույն է, որը նշա նա կա լիորեն մե ծաց նում է 
թա ղան թի նատ րիու մա կան թա փան ցե լիու թյու նը հան գիստ ժա մա-
նակ: Ինչ պե՞ս է այդ թույնն ազ դում ՀՊ -ի մե ծու թյան վրա:

86.  Նատ րիում իոն նե րի խտու թյու նը նյար դային բջ ջում շա տա ցել է: Ինչ-
պե՞ս դա կազ դի ԳՊ -ի առա ջաց ման վրա:

87.  Կա րո՞ղ է արդյոք որ ևէ նյութ ազ դել նյար դային բջ ջի վի ճա կի վրա, եթե 
այն չի կա րող ան ցնել բջ ջա թա ղան թով:

88. Մ կա նին տր վում է հա ճա խա կի գր գիռ ներ, առա ջա նում է հարթ 
պրկանք: Ինչ պե՞ս պար զել՝ պա տաս խա նու՞մ է արդյոք մկա նը յու րա-
քան չյուր գրգ ռին:

89. Մ կա նի վրա թու նա վոր նյու թով ազ դե լիս դր դե լիու թյու նը իջ նում է: 
Ինչ պե՞ս կա րե լի է դա պար զել:

90.  Ին չու՞ հոգ նա ծու թյան դեպ քում մար դու մոտ նախ խան գար վում է 
շար ժում նե րի ճշգր տու թյու նը, իսկ հե տո կծ կում նե րի ու ժը:

91.  Հանգս տա ցող մկա նից կա խում են ծան րոց: Ինչ պե՞ս կփոխ վի սար կո-
մե րի H շեր տի լայ նու թյու նը այդ դեպ քում:

92. Մ կա նա թե լին տա լիս են փոքր ին տեր վա լով 2 գր գիռ, և միաժա մա նակ 
գրան ցում մկա նա գիրն ու էլեկտ րամ կա նա գի րը: Ինչ պե՞ս կա րե լի է 
պար զել, թե ո՞ր կո րի բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի վրա է ընկ նում 
երկ րորդ գր գի ռը:
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93.  Հա մընկ նում են արդյո՞ք մկա նի աշ խա տան քի ֆի զի կա կան և ֆի զիոլո-
գիական հաս կա ցու թյուն նե րը:

94.  Ին չու՞ արագ մկան նե րը կծկ վե լիս միավոր ժա մա նա կում շատ ԱԵՖ են 
օգ տա գոր ծում, քան դան դաղ մկան նե րը:

95.  Ինչ պե՞ս կփոխ վի գր գիռ նե րի մի նի մալ հա ճա խու թյու նը, որն առա ջաց-
նում է պր կանք, եթե թու լա ցած է կալ ցիու մա կան պոմ պի աշ խա տան-
քը մկա նում: Կա րե լի՞ է արդյոք այդ ար դյուն քը փոք րաց նել մկա նը սա-
ռեց նե լու ճա նա պար հով:

96.  Երկ րոր դային պր կան քի` Մատ տեու չիի փոր ձի էությունն այն է, որ մի 
նյար դամ կա նային պատ րաս տու կի նյար դը դնում են մյու սի մկա նի 
վրա: Ապա էլեկտ րա կան հո սան քով գրգ ռում երկ րորդ պատ րաս տու-
կի նյար դը: Այդ պա րա գա յում պր կան քային կծ կում տա լիս է ոչ միայն 
այդ պատ րաս տու կի մկա նը, այլև առա ջին մկա նը: Կա րե լի՞ է արդյոք 
այդ փոր ձից եզ րա կաց նել, որ դր դումն ու նի ընդ հատ վող բնույթ:

97.  Սար կո մե րը կազմ ված է I, A սկա վա ռակ նե րից և H լու սա վոր շեր տից: 
Թվարկ վա ծից որի՞ լայ նու թյու նը չի փոխ վում մկա նի կծկ ման դեպ քում:

98.  Ո՞րն է էլեկտ րա մե խա նի կա կան զու գակց ման գլ խա վոր բա ղադ րի չը 
մկա նում: Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել այդ բա ղադ րի չի կար ևոր դե րը:

99.  Ին չու՞ միև նույն մկա նի տար բեր շար ժո ղա կան միավոր ները գրգ ռե լու 
դեպ քում կա րե լի է ստա նալ տար բեր ու ժի կծ կում ներ:

100. Մ կա նը կազմ ված է մկա նա թե լե րից, մկա նա թե լե րը՝ միոֆիբ րիլ նե րից, 
դրանք էլ՝ նա խա թե լիկ նե րից: Թվարկ վա ծից որո՞նք են կար ճա նում 
կծկ ման ըն թաց քում:

101. Մ կա նա թե լե րում կան լայ նա կի խո ղո վակ նե րի հա մա կար գեր, իսկ 
նյար դե րում դրանք բա ցա կա յում են: Ին չու՞մն է այդ տար բե րու թյան 
իմաս տը:

102. Հ նա րա վո՞ր է արդյոք, որ մկա նի աշ խա տան քային հի պերտ րո ֆիայի 
դեպ քում նրա բա ցար ձակ ու ժը չմե ծա նա: Պա տաս խա նը հիմ նա վո րել:

103.  Են թադ րենք, ինչ -որ կեն դա նու սնա մեջ օր գա նի պա տե րը ոչ թե հարթ, 
այլ մի ջա ձիգ զո լա վոր մկան նե րից են կազմ ված: Ի՞ նչ փոր ձով կա րե լի 
է որո շել դա:
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Գ ԼՈՒԽ 2. 

ՖԻ ԶԻՈԼՈ ԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ 
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՂ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

1.  Նյար դային կենտ րոն նե րի հատ կու թյուն նե րը տար բեր վում են նյար-
դա թե լե րից: Դա դրս ևոր վում է նրա նում, որ դրդ ման տա րա ծու մը նեյ-
րո նային ցան ցե րով ու նի մի շարք առանձ նա հատ կու թյուն ներ, որոնք 
չեն հան դի պում նյար դա թե լե րում: Ին չի՞ հետ է դա կապ ված:

2. Ի պա տաս խան մե կա կան գր գիռ նե րի՝ մկա նը պա տաս խա նում է մե-
կա կան կծկ մամբ: Սա կայն, եթե այդ պի սի գր գիռ տր վի զգա յա կան 
նյար դին, ապա առա ջա նում է մկա նի պր կան քային կծ կում: Ին չու՞:

3.  Ճի՞շտ է արդյոք հետ ևյալ կար ծի քը՝ «մո տո նեյ րոն նե րի ամ բող ջա կա-
նաց նող գոր ծա ռույ թը կապ ված է զգա յա կան թե լե րի տա րա միտ ման 
աս տի ճա նի հետ»:

4. Մ կա նա թե լը, որ պես կա նոն, ու նի մեկ ծայ րային թի թեղ, և յու րա-
քան չյուր ծայ րային թի թե ղի պո տեն ցիալը (ԾԹՊ) սո վո րա բար գե րա-
զան ցում է շեմ քային մա կար դա կը: ԿՆՀ -ի նեյ րոն նե րում գտն վում են 
հարյու րա վոր ու հա զա րա վոր սի նապս ներ, և առան ձին սի նապս նե րի 
ԴՀՍՊ-նե րը չեն հաս նում շեմ քային մա կար դա կին: Ո՞րն է այդ տար բե-
րու թյան ֆի զիոլո գիական իմաս տը:

5. Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ միջ նոր դա նյու թի ազ դե ցու թյան բնույ թը 
(դրդող կամ ար գե լա կող) կախ ված է ոչ թե նրա, այլ հետ սի նապ սային 
թա ղան թի հատ կու թյուն նե րից:

6. Ին չու՞ ու ղե ղը սա ռեց նե լու դե պքում կա րե լի է եր կա րաց նել կլի նի կա-
կան մահ վան շր ջա նի տևո ղու թյու նը:

7. Ին չու՞ նյար դային կենտ րոն ներն ավե լի արագ են հոգ նում, քան նյար-
դա թե լե րը:

8. Բ նա կան պայ ման նե րում ռեֆ լեքս ծա գում է ըն կա լիչ նե րի գրգռ ման 
դեպ քում: Կա րե լի՞ է արդյոք փոր ձում առա ջաց նել ռեֆ լեք սային ռեակ-
ցիա՝ առանց ըն կա լիչ նե րի մաս նակ ցու թյան:

9. Ո րոշ հի վանդ նե րի մոտ ծն կային ռեֆ լեք սը թույլ է ար տա հայտ ված: 
Այն ու ժե ղացնելու համար, առա ջարկ վում է ձեռ քե րը միակ ցել կրծ քա-
վան դա կի առջ ևում և դրանք ձգել տար բեր կող մեր: Ին չո՞ւ է դա ու ժե-
ղաց նում ռեֆ լեք սը:

10. Ու նենք ող նու ղե ղային գորտ և ու նե լի: Ինչ պե՞ս պետք է ցու ցադ րել 
դրդ ման ճա ռա գայ թու մը:
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11. Ին չու՞ թեթ ևա կի հա զա լիս կծկ վում են հիմ նա կա նում ըմ պա նի մկան-
նե րը, իսկ ու ժե ղի դեպ քում՝ նե րառ վում նաև կրծ քա վան դա կի, որո վայ-
նի, ստո ծա նու մկան նե րը: Կա՞ արդյոք որո շա կի հա ման մա նու թյուն 
(ա նա լո գիա) կրծ քա հեղ ձու կի նո պայի հետ:

12.  Փոր ձում կեն դա նի նե րի մոտ առա ջաց նում են եր կու տար բեր ռեֆ լեքս-
ներ, որից հե տո կեն դա նուն նե րար կում են նյութ, որը դան դա ղեց նում է 
միջ նոր դա նյու թի ան ջա տու մը: Եր կու ռեֆ լեքս նե րի ժա մա նա կը եր կա-
րում է, ընդ որում՝ մեկ ռեֆ լեք սի նը նշա նա կա լիորեն շատ, քան մյու սի-
նը: Ո՞րն է այդ տար բե րու թյուն նե րի պատ ճա ռը:

13.  Մեկ աք սո նը գրգ ռե լիս դրդ վում է 4 նեյ րոն, մյուս աք սո նի գրգռ ման 
դեպ քում՝ 6, միաժա մա նակ գրգ ռե լու պա րա գա յում՝ 14 նեյ րոն: Քա նի՞ 
նեյ րոն նե րի վրա են զու գա միտ վում այդ աք սոն նե րը:

14. Եր կու ու սա նող փոր ձում որո շե ցին ապա ցու ցել, որ կմախ քային մկան-
նե րի լար վա ծու թյու նը պահ պան վում է ռեֆ լեք սո րեն: Ող նու ղե ղային 2 
գորտ կա խե ցին կե ռի կից: Ստո րին թա թե րը մի փոքր ձգ ված էին, ին չը 
վկա յում է լար վա ծու թյան առ կա յու թյան մա սին: Այ նու հետև մի ու սա-
նո ղը հա տում է ող նու ղե ղի առջ ևի ար մատ նե րը, իսկ երկ րոր դը՝ հե տին 
ար մատ նե րը: Յու րա քան չյուր հա տու մից հե տո եր կու գոր տե րի թա թե-
րը կախ են ընկ նում: Ու սա նող նե րից ո՞վ էր փոր ձը ճիշտ կա տա րել:

15. Ե թե ող նու ղե ղային գոր տի թա թը ուժ գին ցա վեց նեն, ապա մկան նե րը 
կծկ վում են, և թա թը գր գի ռը դա դա րեց նե լուց հե տո որոշ ժա մա նակ 
մնում է կծկ ված: Կա րո՞ղ է այդ պի սի ար դյունք դիտ վել, եթե ող նու ղե ղը 
քայ քայ վի, և էլեկտ րա կան գր գիռ տր վի նս տա նյար դին:

16. Զ գա ցող նյար դի հա ճա խա կի ռիթ միկ գր գիռ նե րի դեպ քում կալ ցիու մը, 
որը մտ նում է սի նապ սային բշ տե րի մեջ յու րա քան չյուր դրդ ման դեպ-
քում, չի հասց նում այն տե ղից դուրս գալ, եթե ազդակ նե րի միջև դա դա-
րը շատ կար ճատև է: Ին չի՞ն դա կհան գեց նի:

17. Զ գա ցող նյար դի մե  կա կան ազ դակ նե րով գրգռ ման պա րա գա յու մ ԳՊ 
հա մա պա տաս խան նեյ րոն նե րու մ չի ծա գու մ: Եթե կա տար վու մ է 
ռիթ մի կ գրգ ռու մ նու յն ազ դակ նե րով, ապա ի հայտ է գա լիս ԳՊ: Այ-
նու  հետև նյար դը մշա կու մ են այն պի սի նյու  թով, որը եր կա րաց նու մ է 
բա ցար ձակ ան դր դու  նակ փու  լի տևո ղու  թյու  նը: Կա ռա ջա նա՞ արդյոք 
ԳՊ նեյ րո նու մ, եթե ռիթ մի  կո րեն գրգ ռեն զգա ցող նյար դը նու յն հա ճա-
խու  թյամբ և ու  ժով:

18.  Տե ղի կու  նե նա՞ արդյոք նեյ րո նի դր դու մ, եթե մի  քա նի աք սոն նե րով 
նրան մի աժա մա նակ տր վի են թա շեմ քային գր գիռ ներ: Եթե այո, ապա 
ին չու ՞:
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19. Ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի գրգ ռող ազ դակ նե րի հա ճա խու  թյու  նը, որ պես-
զի են թա շեմ քային գր գիռ նե րով առա ջաց վի նեյ րո նի դր դու մ:

20.  Հայտ նի ֆի զիոլոգ ակա դե մի կոս Ա. Ա. Ուխ տոմս կին աշ խա տանք նե-
րից մե կում գրել է. «Դր դու մը ան մշակ քար է, որը սպա սում է քան դա-
կա գոր ծին»: Ի՞նչ նկա տի ու ներ Ուխ տոմս կին, ո՞վ էր քան դա կա գոր ծը, 
որը պետք է հղ կեր դրդ ման գոր ծըն թա ցը:

21. Ձգ ման դեպ քում մկա նը ռեֆ լեք սո րեն կար ճա նում է (միոտա տիկ ռեֆ-
լեքս): Այդ դեպ քում կծկ վում են տա րա ծիչ նե րը, ար գե լակ վում են ծա լիչ-
նե րը: Տա րա ծիչ նե րը նյար դա վո րող շար ժա նեյ րոն նե րում գրանց վում է 
ԴՀՍՊ, իսկ ծա լիչ նե րի շար ժա նեյ րոն նե րում՝ ԱՀՍՊ: Պա տաս խան նե-
րից ո՞րն ավե լի ուշ կգ րանց վի:

22. Ին չու՞ է ան հնար շար ժո ղա կան գոր ծու նեու թյան հա մա ձայ նե ցում՝ 
առանց ար գե լա կող գոր ծըն թա ցի մաս նակ ցու թյան: 

23.  Մի խումբ նեյ րոն նե րի ԹՊ-ն կազ մում է -70 մՎ: Գրան ցող սար քի սանդ-
ղա կը շա րու նա կում է մինչև 70 մՎ -ը: Որոշ նեյ րոն նե րում առա ջա նում 
են ԴՀՍՊ-ներ, մյուս նե րում՝ ԱՀՍՊ: Ո՞ր դեպ քում սար քը չի կա րող օգ-
տա գործ վել պո տեն ցիալի գրանց ման հա մար:

24. Է վո լյու ցիայում ո՞ր գոր ծըն թացն է ավե լի վաղ առա ջա ցել՝ դր դու՞ մը, 
թե՞ ար գե լա կու մը:

25.  Նա խա սի նապ սային ար գե լակ ման դեպ քում ար գե լա կիչ սի նապ սում 
ծա գում է թա ղան թի ապաբ ևե ռա ցում, իսկ հետ սի նապ սային ար գե լակ-
ման դեպ քում՝ գերբ ևե ռա ցում: Ին չու՞ են այդ հա կա դիր ռեակ ցիանե րը 
տա լիս միև նույն ար գե լա կիչ ար դյուն քը:

26.  Կա րե լի՞ է արդյոք առա ջաց նել մկան նե րի ջղաձ գային կծ կում ներ 
պատ րաս տու կի օգ նու թյամբ, որն ան մի ջա պես չի ազ դում մկա նի և այն 
նյար դա վո րող շար ժա նեյ րո նի վրա:

27. Ող նու ղե ղի որոշ սի նապ սային շր ջան ներ պեր ֆու զե լու դեպ քում պեր-
ֆու զա տում հայտ նա բե րել են ացե տիլ խո լին, գլի ցին, ԳԱԿԹ: Կա րե լի՞ 
է արդյոք հաս տա տել, որ այդ բո լոր սի նապս նե րը գոր ծա ռու թային տե-
սա կե տից միան ման են (դր դող կամ ար գե լա կող):

28. Ին չու՞ միև նույն նեյ րո նը 2 տար բեր օբյեկտ նե րի վրա չի կա րող միաժա-
մա նակ թող նել և՛ դր դող, և՛ ար գե լա կող ազ դե ցու թյուն:

29. Ստ րիխ նի նը գլի ցի նի հա կազ դիչն է: Ի՞նչ տե ղի կու նե նա, եթե ստ րիխ-
նի նը նե րար կեն կեն դա նու օր գա նիզմ:

30. Ի՞նչ տե ղի կու նե նար, եթե Ռեն շոո ւի բջիջ նե րի նա խա սի նապ սային 
վեր ջույ թում ար գե լա կող միջ նոր դա նյու թի փո խա րեն ար տադր վեր 
դրդող մրջ նոր դա նյութ:
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31. Ի՞նչ դեր ու նեն Ռեն շոո ւի բջիջ նե րը ող նու ղե ղի մո տո նեյ րոն նե րի գոր-
ծու նեու թյու նում:

32. Ին չու՞ գոր տե րին ստ րիխ նին նե րար կե լիս դիտ վում է ջղաձ գու թյուն 
ցան կա ցած գրգ ռի նկատ մամբ:

33. Ինչ պե՞ս կփոխ վի նյար դամ կա նային պատ րաս տու կի կծ կում նե րը, եթե 
պեր ֆու զող հե ղու կում ավե լաց վի խո լի նէս թե րազ կամ ամի նաօք սի-
դազ:

34.  Քայ քայել են կեն դա նու ու ղե ղաբ նի ցան ցան ման գո յա ցու թյու նը: Կա-
րո՞ղ է արդյոք այդ պայ ման նե րում դրս ևոր վել Սե չե նո վյան ար գե լակ-
ման ֆե նո մե նը:

35.  Պա հանջ վում է ստեղ ծել պատ րաս տուկ, որն ընտ րո ղա բար ճն շում է 
նեյ րոն նե րի ռեակ ցիան որոշ զգա յա կան ազ դակ նե րի նկատ մամբ: Այդ 
պատ րաս տու կը պետք է ու ժե ղաց նի նա խա սի նապ սային կամ հետ սի-
նապ սային ար գե լա կու մը: Ո՞ր ազ դե ցու թյունն եք նա խընտ րում:

36.  Վեր կե նա լիս մար դու վրա սկ սում է ազ դել ծան րու թյան ու ժը: Ին չու՞ 
այդ դեպ քում ոտ քե րը չեն ծալ վում:

37. Ող նու ղե ղային գոր տի մոտ ցա վային գրգ ռի մի ջո ցով առա ջաց նում են 
ծա լե լու ռեֆ լեքս: Չօգ տա գոր ծե լով որ ևէ սար քա վո րում՝ ինչ պե՞ս որո-
շել, որ այդ դեպ քում տա րա ծիչ նե րի շար ժա նեյ րոն ներն ար գե լակ ված 
են:

38.  Նո րա ծին նե րի մոտ կա րե լի է առա ջաց նել պարզ ռեֆ լեքս ներ, որոնք 
իրա կա նա նում են ող նու ղե ղով: Ին չի՞ հետ է դա կապ ված: Խն դի րը որո-
շե լիս նկա տի ու նե ցեք հետ ևյա լը.

 Ծա նո թու թյուն. ԿՆՀ -ի հի վան դու թյուն նե րի ժա մա նակ (մե նին գիտ) 
այդ ռեֆ լեքս նե րից որոշ նե րը կա րող են դրս ևոր վել (մաս նա վո րա պես 
Բա բինս կու ռեֆ լեք սը), որն օգ տա գործ վում է ախ տո րո շիչ նպա տակ-
նե րով:

39.  Ող նու ղեղն օժտ ված է հա ղորդ չա կան և ռեֆ լեք սային գոր ծա ռույթ նե-
րով: Բա ցի ող նու ղե ղայի նից կպահ պան վի՞ արդյոք կեն դա նու մոտ 
որ ևէ ռեֆ լեքս եր կա րա վուն ու ղե ղը ող նու ղե ղից ան ջա տե լուց հե տո: 
Շնչա ռու թյու նը պահ պան վում է ար հես տա կան եղա նա կով:

40. Դժ բախտ պա տա հա րի ար դյուն քում հի վան դի մոտ տե ղի է ու նե ցել ող-
նու ղե ղի վնա սում և ստո րին վեր ջույթ նե րի ան դա մա լու ծու թյուն: Ու-
րիշ ի՞նչ գոր ծա ռույթ ներ կա րող են խան գար վել:

41.  Կեն դա նու մոտ կա տա րել են ող նու ղե ղի հա տում՝ պահ պա նե լով միայն 
ստո ծա նիական շն չա ռու թյու նը: Ո՞ր մա կար դա կում է կա տար վել հա-
տու մը:
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42. Մ կան նե րի ձգ ման դեպ քում մկա նային իլիկ նե րից առա ջա ցած ռեֆ-
լեքս նե րը նպաս տում են նրա ելա կե տային վի ճա կի վե րա դար ձին: Այդ 
պա րա գա յում ինչ պե՞ս է տե ղի ու նե նում մկան նե րի կծ կու մը, եթե այդ 
դեպ քում նրա եր կա րու թյու նը փոք րա ցել է:

43.  Ռեն շոո ւի բջիջ նե րը, որոնք գտն վում են ող նու ղե ղում, աշ խա տում 
են բա ցա սա կան հե տա դարձ կա պի սկզ բուն քով և պահ պա նում շար-
ժա նեյ րոն նե րը ան չափ մեծ դր դում նե րից: Դրա նով ապա հով վում են 
մկան նե րը չա փա զանց ու ժեղ կծ կում նե րից, որոնք կա րող են առաջ 
բե րել վնաս վածք: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հան դի պում են դեպ քեր, հատ կա-
պես մար զիկ նե րի մոտ, երբ մկան նե րի լար վա ծու թյան շատ արագ աճի 
դեպ քում տե ղի է ու նե նում ջլե րի պատռ վածք: Ո՞րն է դրա պատ ճա ռը:

44.  Սին թեզ վել է 2 պատ րաս տուկ, որոն ցից մե կը շր ջա փա կում է դրդ ման 
հա ղոր դու մը Aα թե լե րով, երկ րոր դը՝ B թե լե րով: Առա ջին պատ րաս-
տու կը նե րար կում են №1 կեն դա նուն, երկ րոր դը՝ №2 կեն դա նուն: Ապա 
յու րա քան չյուր կեն դա նու վեր ջույթ նե րի վրա ներ գոր ծում են ցա վային 
գրգ ռի չով և սա ռույ ցով: Կդիտ վի՞ արդյոք պաշտ պա նա կան ռեֆ լեքս 
(թա թի հետ քա շում) և մաշ կի անոթ նե րի նե ղա ցում կեն դա նի նե րից 
յու րա քան չու րի մոտ:

45. Ի. Մ. Սե չե նո վը իր հան րա հայտ փոր ձում տե սո ղա կան թմ բե րի շրջա-
նում կա տա րեց կտր վածք և դրեց աղի բյու րեղ, որն առաջ բե րեց Թյուր-
քի ռեֆ լեք սի կտ րուկ ճն շում: ԿՆՀ -ի ո՞ր բաժ նի նեյ րոն նե րում առա ջա-
ցավ կենտ րո նա կան ար գե լակ ման եր ևույթ:

46. Ող նու ղե ղային շո կի պատ ճա ռը գլ խու ղե ղի և ող նու ղե ղի միջև փո խազ-
դե ցու թյան խան գա րումն է: Այդ դեպ քում դիտ վում է ող նու ղե ղային 
նեյ րոն նե րի գերբ ևե ռա ցում: Գլ խու ղե ղը ող նու ղե ղից ան ջա տե լու դեպ-
քում ի՞նչ բնույ թի փո խազ դե ցու թյունն է խան գար վում գլ խու ղե ղի և ող-
նու ղե ղի միջև:

47. Ի՞նչ ձևով կա րող է վե րող նու ղե ղային կենտ րոն նե րից վա րըն թաց ազ-
դե ցու թյու նը փո խել շար ժո ղա կան ակ տի վու թյու նը՝ ան մի ջա կա նո րեն 
չազ դե լով ող նու ղե ղի շար ժա նեյ րոն նե րի վրա:

48.  Կեն դա նու մոտ կա տա րում են ող նու ղե ղի հա ջոր դա բար եր կու լրիվ 
կտր վածք եր կա րա վուն ու ղե ղի տակ: Ինչ պե՞ս կփոխ վի զար կե րա-
կային ճն շու մը առա ջին և երկ րորդ կտր ված քից հե տո: Կեն դա նուն 
կտր ված քից հե տո տվել են ար հես տա կան շն չա ռու թյուն:

49. Ինչ պե՞ս կփոխ վի կոճ ղե զային կեն դա նի նե րի առջ ևի և հե տին վեր-
ջույթ նե րի լար վա ծու թյու նը գլու խը հետ և առաջ թե քե լու դեպ քում:
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50. Ող նու ղե ղի և գան գու ղե ղային նյար դե րի շար ժո ղա կան ռեֆ լեքս նե րի 
վրա կա րող են ազ դել տար բեր ներ գոր ծու թյուն նե րով, որոնք միջ նոր-
դա վոր վում են ու ղե ղաբ նի երեք նյար դային գո յա ցու թյուն նե րի մի ջո-
ցով: Որո՞նք են այդ գո յա ցու թյուն նե րը:

51. Եր կու մար դու մոտ գլ խու ղե ղում արյու նա զե ղում է եղել. մե կի մոտ՝ 
կեղ ևում, մյու սի մոտ՝ եր կա րա վուն ու ղե ղում: Ո՞րն է ավե լի վտան գա-
վոր և ին չու՞:

52. Ու ղե ղա զերծ ման կար կամ վա ծու թյա նը մաս նակ ցում են կար միր կո-
րի զը, Դեյ տեր սի կո րի զը, ու ղե ղի կը, գամ մա -օ ղա կի մե խա նիզմ նե րը: 
Փոր ձում ինչ պե՞ս ապա ցու ցել այդ գո յա ցու թյուն նե րից յու րա քան չյու-
րի դե րը:

53. Ուղղ ման ռեֆ լեքս նե րը նպաս տում են բնա կան դիր քի վե րա կանգն մա-
նը: Եթե ու ղե ղա զերծ ված կատ վին դնեն մեջ քի վրա, նա ան մի ջա պես 
կկանգ նի թա թե րի վրա: Դրան նպաս տում է ուղղ ման ռեֆ լեքս նե րի 
հա ջոր դա կան շղ թան: Սայ թա քող մարդն ան մի ջա պես վե րա կանգ նում 
է իր բնա կան դիր քը: Սա կայն կա տուն կա րող է հա ճույ քով թա վալ վել 
մեջ քի վրա, իսկ մար դը եր կար կանգ նի ան բնա կան դիր քում: Ին չու՞ 
այդ պա րա գա յում ուղղ ման ռեֆ լեքս նե րը չեն գոր ծում:

54. Ե թե մար դը նույ նիսկ «զ գաստ» կանգ նած է, ապա հա տուկ ապա րա տի 
օգ նու թյամբ կա րե լի է որո շել, որ նրա մար մի նը մշ տա պես են թարկ-
վում է տա տա նում նե րի: Ին չի՞ մա սին է դա խո սում:

55. Ե թե ծո վա խո զու կի ականջ նե րից մե կում մի քա նի կա թիլ քլո րո ֆոր մի 
լու ծույթ կա թեց վի, ապա նա կկորց նի ուղ ղա գիծ շարժ վե լու ու նա կու-
թյու նը և կկա տա րի պտ տո ղա կան շար ժում ներ: Եթե քայ քայեն մե զեն-
ցե ֆալ կեն դա նու, օրի նակ` կատ վի ան դաս տա կային ապա րա տը և 
կող քի դնեն կոշտ մա կե րե սի վրա, ապա առա ջա նում է ուղղ ման ռեֆ-
լեքս. սկզ բում ռեֆ լեք սո րեն ուղղ վում է գլու խը, ապա՝ մար մի նը: Սա-
կայն, եթե կող քի պառ կած կեն դա նու վրա դնեն մի փոքր ծան րո ցով 
տախ տակ, ուղղ ման ռեֆ լեքս չի ծա գի: Ի՞նչ ընդ հան րու թյուն կա ծո վա-
խո զու կի և մե զեն ցե ֆալ կատ վի դիտ ված ռեֆ լեքս նե րում:

56.  Ձեզ հայտ նի են հե տին և մի ջին ու ղե ղի վայ րի ջակ շար ժո ղա կան ու ղի-
նե րը: Այդ ու ղի նե րից ո՞րն է դրդ վում, երբ կա տուն «թաքն վում է» մկան 
վրա ցատ կե լուց առաջ և սո վո րա կան ցատ կի դեպ քում:

57.  Շան ու ղե ղա բու նը հա տում են: Երբ կեն դա նին ան զգա յա ցու մից դուրս 
է գա լիս, նրա վրա ուղ ղում են պայ ծառ լույս և հասց նում ցա վային 
գրգիռ: Այդ պա րա գա յում աչ քե րը նե ղա նում են, սա կայն ցա վի զգա ցո-
ղու թյան ռեակ ցիան բա ցա կա յում է: Ո՞ր մա կար դա կում է կա տար վել 
կտր ված քը: 
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58. Ու ղե ղի կը կա րե լի է բա ժա նել ֆի լո գե նե տի կո րեն 3 տար բեր մա սե րի՝ 
հնա գույն (ան դաս տա կային), հին (ող նու ղե ղային) և նոր (կեղ ևային) 
ու ղե ղիկ նե րի: Այդ ան վա նում նե րը մի կող մից ցույց են տա լիս, թե ու-
ղե ղի կի որ մասն է վաղ դրս ևոր վել էվո լյու ցիայում, իսկ մյուս կող մից՝ 
ինչ կա ռույց նե րի հետ է կապ ված: Ել նե լով դրա նից՝ բա ցատ րեք, թե որ-
քա նո՞վ են լուրջ այն խան գա րում նե րը, որոնք առա ջա նում են ձկ նե րի, 
թռ չուն նե րի, կա պիկ նե րի ու ղե ղի կը հե ռաց նե լիս:

59. Ու ղե ղի կային խան գա րում նե րի դեպ քում առա վել վաղ ախ տա նիշ նե-
րից զար գա նում է ատո նիան (ան լար վա ծու թյուն)՝ բնա կա նոն մկա-
նային լար վա ծու թյան խան գա րում, և աս թե նիան՝ արագ հոգ նա ծու-
թյուն: Սա կայն այդ դեպ քում կեն սա քի միական գոր ծըն թաց նե րը չեն 
խան գար վում մկան նե րում: Այդ պա րա գա յում ինչ պե՞ս կա րե լի է բա-
ցատ րել աս թե նիայի (ա րագ հոգ նա ծու թյուն) առա ջա ցու մը:

60. Չմշ կոր դից մր ցա վազ քի դեպ քում վազ քու ղու շր ջապ տույ տի վրա պա-
հանջ վում է ոտ քե րի ճշգ րիտ աշ խա տանք: Այդ իրա վի ճա կում ու նի՞ 
արդյոք նշա նա կու թյուն, թե ինչ դիր քում է գտն վում մար զի կի գլու խը:

61.  Ձեր առջև 2 կեն դա նի կա՝ կոճ ղե զային և մե զեն ցե ֆալ: Կա րե լի՞ է 
արդյոք տար բե րել նրանց ար տա քին տես քով:

62.  Ծո վային հի վան դու թյունն (ճո ճում) առա ջա նում է ան դաս տա կային 
ապա րա տի գրգռ ման դեպ քում: Հայտ նի է, որ ան դաս տա կային կո րիզ-
նե րը ազ դում են մկա նային լար վա ծու թյան վե րա բաշխ ման վրա: Այդ 
հի վան դու թյունն ու նի նաև այլ ախ տա նիշ ներ (սրտ խառ նոց, գլ խա-
պտույտ): Ին չո՞վ է բա ցատր վում ճոճ ման առա ջա ցու մը:

63.  Կատ վին պա հում են ուղ ղա հա յաց դիր քում՝ գլու խը ներքև: Ինչ պե՞ս և 
ին չու՞ է փոխ վում առջ ևի վեր ջա վո րու թյուն նե րի մկան նե րի լար վա ծու-
թյու նը:

64. Սև նյու թի գոր ծա ռույ թի խան գար ման դեպ քում առա ջա նում է պար-
կին սո նի հի վան դու թյուն՝ մկա նային կար կամ վա ծու թյուն, դող, մատ-
նե րի նուրբ շար ժում նե րի խան գա րում, ակի նե զիա: Դա կապ ված է 
դո ֆա մի նի ար տադ րու թյան խան գար ման հետ, որի մի ջո ցով իրա կա-
նա նում է սև նյու թի փո խազ դե ցու թյու նը զո լա վոր մարմ նի հետ: Այդ 
փո խազ դե ցու թյան խան գա րումն էլ առաջ է բե րում մի շարք շար ժո ղա-
կան խան գա րում ներ: Ինչ պի սի՞ բու ժում կա ռա ջար կեք այդ հի վան դու-
թյան հա մար:

 Ծա նո թու թյուն. դո ֆա մի նը չի ան ցնում արյու նաու ղե ղային պատ նե-
շով:
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65. Կա՞ն արդյոք լրա ցու ցիչ ու ղի ներ (բա ցի նրան ցից, որոնք սկս վում են 
լա բի րին թո սային ըն կա լիչ նե րից և պա րա նո ցային մկան նե րի ըն կա լիչ-
նե րից), որոնք մաս նակ ցում են ուղղ ման ռեֆ լեքս նե րին:

66.  Կատ վի դն չի առջ ևով մսի կտո րը բարձ րաց նում են վերև և ներքև: Ի՞նչ 
ցույց կտա այդ պա րա գա յում առջ ևի և հե տին վեր ջույթ նե րի էլեկտ-
րամ կա նա գի րը:

67. Ու ղե ղի կը, ըստ էու թյան, աշ խա տում է որ պես ար գե լա կող ապա րատ: 
Պուր կինյեի բջիջ ներն ար գե լա կում են ու ղե ղի կի կո րիզ նե րին և որոշ 
այլ նեյ րո նային կա ռույց նե րին: Աստ ղաձև և զամ բյու ղաձև բջիջ ներն 
ար գե լա կում են Պուր կինյեի բջիջ նե րին: Այդ պա րա գա յում ինչ պե՞ս է 
ու ղե ղի կը ղե կա վա րում կմախ քային մկա նուն քի լար վա ծու թյու նը, որը 
կա րող է ու ժե ղա նալ և թու լա նալ:

68.  Բել գիացի նեյ րո ֆի զիոլոգ Բրե մե րը հա տել է կեն դա նի նե րի գլ խու ղե ղը 
տար բեր մա կար դակ նե րում: Մի շան մոտ հա տու մը կա տա րել է եր կա-
րա վուն ու ղե ղի և ող նու ղե ղի միջև, մյու սի մոտ՝ քա ռաբ լուր նե րի առջ ևի 
և հե տին բլ րակ նե րի միջև: Առա ջին շու նը վի րա հա տու թյու նից հե տո 
ար ձա գան քում է լու սային և հո տա ռա կան գր գիռ նե րին, երկ րոր դը կոն-
տակ տի մեջ չի մտ նում ար տա քին աշ խար հի հետ, նրա աչ քե րը փակ 
են: Բա ցատ րեք ստաց ված ար դյունք նե րի պատ ճառ նե րը:

69.  Տե սաթմ բի ուր վագ ծային կո րիզ նե րի գրգռ ման դեպ քում որո շում են 
ջլային ռեֆ լեք սի և կեղ ևի նեյ րոն նե րի առաջ նային պա տաս խա նի ժա-
մա նա կը: Կա րո՞ղ է արդյոք էա կան տար բե րու թյուն լի նել ստաց ված 
մե ծու թյուն նե րում:

70.  Հայտ նի է, որ ող նու ղե ղում հե տա դարձ ար գե լա կումն իրա կա նա նում 
է Ռեն շոո ւի բջիջ նե րի մաս նակ ցու թյամբ: Հա ման ման ար գե լա կում 
հայտ նա բեր վել է տե սաթմ բի ուր վագ ծային կո րիզ նե րում: Նկա րագ րե՛ք 
այդ մե խա նիզ մի աշ խա տան քի սկզ բուն քը:

71. Ո րոշ նեյ րոն նե րի մոտ հայտ նա բեր վել է Q-10 գոր ծա.կ ցի հա մե մա տա-
բար բարձր մե ծու թյուն: Ու ղե ղի ո՞ր բաժ նում են գտն վում այդ նեյ րոն-
նե րը: Հիմ նա վո րեք Ձեր պա տաս խա նը:

72.  Փոր ձում շան են թա տե սաթմ բի փոր մի ջային կո րի զի շր ջա նում 
մտցնում են ասեղ և տա քաց նում մինչև 50°C, ապա ասե ղը հա նում են, 
իսկ կեն դա նուն պա հում սո վո րա կան պայ ման նե րում: Ինչ պե՞ս կփոխ-
վի շան ար տա քին տես քը որոշ ժա մա նակ հե տո:

73.  Ներդր ված էլեկտ րոդ նե րով գրգ ռում են շան ցան ցան ման գո յա ցու-
թյու նը (ՑԳ): Քնի ժա մա նակ կեղ ևի տար բեր շր ջան նե րում գրան ցում 
են շան էլեկտ րաու ղե ղա գի րը (ԷՈՒԳ): ԷՈՒԳ -ի գրանց ման ըն թաց քում 
գրգ ռում են շան ՑԳ-ն: Ի՞նչ կհայտ նա բեր վի ԷՈՒԳ -ո ւմ:
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74.  Փոր ձի ժա մա նակ կի րա ռում են բու ժիչ պատ րաս տուկ, որն իջեց նում է 
գլ խու ղե ղի կեղ ևի դր դե լիու թյու նը: Պարզ վել է, որ այդ պատ րաս տու կը 
ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն չի ցու ցա բե րում կեղ ևային նեյ րոն նե րի վրա: 
Ո՞րն է այդ պատ րաս տու կի ազ դե ցու թյան հնա րա վոր մե խա նիզ մը:

75.  Բար բի տու րային թթ վի միացու թյուն նե րը, նույ նիսկ ան նշան խտու-
թյամբ, ճն շում են ցան ցան ման նեյ րոն նե րի ակ տի վու թյու նը: Ող նու ղե-
ղային նեյ րոն նե րը և մեծ կի սագն դե րի կեղ ևի նեյ րոն ներն այդ դեպ քում 
շա րու նա կում են իրենց գոր ծա ռույ թը: Կի րա ռե լով հրահր ված պո տեն-
ցիալ նե րի մե թո դը՝ ինչ պե՞ս կա րե լի է բար բի տու րատ նե րի ազ դե ցու-
թյան դեպ քում որո շել ՑԳ -ի նեյ րոն նե րի ան ջատ ման պա հը:

76.  Տե սաթմ բի ոչ մե նա հա տուկ կո րիզ ներն առա ջաց նում են դենդ րիտ նե-
րի ապաբ ևե ռա ցում: Այդ ար դյունքն օժտ ված է գու մար ման մեծ ըն դու-
նա կու թյամբ, սա կայն ինքն իրեն դժ վա րու թյամբ է առա ջաց նում բջ ջի 
դր դում: Եթե այդ ֆո նի վրա կեղ ևային նեյ րոն նե րը ազ դակ ներ ստա նան 
մե նա հա տուկ կո րիզ նե րից, ապա դր դում ծա գում է: Ել նե լով դրա նից՝ 
ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել տե սաթմ բի ոչ մե նա հա տուկ կո րիզ նե րի 
դե րը ու ղե ղի մեծ կի սագն դե րի կեղ ևի գոր ծու նեու թյու նում:

77.  Մար դու մեծ կի սագն դե րի կեղ ևի ան ջատ ման դեպ քում գի տակ ցու-
թյունն ան հե տա նում է: Հնա րա վո՞ր է արդյոք այդ պի սի էֆեկտ ան վնաս 
կեղ ևի և նրա բնա կա նոն արյու նա մա տա կա րար ման դեպ քում:

78.  Հի վան դի գլ խու ղե ղում ու ռուցք կա: Կլի նի կա կան ի՞նչ ախ տան շանն է 
թույլ տա լիս են թադ րել, որ ու ռուց քը տե ղա կայ ված է տե սաթմ բում: Ու-
ռուց քի չա փե րը դեռևս փոքր են:

79.  Նյար դի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը, բա ցի որ պես դրդ ման ազ դակ նե րի 
հա ղոր դիչ, հա մար վում է աք սո նային փո խադր ման գոր ծըն թաց նե րը: 
Գլ խու ղե ղի ո՞ր բա ժին նե րում է աք սո նային փո խադ րու մը էա կան տեղ 
զբա ղեց նում, մաս նակ ցե լով բարդ կար գա վո րիչ գոր ծըն թաց նե րում:

80.  Հի վանդ նե րից մե կի մոտ հայտ նա բեր վել է սիրտ -ա նո թային հա մա-
կար գի գոր ծու նեու թյան խան գա րում, իսկ մյու սի մոտ՝ ստա մոքս -ա ղի-
քային ու ղու գոր ծու նեու թյան խան գա րում: Բժիշկ նե րը այդ հի վանդ նե-
րին բուժ ման են ու ղար կում ոչ թե թե րապև տիկ կլի նի կա, այլ նյար դա-
բա նա կան: Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված այդ որո շու մը:

81.  Քաղ ցած շան մոտ առա ջա նում է սնն դի հայթ հայթ ման վար քագ ծային 
ռեակ ցիա: Այդ ֆո նի վրա դր վում է 2 փորձ: Փոր ձե րից մե կում շա նը 
նե րար կում են արյուն, որը վերց ված է եղել այլ շնից ու տե լուց որոշ 
ժա մա նակ հե տո: Երկ րորդ փոր ձը կա տար վում է նույն ձևով, սա կայն 
կե րակ րե լուց առաջ երկ րորդ շա նը նե րար կում են որո շա կի պատ րաս-
տուկ: Առա ջին փոր ձում սո ված շու նը արյան փոխ նե րար կու մից հե տո 
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դա դա րում է սնունդ փնտ րել: Երկ րորդ փոր ձում արյուն նե րար կե լուց 
հե տո սնն դի հայթայ թու մը շա րու նակ վում է: Ո՞րն է երկ րորդ շա նը նե-
րարկ ված պատ րաս տու կի ազ դե ցու թյու նը: Հնա րա վոր է եր կու պա-
տաս խան:

82. Ջ րի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում արյան օս մո սային ճն շու մը բարձ-
րա նում է, գրգռ վում է են թա տե սաթմ բի ծա րա վի կենտ րո նը և կեն դա-
նին սկ սում է փնտ րել ջուր: Մի քա նի կում խմե լուց հե տո ծա րա վի 
կենտ րո նում գտն վող նեյ րոն նե րի դր դե լիու թյու նը իջ նում է, չնա յած 
ջու րը դեռևս չի ներծծ վել արյան մեջ: Կար գա վոր ման ո՞ր տե սակն է 
իրա կա նա նում տվյալ դեպ քում:

83.  Կա րե լի՞ է արդյոք, իմա նա լով կեղ ևի մարմ նազ գա յա կան շր ջա նում 
մարմ նի տար բեր հատ ված նե րի ուր վագ ծային շր ջա նի չափ սե րը, գա-
ղա փար կազ մել այդ հատ ված նե րում շո շա փա կան ըն կա լիչ նե րի քա-
նա կի մա սին:

84.  Մարդն ընկ նե լուց վնա սել է գլու խը: Այդ պա հին նրա մոտ կար ծես «աչ-
քե րից կայ ծեր թափ վե ցին»: Գլ խի ո՞ր մա սում է եղել հար վա ծը:

85.  Կեղ ևում գո յու թյուն ու նեն բազ մաբ նույթ նեյ րոն ներ: Դրանք պա տաս-
խա նում են տար բեր բնույ թի գր գիռ նե րի՝ տե սո ղա կան, լսո ղա կան, շո-
շա փա կան: Այդ պի սի նեյ րոն նե րը հիմ նա կա նում գտն վում են կա պակ-
ցա կան շր ջա նում և իրա կա նաց նում են ին տեգ րա տիվ գոր ծա ռույթ: 
Փոր ձում ինչ պե՞ս պար զել նեյ րո նի կամ նեյ րոն նե րի խմ բի բազ մա-
բնույթ լի նե լը:

86.  Զո լա վոր մարմ նի գոր ծա ռույ թը մա սամբ կախ ված է մի ջին ու ղե ղի սև 
նյու թի հետ նրա փո խազ դե ցու թյու նից: Այդ փո խազ դե ցու թյան խան-
գար ման դեպ քում առա ջա նում է պար կին սո նյան հի վան դու թյուն: 
Պատ ճա ռը սև նյու թի ախ տա հա րումն է: Վեր ջին ժա մա նակ ներս բա-
րե հա ջող վի րա հա տու թյուն են կա տա րել այդ հի վան դու թյու նը բու ժե-
լու հա մար: Ո՞րն է այդ վի րա հա տու թյան էու թյու նը:

87. Ե թե վե գե տա տիվ նեյ րոն նե րում հետ քային գերբ ևա ռաց ման տևո ղու-
թյու նը փոք րա նա, ապա այդ նեյ րոն նե րում նյար դային ազ դակ նե րի 
ռիթ մի փո խար կումն ինչ պե՞ս կար տա հայտ վի՝ ու ժե՞ղ, թե՞ թույլ:

88.  Սիմ պա թիկ նյար դային հա մա կար գի դրդ ման դեպ քում, որը տե ղի է 
ու նե նում որ ևէ ծայ րա հեղ իրա վի ճա կում, առա ջա նում է այն պի սի վի-
ճակ, որը հա ման ման է հայտ նի նա վա տոր մային հրա հան գին: Ի՞նչ 
հրա հանգ է դա:

89. Գրգ ռում են եր կու սիմ պա թիկ նյարդ: Գրգռ ման կե տը նրան ցից յու-
րա քան չյու րում գտն վում է հա վա սար տա րա ծու թյան վրա ինչ պես ող-
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նու ղե ղի հա մա պա տաս խան հատ վա ծից, այն պես էլ նյար դա վոր վող 
օբյեկ տից: Դրդ ման հա ղորդ ման արա գու թյու նը յու րա քան չյուր թե լում 
միան ման է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, առա ջին թե լով դր դու մը էֆեկ տո րային 
օր գա նին ավելի արագ է հաս նում, քան երկ րոր դով: Ո՞րն է դրա պատ-
ճա ռը:

90.  Կա րե լի՞ է արդյոք ռեֆ լեք սային ռեակ ցիա առա ջաց նել մե կու սաց ված 
կմախ քային մկա նի և մե կու սաց ված սր տի վրա:

91.  Վե գե տա տիվ նյար դե րը կտ րե լուց և դրանց հե տա գա այ լա սե րու մից 
հե տո բարձ րա նում է նյար դա զերծ ված օր գա նի զգա յու նու թյու նը միջ-
նոր դա նյու թի հան դեպ, որոնք ար տադր վում էին այդ նյար դե րի վեր-
ջույթ նե րում: Բա ցատ րեք այդ եր ևույ թի ֆի զիոլո գիական իմաս տը:

92. Ո՞րն է կե րակ րա փո ղի, ստա մոք սի և աղի քի վե գե տա տիվ նյար դա վոր-
ման առանձ նա հատ կու թյու նը՝ այլ օր գան նե րի հետ հա մե մա տած:

93. Ինչ պե՞ս է ապա հով վում գոր ծար կող օր գան նե րի վրա սիմ պա թիկ ազ-
դե ցու թյան ավե լի շատ տա րա ծու մը պա րա սիմ պա թի կի հա մե մա տու-
թյամբ:

94. Ատ րո պին նե րար կե լուց հե տո սր տի կծ կում նե րը հա ճա խա նում են 
Մ-խո լի նաըն կա լիչ նե րի շր ջա փակ ման հետ ևան քով: Երե խա նե րի մոտ 
այդ եր ևույ թը ավելի թույլ է ար տա հայտ ված, քան մե ծե րի մոտ: Սա-
կայն որ քան երե խան մեծ է, այն քան ատ րո պի նի ազ դե ցու թյամբ սր տի 
կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը մեծ է: Ին չու՞

95.  Դե ղա բա նա կան մե թո դով ժա մա նա կա վո րա պես ան ջա տում են վե գե-
տա տիվ նյար դե րի ազ դե ցու թյու նը անոթ նե րի հարթ մկան նե րի վրա: 
Այդ պայ ման նե րում կա րո՞ղ է արդյոք նշ վել ծայ րա մա սային անո թային 
դի մադ րու թյան տա տա նում ներ:

96. Ող նու ղե ղի միև նույն հատ վա ծը ցա վային առ բե րիչ թե լեր ստա նում է 
ինչ պես մաշ կի ըն կա լիչ նե րից, այն պես էլ մի շարք ներ քին օր գան նե-
րի ին տե րո ռե ցեպ տոր նե րից: Այդ բո լոր առ բե րիչ թե լե րը կա րող են զու-
գա միտ վել ող նու ղեղ-տե սաթմ բային ու ղու միև նույն նեյ րոն նե րի վրա: 
Ֆի զիոլո գիական այս առանձ նա հատ կու թյու նը ինչ պե՞ս կա րող է օգ նել 
այս կամ այն ներ քին օր գա նի հի վան դու թյան ախ տո րոշ մա նը:

97.  Ճա գա րի պա րա նո ցի սիմ պա թիկ նյար դը կտ րե լուց տվյալ կող մի 
ական ջի անոթ նե րը լայ նա նում են և ական ջը կարմ րում է: Կտր ված 
նյար դի ծայ րա մա սային հատ վա ծը գրգ ռե լիս անոթ նե րը սեղմ վում են, 
և ական ջը գու նատ վում է: Այդ եր կու փոր ձե րից ո՞րն է ար տա ցո լում 
վե գե տա տիվ նյար դի լար վա ծու թյան առ կա յու թյու նը:
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98.  Հետ հան գու ցային թելն ու նի մեծ եր կա րու թյուն, և դրա նյար դա վո րող 
օր գան նե րի սի նապս նե րում ար տադր վում է ացե տիլ խո լին: Բնա կան 
ո՞ր ազ դե ցու թյունն է հա մար վում այդ օր գան նե րի աշ խա տան քի հիմ-
նա կան խթա նի չը:

99.  Կա րե լի՞ է հաս տա տել, որ ԳԱԿԹ -ը նույն գոր ծա ռույթն է իրա կա նաց-
նում ԿՆՀ -ի և վե գե տա տիվ հան գույց նե րի սի նապս նե րում:

100.  Կեն դա նուն նե րար կում են եր կու տար բեր դե ղո րայ քային պատ րաս-
տուկ: Մի պատ վաս տու կի նե րարկ ման դեպ քում դիտ վում է բբե րի 
լայ նա ցում և մաշ կի անոթ նե րի նե ղա ցում, երկ րոր դի դեպ քում՝ բբե րի 
նե ղա ցում և անո թային ռեակ ցիայի բա ցա կա յու թյուն: Բա ցատ րեք այդ 
պատ րաս տուկ նե րի ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մը:

101.  Վե գե տա տիվ նյար դե րի լար վա ծու թյան առ կա յու թյու նը ապա ցու ցե լու 
հա մար մի փոր ձում կտ րում են նյար դը, իսկ մյու սում՝ դե ղա բա նա-
կան մի ջո ցով ան ջա տում նրա ազ դե ցու թյու նը: Ո՞ր դեպ քում կս տաց վի 
ավե լի հս տակ տվյալ ներ:

102. Ինչ պե՞ս կփոխ վի զար կե րա կային ճն շու մը դե ղո րայք նե րար կե լու 
դեպ քում, որը շր ջա փա կում է 1. α-ադ րե նաըն կա լիչ նե րը, 2. β-ադ րե-
նաըն կա լիչ նե րը, 3. α և β ադ րե նաըն կա լիչ նե րը:

103. Ե րե խայի կմախ քային մկա նուն քի և շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան 
զար գա ցու մը բե րում է էներ գո ծախ սի տն տես մա նը: Մաս նա վո րա պես 
դրա հետ է կապ ված թա փա ռող նյար դի լար վա ծու թյան բարձ րա ցու մը 
և սր տի աշ խա տան քի դան դա ղու մը երե խայի աճի ըն թաց քում: Մտա-
ծեք՝ ո՞ր հի վան դու թյան ար դյուն քում է 7-10 տա րե կան երե խա նե րի 
մոտ սր տի ռիթ մը շատ քիչ տար բեր վում կրծ քի հա սա կի երե խա նե րի 
սր տի ռիթ մից:

104. Ե թե կեն դա նու մոտ հա տեն թա փա ռող նյար դի սր տային ճյու ղե րը, 
սրտի աշ խա տանքն ու ժե ղա նում է: Եթե հա տեն սիմ պա թիկ նյար դե րը, 
սր տի աշ խա տան քը դան դա ղում է: Իսկ եթե հա տեն եր կուսն էլ, այդ  
դեպքում ի՞նչ տե ղի կու նե նա:
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Գ ԼՈՒԽ 3. 

ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԻ ՆԵՐ ՔԻՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ 
ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒ ՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱ ՆԸ 

ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՂ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ 

1. Ին չի՞ է հա վա սար արյան օս մո սային ճն շու մը, եթե նրա սա ռեց ման կե-
տը հա վա սար է 0,4° -ի :

2.  Կեն դա նուն նե րար կել են 5 մլ կո լոի դային ներ կի լու ծույթ: Հինգ րո պե 
հե տո երա կից արյուն են վերց րել և որո շել ներ կի խտու թյու նը: Պարզ-
վել է, որ այն 0,02 % է: Ինչ պի սի՞ն է շր ջա նա ռու արյան ծա վա լը օր գա-
նիզ մում, եթե հե մա տոկ րի տի ցու ցա նի շը 45 % է:

3. Ա րյան հե տա զոտ ման դեպ քում ֆիբ րի նո գե նի քա նա կը կազ մել է 0,5 %, 
ընդ հա նուր սպի տա կու ցը՝ 8,5 %, հան քային աղե րը՝ 1 %: Ին չի՞ հետ 
կա րող են կապ ված լի նել արյան կազ մու թյան այդ փո փո խու թյուն նե րը 
և ին չու՞:

4. Է րիթ րո ցիտ նե րը տե ղա վո րում են կե րակ րի աղի լու ծույ թի մեջ: Ջու րը 
լու ծույ թից աս տի ճա նա բար ան ցնում է էրիթ րո ցիտ նե րի մեջ, և նրանց 
ծա վա լը մե ծա նում է: Ի՞նչ տե ղի կու նե նա հե տա գա յում: Ինչ պի սի՞ն է 
լու ծույ թում աղի մո տա վոր խտու թյու նը, և ինչ պե՞ս է կոչ վում այդ գոր-
ծըն թա ցը:

5. Ս տորև ներ կա յաց ված արյան անա լի զից ինչ պի սի՞ եզ րա կա ցու թյան 
կա րե լի է հան գել.

 Տե սա կա րար կշի ռը՝ 1,030, ընդ հա նուր սպի տա կու ցը՝ 7,8%, գլյու կո զը՝ 
200 մգ%,  բի լի ռու բի նը՝ 0,5 մգ%,  ֆիբ րի նո գե նը՝ 0,4%, pH -ը՝ 7,4:

6. Ինչ պե՞ս կփոխ վի արյան pH -ը, եթե շա նը նե րե րա կային նե րար կեն 1 լ 
5 % գլյու կո զի լու ծույթ:

7.  Հի վան դին վի րա հատ ման ժա մա նակ փոխ նե րար կում են կիտ րո նա-
թթ վային արյուն, միաժա մա նակ նե րար կում են որո շա կի քա նա կով 
CaCl2 -ի լու ծույթ: Ի՞նչ նպա տա կով է դա ար վում:

8. 1 մմ3 արյու նը պա րու նա կում է 6 մլն էրիթ րո ցիտ: Որ քա՞ն է շր ջա նա ռու 
արյան մեջ դրանց քա նա կը, եթե արյան 20 % -ը գտն վում է պա հուս-
տային օր գան նե րում: Մարմ նի զանգ վա ծը 80 կգ է:

9.  Գո րյա ևի հաշ վիչ ցան ցի 5 մեծ վան դակ նե րում հաշ վել են 580 էրիթ րո-
ցիտ: Որ քա՞ն էրիթ րո ցիտ է պա րու նա կում 1 լ արյու նը, եթե արյու նը 
վերց վել է մինչև խառ նի չի 0,5 նի շը:
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10. Է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը 1 մմ3 արյան մեջ կազ մում է 4,5 մլն, իսկ      
Hb -ի խտու թյու նը՝ 80 %: Ին չի՞ հա վա սար կլի նի գու նային ցու ցի չը (գց): 
Կտար բե րի վի՞ այն նոր մայից, թե՞ ոչ:

11. Որ քա՞ն Hb է պա րու նակ վում արյան մեջ, եթե էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա-
կը 1մմ3 -ո ւմ 5 մլն է, գց=1, արյան քա նա կը՝ 4,5 լ:

12. Ինչ պե՞ս կփոխ վի էրիթ րո ցիտ նե րի օս մո սային և թթ վային կա յու նու-
թյու նը, եթե ռե թի կու լո ցիտ նե րի քա նա կը արյան մեջ ավե լա նա երեք 
ան գամ:

13.  Հի վան դի մոտ լյար դի ալ կո հո լային ցի ռոզ է: Կա րո՞ղ է արդյոք նրա 
մոտ դիտ վել արյան մա կարդ ման ժա մա նա կի խան գա րում: Ին չու՞:

14.  Հի վան դի մե զը գա րեջ րի գույն ու նի, ին չը պայ մա նա վոր ված է մեծ քա-
նա կով բի լի ռու բի նի առ կա յու թյամբ: Ին չի՞ հետ կա րող է կապ ված լի նել 
այդ գու նա կի ավե լա ցու մը մե զի մեջ:

15.  Տե ղի է ու նե ցել սպա նու թյուն: Բնա կա րա նի հա տա կի վրա հայտ նա-
բեր վել է մուգ կար միր հետք: Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ դա արյուն է, ոչ 
թե ներկ:

16.  Ձեր առջև դր ված է արյան 2 անա լիզ: Որո շեք գու նային ցու ցի չը և արեք 
եզ րա հան գում.

ա) էրիթ րո ցիտ ներ՝ 4,5x1012/լ, Hb՝ 148 գ/լ,

բ) էրիթ րո ցիտ ներ՝ 2,7x1012/լ, Hb` 70,4 գ/լ:

17.  Լեյ կո ցիտ նե րի ընդ հա նուր քա նա կը 1 մմ3 արյան մեջ կազ մում է 8000, 
որից էո զի նո ֆիլ նե րը՝ 100, բա զո ֆիլ նե րը՝ 20, նեյտ րո ֆիլ նե րը՝ 6000, լիմ-
ֆո ցիտ նե րը՝ 1500, մո նո ցիտ նե րը՝ 380: Հաշ վեք յու րա քան չյու րի տո կո-
սը և գնա հա տեք արյան անա լի զի ար դյուն քը:

18. Ո րո շեք լեյ կո ցի տային պրո ֆի լն ըստ Մաշ կովս կու, եթե լեյ կո ցիտ նե-
րի քա նա կը 1 մմ3 արյան մեջ 8 հա զար է, իսկ լեյ կո ցի տային բա նաձ ևը 
հետ ևյալն է՝ 

էոզի նո ֆիլ ներ՝ 3%,

 բա զո ֆիլ ներ՝ 0,5%,

 նեյտ րո ֆիլ ներ՝ 67%,

 մո նո ցիտ ներ՝ 6,5%,

 լիմ ֆո ցիտ ներ՝ 23%:

19.  Հե տա զոտ վող արյան թրոմ բո ցիտ նե րի քա նա կը 100×109/լ է: Արյան մա-
կարդ ման հա մա կար գում ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ կլի նեն տվյալ 
հի վան դի մոտ, ին չու՞:
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20. Ո՞ր խմ բի արյուն կա րե լի է նե րար կել հի վան դին, եթե նրա էրիթ րո ցիտ-
նե րի սոսն ձու մը տե ղի է ու նե ցել O (I) և A (II) խմ բի ստան դարտ շի ճու-
կում:

21. Ա րյան IV (AB) խումբ ու նե ցող հի վան դին նե րար կում են O (I) խմ բի 3լ 
արյուն: Փոխ նե րար կու մից հե տո նրա մոտ ի հայտ է գա լիս դեղ նախտ, 
և կտ րուկ աճում է կապ ված բի լի ռու բի նի քա նա կը արյան մեջ: Ին չու՞:

22. Ռե ցի պիեն տին նե րար կել են 1 լիտր դո նո րա կան արյուն: Որ քա նո՞վ 
ավե լա ցավ արյան թթ ված նային տա րո ղու թյու նը:

23.  Հե մոգ լո բի նի պա րու նա կու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է նոր մային: 
Փոր ձարկ վո ղի զանգ վա ծը 80 կգ է: Որո շեք որ քա՞ն թթ վա ծին կա րող է 
կա պել նրա արյու նը:

24.  Հե մոգ լո բի նի պա րու նա կու թյու նը կազ մում է 160 գ/լ, էրիթ րո ցիտ նե րի 
քա նա կը՝ 2,5×1012/լ: Հաշ վեք գու նային ցու ցի չը: Ի՞նչ եզ րա կա ցու թյուն 
կա րող եք անել:

25.  Ճա գա րի մոտ ամեն օր կա տա րում են արյան թո ղար կում՝ 10մլ: Եր կու 
շա բաթ հե տո էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը և Hb -ի պա րու նա կու թյու նը 
արյան մեջ շա տա նում է: Բա ցատ րեք պատ ճա ռը:

26.  Հե տա զոտ վո ղի գց-ն 0,6 է: Հա մար վու՞մ է դա արդյոք արյան մեջ Hb -ի 
պա րու նա կու թյան իջե ցում:

27.  Նո րա ծին երե խան կշ ռում է 4 կգ: Որ քա՞ն արյուն պետք է լի նի նրա 
օր գա նիզ մում:

28. Ըն տա նի քում երեք երե խա ներ են, և բո լորն էլ ու նեն տար բեր խմ բի 
արյուն՝ A (II), B (III), AB (IV): Կա րո՞ղ են արդյոք նրանք հա րա զատ 
քույ րեր կամ եղ բայր ներ լի նել:

29. Տ ղան ու նի 0 (I) խմ բի արյուն, հայ րը՝ B (III): Կա րո՞ղ է արդյոք մայ րն 
ու նե նալ B (III) խմ բի արյուն:

30.  Ո՞ր խմ բի արյուն կա րող է լի նել երե խայի մոտ, եթե մայրն ու նի A (II) 
խմ բի արյուն, հայ րը՝ B (III):

31. Ի՞նչ խմ բի արյուն կա րող է ու նե նալ երե խան, եթե մայ րը ու նի 0 (I) խմ-
բի արյուն, հայ րը՝ A (II):

32.  Կա րո՞ղ է արդյոք երե խան ու նե նալ 0 (I) խմ բի արյուն, եթե մայ րը և 
հայ րն ու նեն B (III) խմ բի արյուն:

33.  Մար դու հե մոգ լո բի նի սպեկտ րային վեր լու ծու թյան դեպ քում պարզ վել է, 
որ արյու նը պա րու նա կում է կար բօք սի հե մոգ լո բին, սա կայն նա շմոլ գա-
զով չի թու նա վոր վել: Ին չի՞ հետ կա րող է այդ եր ևույ թը կապ ված լի նել:
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34.  Հի վան դի մոտ դան դա ղել է արյան մա կարդ ման գոր ծըն թա ցը: Կա րե լի՞ 
է արդյոք հաս տա տել, որ պատ ճա ռը միայն արյան մա կար դիչ հա մա-
կար գի գոր ծու նեու թյան թու լա ցումն է:

35. Ին չի՞ է հա վա սար արյան պլազ մայի սա ռեց ման ջեր մաս տի ճա նը, եթե 
օս մո սային ճն շու մը կազ մում է 8,4 մթն:

36. Ա րյու նը հե տա զո տե լու դեպ քում ֆիբ րի նո գե նը հա վա սար է եղել 5գ/լ, 
ընդ հա նուր սպի տա կու ցը՝ 85 գ/լ, հան քային աղե րը՝ 1%: Ին չի՞ հետ կա-
րող է կապ ված լի նել արյան կազ մի այդ պի սի փո փո խու թյու նը:

37. Ինչ պե՞ս կփոխ վի արյան pH -ը, եթե շա նը նե րար կեն 300 մլ 0,5 մՄ 
գլյու կո զի լու ծույթ:

38.  Գոր տի հե տին թա թի պատ րաս տու կի անոթ նե րը Ռին գե րի լու ծույթ 
պեր ֆու զե լուց որոշ ժա մա նակ հե տո թա թի ծա վա լը մե ծա նում է: Ի՞նչն 
է դրա պատ ճա ռը:

39.  Ման գա ղաձև բջ ջային սա կա վա րյու նու թյուն ու նե ցող հի վան դի էրիթ-
րո ցիտ նե րը ման գա ղի տեսք ու նեն: Թթ վա ծին միաց նե լու ըն դու նա կու-
թյունն այդ դեպ քում էա պես չի խան գար վում: Այդ պա րա գա յում ին-
չի՞ հետ են կապ ված այդ հի վան դու թյան հիմ նա կան ախ տա բա նա կան 
երևույթ նե րը: Ին չու՞ է առա ջա նում սա կա վա րյու նու թյուն:

40. Ո րոշ օձե րի թույ նը պա րու նա կում է լե ցի տի նազ ֆեր մենտ: Ին չու՞ այդ-
պի սի օձի խայ թո ցը վտան գա վոր է կյան քի հա մար:

41.  Տար բեր խտու թյան լու ծույթ ներ պա րու նա կող փոր ձա նոթ նե րում ավե-
լաց վում է մե կա կան կա թիլ արյուն: Ի՞նչ կկա տար վի էրիթ րո ցիտ նե րի 
հետ: Պա տաս խա նը հիմ նա վո րեք:

1. 0,3% NaCl -ի լու ծույթ

2. 0,6% NaCl -ի լու ծույթ

3. 0,9% NaCl -ի լու ծույթ

4. 5% գլյու կո զի լու ծույթ

5. 0,9% գլյու կո զի լու ծույթ

6. Ռին գե րի լու  ծու յթ + 8 % սպի տա կու ց:

42.  Հի վան դին ան հրա ժեշտ է փոխ նե րար կել մեծ քա նա կով արյուն: Նշ ված 
տար բե րակ նե րից ո՞րն է նա խընտ րե լի: Պա տաս խա նը հիմ նա վո րեք:

1. Փոխ նե րար կել նույն խմ բի արյուն: 

2. Փոխ նե րար կել հա մա տե ղե լի արյուն:

3. Կա տա րել հա մա տե ղե լի արյան կա թի լային փոխ նե րար կում:
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43. Սր տի վի րա հա տու թյան դեպ քում օգ տա գոր ծում են արյան շր ջա նա-
ռու թյան ար հես տա կան ապա րատ: Այդ պա րա գա յում արյու նը օր-
գա նիզմ է ընկ նում ոչ թե սր տից, այլ ապա րա տից: Ի՞նչ բար դու թյուն է 
առա ջա նում այդ դեպ քում:

44. Մ կա նային լար ված աշ խա տան քի դեպ քում արյան մեջ շա տա նում է 
էրիթ րո ցիտ նե րի բա ցար ձակ քա նա կը: Քա նի որ այդ ար դյուն քը շատ 
արագ է լի նում, ապա հնա րա վոր չէ, որ այդ կարճ ժամ կե տում սկս վեր 
էրիթ րո ցիտ նե րի լրա ցու ցիչ սին թեզ: Այդ պարագայում ո՞րն է պատ ճա-
ռը:

45.  Ռե թի կու լո ցիտ նե րը երի տա սարդ էրիթ րո ցիտ ներ են, որոնք ոսկ րա-
ծու ծից արյան հուն ան ցնե լուց հե տո 24-36 ժամ վա ըն թաց քում կլա նում 
են ֆեր բի տին և վե րա փոխ վում էրիթ րո ցիտ նե րի: Դրանց ան վա նու մը 
թարգ մա նա բար նշա նա կում է ցան ցան ման բջիջ ներ: Ի՞նչ ցանց է դա:

46. α և β ագ լյու տի նին նե րը, ինչ պես նաև հա կա ռե զուս ագ լյու տի նի նը, 
հա մար վում են իմու նոգ լո բու լին ներ, սա կայն պատ կա նում են դրանց 
տար բեր դա սե րին: Հղիու թյան ըն թաց քում հնա րա վոր է ռե զուս բա-
խում, եթե պտու ղը ռե զուս դրա կան է, իսկ մայ րը՝ ռե զուս բա ցա սա-
կան: Իսկ ին չու՞ բա խում չի առա ջա նում ABO հա մա կար գում, եթե մայ-
րը երկ րորդ խմ բի արյուն ու նի, իսկ պտու ղը՝ եր րորդ:

47. Եր կա րատև քաղ ցի դեպ քում մարդ կանց մոտ ի հայտ են գա լիս այս-
պես կոչ ված քաղ ցի այ տուց ներ: Ո՞րն է դրա պատ ճա ռը:

48.  Կա րե լի՞ է արդյոք արյան բու ֆե րային հա մա կար գե րի գոր ծու նեու թյու-
նը հա մա րել ֆի զիոլո գիական կար գա վոր ման դրս ևո րում:

49. Ե րի տա սարդ առողջ կնոջ արյան կրկ նա կի անա լի զից հայտ նա բեր վել 
է, որ հե մա տոկ րի տը հա վա սար է 45 % պլազ մա և 55 % ձևա վոր տար-
րեր: Դա վկա յում է արյան խտաց ման մա սին: Ի՞ն չն է պատ ճա ռը, քա նի 
որ կի նը առողջ է: Ի՞նչ խոր հուրդ կա րե լի է տալ կնո ջը:

50.  Մար դը կե րել է անո րակ սնունդ: Որոշ ժա մա նա կից հե տո նրա մոտ 
հայտ նա բեր վել է արյան մա ծու ցի կու թյան բարձ րա ցում: Ին չո՞վ է դա 
պայ մա նա վոր ված:

51.  Մի մար դու արյու նը պա րու նա կում է 4,2×1012/լ էրիթ րո ցիտ, մյու սի նը՝ 
4,8×1012/լ, ընդ որում՝ որոշ էրիթ րո ցիտ նե րում կա կո րիզ: Նրան ցից ո՞վ 
պետք է դի մի բժշ կի:

52.  Հի վան դի մոտ արյան մեջ հայտ նա բեր վել է էրիթ րո ցիտ նե րի պա րու-
նա կու թյան նվա զում: Կա րե լի՞ է արդյոք դա կա պել այդ բջիջ նե րի ընդ-
հա նուր օս մո սային կա յու նու թյան փո փո խու թյան հետ:
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53.  Կեն դա նուն որո շա կի պատ րաս տուկ նե րար կե լուց հե տո երա կային 
արյու նը ստա նում է այն պի սի գույն, ինչ պի սին զար կե րա կայինն է: Ո՞ր 
գոր ծըն թաց նե րի վրա է ազ դել պատ րաս տու կը: Հնա րա վոր է եր կու 
պա տաս խան:

54. Ին չու՞ անոթ նե րի կարծ րաց ման դեպ քում թրոմ բի առա ջաց ման հա վա-
նա կա նու թյու նը մե ծա նում է:

55.  Շան մոտ կա տա րում են երի կա մային զար կե րա կի մաս նա կի սեղ մում: 
Որոշ ժա մա նակ հե տո նրա նից վերց նում են արյուն և նե րար կում մյուս 
շա նը: Կա րո՞ղ է արդյոք երկ րորդ շան մոտ արյան փոխ նե րար կու մից 
հե տո փոխ վի որ ևէ ֆի զիոլո գիական ցու ցա նիշ:

56. Է րիթ րո ցիտ նե րի թա ղան թի ճկու նու թյու նը պահ պան վում է նյու թա-
փո խա նա կային գոր ծըն թաց նե րի հաշվին: Փայ ծա ղում տրա բե կուլ նե-
րի միջև տա րա ծու թյու նը, որ տե ղով ան ցնում է արյու նը, փոքր է մա զա-
նոթ նե րի տրա մագ ծից: Ին չու՞ փայ ծա ղը «գե րեզ մա նոց» է հա մար վում 
ոչ թե երի տա սարդ, այլ ծե րա ցած էրիթ րո ցիտ նե րի հա մար:

57.  Ռե զուս ան հա մա տե ղե լիու թյամբ պայ մա նա վոր ված հե մո լի զային 
սա կա վա րյու նու թյու նը պտ ղի մոտ սո վո րա բար դիտ վում է երկ րորդ 
հղիու թյան դեպ քում (մայ րը RH-, պտու ղը՝ RH+): Սա կայն, եր բեմն դա 
կա րող է հան դի պել նաև առա ջին հղիու թյան ժա մա նակ: Ին չի՞ հետ է 
դա կապ ված:

58.  Հի վան դի մոտ խան գար վել է արյան մա կարդ ման գոր ծըն թա ցը: Բու-
ժու մը ար դյունք չի տվել, մինչև պար զել են, որ հի վան դը տա ռա պում 
է նաև լյար դի հի վան դու թյամբ և խան գար ված է լե ղա գո յաց ման գոր-
ծըն թա ցը: Ար դյու նա վետ թե րա պիայից հե տո վե րա կանգն վում է նաև 
արյան բնա կա նոն մա կար դու մը: Ին չու՞:

59.  Հայտ նի է, որ էրիթ րո ցիտ նե րում հե մոգ լո բի նի հա գեց վա ծու թյու նը ար-
տա հայ տում են գու նային ցու ցի չը (Գց), էրիթ րո ցի տում հե մոգ լո բի նի 
մի ջին հա գեց վա ծու թյու նը (MCH), հե մոգ լո բի նի խտու թյու նը էրիթ րո-
ցի տում (MCHC): Ինչ պե՞ս կկոչ վեն էրիթ րո ցիտ նե րը, եթե Գց-ն փոքր է 
0,9 -ի ց, MCH-ն՝ 25,4 պի կոգ րա մից, MCHC-ն՝ 30 գ/դլ:

60. Ու ժեղ օք սի դիչ նե րի (ջ րած նի գե րօք սիդ, բեր տո լե տյան աղ, ցիանիդ-
ներ, նիտ րիտ ներ, ֆե նա ցե տին և ու րիշ) ազ դե ցու թյամբ հե մոգ լո բի նը 
օք սի դա նում է, և եր կար ժեք եր կա թը դառ նում է եռար ժեք: Այդ պա րա-
գա յում ին չու՞ է ան հնար դառ նում թթ ված նի փո խադ րու մը հյուս վածք-
ներ:

61. Ե թե մար դը մարզ ված է բա վա կա նա չափ մկա նային աշ խա տանք կա-
տա րե լու համար, ապա արյան հիմ նային ռե զեր վի ինչ պի սի՞ փո փո-
խու թյուն պետք է սպա սել:
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62.  Հի վան դի էլեկտ րասր տագ րում (Է ՍԳ) R-ա տա միկ նե րի միջև տա րա-
ծու թյու նը 0,8 վրկ է: Ինչ պի սի՞ն է սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը:

63. Ո րո շեք սր տի հար վա ծային ծա վա լը (ՍՀԾ), եթե հայտ նի է, որ րո-
պեական ծա վա լը 8 լ է, իսկ R-R տա րա ծու թյունն ԷՍԳ -ո ւմ կազ մում է 
0,6 վրկ.:

64. Ինչ պե՞ս կփոխ վի ՍՀԾ-ն և փո րոք նե րը արյու նով դան դաղ լց ման փու-
լի տևո ղու թյու նը, եթե սր տի հա ճա խու թյու նը մե ծա նում է 1,5 ան գամ:

65. Ե րա կային առ հոս քը մե ծա նում է 10 մլ -ո վ: Այդ պա րա գա յում ինչ պե՞ս 
կփոխ վի սր տի հար վա ծային ծա վա լը: Ին չու՞:

66.  Նա խասր տե րից փո րոք ներ դրդ ման հա ղորդ ման ժա մա նա կը աճել է 
1,5 ան գամ: Ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ այդ դեպ քում կհայտ նա բեր-
վեն ԷՍԳ -ի վրա: Ինչ պե՞ս է կոչ վում այդ եր ևույ թը:

67. Ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն կլի նի սր տի տո նե րում միտ րալ փա կա նի 
բաց ված քի նե ղաց ման դեպ քում (միտ րալ փա կա նի ստե նոզ):

68. Սր տային բո լո րաշր ջա նի ո՞ր փուլն է հա մա պա տաս խա նում ձախ փո-
րո քում 50 մմ. ս.ս. ճնշ մա նը: 

69.  Մինչ աշ խա տանք կա տա րե լը սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը 
(ՍԿՀ) րո պեում 70 է, արյան րո պեական ծա վա լը (Ա ՐԾ)՝ 5լ: Ին չի՞ հա-
վա սար կլի նի ԱՐԾ-ն, եթե աշ խա տան քի ժա մա նակ հար վա ծային ծա-
վա լը ավե լա նում է 20% -ո վ, իսկ ՍԿՀ-ն՝ 100% -ո վ:

70. Ինչ պե՞ս կփոխ վի շան ՍԿՀ-ն, եթե նրան զր կեն ար տասր տային նյար-
դա վո րու մից:

71.  Շան քնային զար կե րա կի ճն շու մը ար հես տա կա նո րեն բարձ րաց նում 
են մինչև 180 մմ. ս.ս.: Ինչ պե՞ս կփոխ վի այդ պա րա գա յում կեն դա նու 
սր տի աշ խա տան քը և ին չու՞:

72.  Կեն դա նու մոտ հա տել են սիրտ եկող սիմ պա թիկ և պա րա սիմ պա թիկ 
նյար դե րը: Արյան երա կային առ հոս քը 1,5 ան գամ ավե լա ցել է: Կփոխ-
վի՞ արդյոք այդ պայ ման նե րում սր տի աշ խա տան քը, եթե այո, ապա 
ին չու՞:

73.  Շան քնային զար կե րա կի ճն շու մը ըն կել է 15 մմ ս.ս.-ո վ: Սր տի գոր ծու-
նեու թյան ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ կդիտ վի այդ դեպ քում:

74.  Չա փա հաս մար դու ԷՍԳ -ու մ R ատա մի կի տա տա նա սահ մանն առա-
վել մեծ է առա ջին ար տած ման դեպ քում, իսկ S ատա մի կի նը՝ եր րորդ: 
Ո՞ր դեպ քում դա կա րող է դիտ վել:
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75. ԷՍԳ -ի R ատա մի կի տա տա նա սահ մա նը մեծ է եր րորդ ար տած ման 
դեպ քում, իսկ S ատա մի կի նը՝ առա ջին ար տած ման: Ին չի՞ մա սին է 
ասում այդ պի սի էլեկտ րասր տա գի րը:

76. Սր տի ռիթ մա վար բջիջ նե րի ԹՊ-ն մե ծա ցել է 10 մՎ -ո վ: Ինչ պե՞ս կփոխ-
վի այդ պա րա գա յում ինք նա վար ազ դակ նե րի առա ջաց ման հա ճա խու-
թյու նը:

77. Սր տի ռիթ մա վար բջիջ նե րի ԹՊ-ն իջել է 20 մՎ -ո վ: Ինչ պե՞ս դա կանդ-
րա դառ նա ինք նա վար ազ դակ նե րի ծագ ման հա ճա խու թյան վրա:

78.  Կեն դա նու թա փա ռող նյար դը հա տե լուց հե տո նե րե րա կային նե րար-
կում են ադ րե նա լի նի մեծ չա փա բա ժին: Ինչ պե՞ս կհա կազ դի սիր տը 
դրան: Ին չո՞վ կտար բեր վի սր տի ռեակ ցիան ադ րե նա լի նի նե րե րա-
կային նե րարկ մա նը, եթե պահ պան ված են կեն դա նու թա փա ռող նյար-
դե րը:

79.  Զար կե րա կային մի ջին ճն շու մը 100 մմ. ս.ս. է: Հաշ վեք անո թային պա-
տի մի ջին դի մադ րու թյու նը, եթե սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը 
րո պեում 70 է, իսկ սր տի հար վա ծային ծա վա լը՝ 75 մլ:

80. Ին չի՞ է հա վա սար արյան շարժ ման գծային արա գու թյու նը 0,3 սմ 
տրա մա գիծ ու նե ցող անո թում, եթե վայր կյա նում նրա նով ան ցնում է 
500 մլ արյուն:

81.  Փոր ձում գրգ ռում են հատ ված Հե րին գի նյար դի կենտ րո նա կան ծայ րը: 
Ինչ պե՞ս կփոխ վի այդ դեպ քում սր տի աշ խա տան քը և զար կե րա կային 
ճն շու մը:

82.  Կեն դա նու պա րա նո ցի վեր քից եր ևում է թա փա ռող նյար դի ծայ րը: 
Կա րե լի՞ է արդյոք որո շել դա կենտ րո նա կա՞ն ծայրն է, թե՞ ծայ րա մա-
սային:

83. Ս տորև թվարկ ված նյու թե րից որո՞նք են օժտ ված անո թա լայ նիչ կամ 
անո թա սեղ միչ ազ դե ցու թյամբ. 
Ադ րե նա լին, նո րադ րե նա լին, ացե տիլ խո լին, բրա դի կի նին, հիս տա մին, 
ան գիոթեն զին, ալ դոս տե րոն, կոր տի զոն, պրոս տագ լան դին ներ, կա լի-
դին, ազո տի օք սիդ, էն դո թե լին, նի կո տի նային թթու, վա զոպ րե սին:

84. Ա րյու նա տար անոթ նե րից մե կում անո թա զար կային ալի քի տա րած-
ման արա գու թյու նը կազ մում է 5,1 մ/վրկ և տա րի քին զու գըն թաց ավե-
լա նում է, մյու սում հա վա սար է 5,35 մ/վրկ, սա կայն տա րի քին զու գըն-
թաց քիչ է փոխ վում: Ո՞ր տե սա կին են պատ կա նում անոթ նե րը:

85. Ուժ գին ֆի զի կա կան աշ խա տան քի դեպ քում սր տի կծ կում նե րի հա ճա-
խու թյու նը նշա նա կա լիորեն մե ծա նում է, սա կայն արյան րո պեական 
ծա վա լը կա րող է պա կա սել: Ին չու՞:
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86.  Հի վան դի մոտ հայտ նա բեր վել է նա խա սիրտ-փո րո քային հա ղորդ ման 
դան դա ղում: Ինչ պե՞ս է դա պարզ վել:

87. Ո րոշ մարդ կանց մոտ մի քա նի խո րը ներշն չու մից հե տո ի հայտ է գա-
լիս գլ խապ տույտ: Ին չու՞:

88. Ո րոշ տե սա կի սն կե րում պա րու նակ վող թույ նը կտ րուկ կար ճաց նում է 
սր տամ կա նի բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի տևո ղու թյու նը: Կա րո՞ղ է 
արդյոք այդ սն կով թու նա վո րու մը հան գեց նել մահ վան: Ին չու՞:

89. Ե թե աոր տայի պա տե րը կորց նեն իրենց ճկու նու թյու նը, ինչ պե՞ս 
կփոխ վեն հե մո դի նա մի կայի պա րա մետ րե րը:

90.  Գոր տե րի վրա կա տար ված փոր ձե րում ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ սըր-
տամ կա նի դր դե լիու թյու նը իջ նում է թա փա ռող նյար դի ազ դե ցու թյան 
դեպ քում:

91. Ինչ պե՞ս է փոխ վում անո թա զար կի ալի քի տա րած ման արա գու թյու նը 
մար դու ծե րաց ման դեպ քում:

92.  Հի վան դի մոտ սկս վել է տա խի կար դիայի նո պա, չկա հա մա պա տաս-
խան դե ղո րայք: Ինչ պե՞ս կա րե լի է կան խել նո պան:

93.  Սիր տը են թարկ վում է «ա մեն ինչ կամ ոչինչ» օրեն քին, իսկ կմախ քային 
մկա նը՝ ոչ: Բա ցատ րեք այդ տար բե րու թյու նը: Չի՞ հա կա սում արդյոք 
սր տամ կա նի այդ հատ կու թյու նը Բոու դի չի աս տի ճա նի եր ևույ թին:

94.  Փոր ձա րա րա կան կեն դա նուն նե րար կում են պատ րաս տուկ, որի ազ-
դե ցու թյամբ դիաս տո լային ճն շումն իջ նում է մինչև զրո: Բա ցատ րեք, 
թե ո՞րն է կա յա ցել պատ րաս տու կի ազ դե ցու թյու նը:

95.  Կաթ նա սուն նե րի սր տի զանգ վա ծը կազ մում է մարմ նի զանգ վա ծի 
0,58 % -ը: Ամե նա փոքր կաթ նա սուն նե րի մոտ (սրն չակ) սիր տը ան հա-
մա մաս նո րեն մեծ է, և նրա զանգ վա ծը կազ մում է մարմ նի զանգ վա ծի 
1,7% -ը (մարմ նի կշի ռը 2,5-4,0գ): Ինչ պե՞ս կբա ցատ րեք այդ առանձ նա-
հատ կու թյու նը:

96. Սր տի հա ղոր դող հա մա կար գի բջիջ նե րը իրենց հատ կու թյուն նե րով 
մո տե նում են սաղմ նային միոկար դի կար դիոմիոցիտ նե րին: Ել նե լով 
դրա նից՝ փոր ձեք բա ցատ րել, ին չու՞ միոկար դի գոր ծա ռույ թի խան-
գար ման հետ կապ ված հի վան դու թյուն նե րը հան դի պում են ավե լի հա-
ճախ, քան հա ղոր դող հա մա կար գի ախ տա բա նու թյու նը:

97. Ին չու՞ ապաճն շող (դեպ րե սոր) նյար դե րի հա տու մը առաջ է բե րում 
զար կե րա կային ճնշ ման կա յուն բարձ րա ցում, թե պետ նրա մե ծու թյու-
նը մինչ հա տու մը գտն վում էր նոր մայի սահ ման նե րում:

98.  Կա րե լի՞ է արդյոք մեկ րո պեում, թե կուզ մո տա վոր որո շել մար զի կի 
կամ սպոր տով զբաղ վող մար դու մարզ վա ծու թյան մա կար դա կը:
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99.  Հան գիստ վի ճա կում գտն վող առողջ մար դու մոտ ու սա նո ղը հաշ վել է 
անո թա զար կի հա ճա խու թյու նը և ստա ցել 130 հար ված/ րո պե: Ո՞րն է 
սխա լի պատ ճա ռը:

100. Ա ռա ջաց ել է ար տասր տային ռեֆ լեքս: Այդ դեպ քում միոկար դի մկան-
նե րում ծա գել է գերբ ևե ռա ցում: Ար տա տար ո՞ր նյարդն է ազ դել սր տի 
վրա:

101. Ինչ պե՞ս է փոխ վել սր տի սիս տո լային ցու ցա նի շը ֆի զի կա կան աշ խա-
տան քի դեպ քում:

102.  Հի վանդ նե րից մեկն ու նե ցել է ստա մոք սի հի վան դու թյուն, մյու սը` 
սրտի: Զար կե րա կային ճնշ ման ելա կե տային մե ծու թյու նը եր կու սի 
մոտ եղել է միան ման (120/80 մմ. ս. ս.): Բուժ ման ըն թաց քում եր կու-
սի մոտ հա վա սա րա չափ իջել է դիաս տո լային ճն շու մը: Ո՞ր հի վան դի 
մոտ է ան հրա ժեշտ վե րա նայել բուժ ման կուր սը: Պա տաս խա նը հիմ-
նա վո րեք:

103. Է լեկտ րասր տագ րի վրա նշ վել է R ատա մի կի եր կա տում: Ին չի՞ մա սին 
է դա ասում:

104. Ի՞նչ կա րող է լի նել, եթե թա ղան թային պո տեն ցիալի փո փո խու թյու նը 
ծոց նա խասր տային հան գույ ցի բջիջ նե րում, նա խասր տե րի և փո րոք-
նե րի մկա նուն քի բջիջ նե րում տե ղի ու նե նա միաժա մա նակ:

105.  Գոր տե րի վա գո սիմ պա թիկ սյան գրգռ ման դեպ քում սկզ բում դիտ-
վում է վա գուս էֆեկտ՝ սր տի կանգ, իսկ հե տո սիմ պա թիկ հե տազ դե-
ցու թյուն՝ սր տի աշ խա տան քի հա ճա խա ցում գր գի ռը դա դա րեց նե լուց 
հե տո: Բա ցատ րեք սիմ պա թիկ հե տազ դե ցու թյան առա ջաց ման պատ-
ճա ռը:

106.  Զար կե րա կային ճն շու մը չա փում են երեք եղա նա կով: 1. Անո թի մեջ 
արյան հոս քին հա կա ռակ ուղ ղու թյամբ մտց նում են կո րաց ված ասեղ, 
որը միացած է ճն շա չա փին: 2. Նույ նը կատարում են, միայն թե այս 
դեպքում ասե ղը մտց նում են արյան հոս քի ուղ ղու թյամբ: 3. Ոչ արյու-
նային մե թոդ (ը ստ Կո րոտ կո վի): Ո՞ր դեպ քում արյան ճնշ ման որոշ-
ված մե ծու թյու նը առա վել մեծ կլի նի, ո՞ր դեպ քում՝ առա վել փոքր:

107.  Ջեր մային ազ դե ցու թյան դեպ քում մաշ կի անոթ նե րում արյու նա հոս քի 
ծա վա լային արա գու թյունն աճում է, սա կայն գծային արա գու թյու նը 
փոք րա նում է: Ի՞նչ նյութ մաշ կում այդ պա րա գա յում կա րե լի է հայտ-
նա բե րել: 

108. Ո րոշ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում թո քային հյուս ված քի առաձ գա-
կա նու թյու նը 5-10 ան գամ փոք րա նում է: Կլի նի կա կան ի՞նչ ախ տա նիշ-
ներ են բնո րոշ այդ պի սի հի վան դու թյան:
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109.  Բար բի տու րատ նե րով թու նա վոր ման դեպ քում հի վան դի մոտ կտ րուկ 
իջ նում է շն չա ռա կան կենտ րո նի նեյ րոն նե րի զգա յու նու թյու նը ած-
խաթ թու գա զի հան դեպ: Այդ պայ ման նե րում բժիշ կը որո շում է շն չա-
ռու թյուն մա քուր թթ ված նով: Հա մա ձա՞յն եք դուք այդ պի սի որոշ ման 
հետ:

110.  Մի շան մոտ առա ջաց նում են ար հես տա կան ներշն չում, մյու սի մոտ՝ 
կտ րում թա փա ռող նյար դե րը և գրգ ռում կենտ րո նա կան հատ վա ծը: 
Կդիտ վի՞ արդյոք տար բե րու թյուն շնե րի շն չա ռա կան ռեակ ցիանե րում:

111.  Բարձ րու թյուն նե րում ապ րող խո շոր կաթ նա սուն նե րի (հա րա վա մե րի-
կյան ուղ տայծ) հե մոգ լո բի նի խնա մակ ցու թյու նը թթ ված նի հան դեպ չա-
փա զանց ավելի բարձր է, քան այլ կաթ նա սուն նե րի նը: Հա մա պա տաս-
խա նա բար օք սի հե մոգ լո բի նի փե ղեկ ման կո րը թեք վում է ձախ: Ո՞րն է 
դրա ֆի զիոլո գիական իմաս տը:

112. Կր ծող նե րից մար գա գետ նային շնիկ նե րի մոտ հե մոգ լո բի նի խնա մակ-
ցու թյու նը թթ ված նի հան դեպ բարձր է, ինչ պես ուղ տայ ծի մոտ: Սա կայն 
այդ կր ծող ներն ապ րում են հար թա վայ րե րում: Դրանց էկո լո գիայի ո՞ր 
առանձ նա հատ կու թյու նով կա րե լի է բա ցատ րել նշ ված հատ կու թյու նը:

113.  Կան շատ փոքր կեն դա նի ներ, որոնց մոտ դիտ վում է հե մոգ լո բի նի 
ցածր խնա մակ ցու թյուն թթ ված նի հան դեպ և օք սի հե մոգ լո բի նի կո րի 
շարժ դե պի աջ: Բա ցատ րեք այդ առանձ նա հատ կու թյու նը:

114. Եր կու շնե րից յու րա քան չյու րի մեկ բրոն խը և թո քային զար կե րա կի 
մեկ ճյու ղը կա պում են: Մեկ շունն ան մի ջա պես սատ կում է, իսկ մյու-
սը մնում կեն դա նի: Ին չու՞:

115.  Հի վան դի հո գե վար քի վի ճա կի սպառ նա ցող նշան է Չեյն-Ս տոք սի 
շնչա ռու թյու նը, որն ար տա հայտ վում է բնա կա նոն ռիթ մի խան գար-
մամբ: Մի քա նի շն չա կան ակ տե րին հետ ևում է շն չա դա դար, նո րից մի 
քա նի ներշն չում և դա դար: Դա դար նե րը եր կա րում են, և ի վեր ջո շն չա-
ռու թյու նը դա դա րում է: Ին չու՞:

116. Թռ չուն նե րի ձվի կճե պը կազմ ված է ած խաթթ վային կալ ցիու մից, որն 
ան թա փանց է գա զե րի հա մար: Այդ պա րա գա յում ինչ պե՞ս է տե ղի ու-
նե նում գա զա փո խա նա կու թյու նը զար գա ցող ճտե րի մոտ:

117.  Թո քե րի անոթ նե րը պա րու նա կում են հա րա բե րա կա նո րեն մեծ քա-
նա կով արյուն, որի հետ ևան քով թո քե րը հա մար վում են արյան դե պո: 
Ինչ պի սի՞ն է անո թա զար կային ալի քի արա գու թյու նը թո քե րի անոթ նե-
րում՝ բա՞րձր է, թե՞ ցածր, մյուս անոթ նե րի հա մե մատ:

118.  Գո յու թյուն ու նի ան հա վա սա րա չափ օդա փո խում հաս կա ցու թյու նը, 
որի էու թյու նն այն է, որ թո քե րի տար բեր հատ ված ներ օդա փոխ վում 
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են ոչ միան ման: Օրի նակ՝ թո քե րի գա գա թը վատ է օդա փոխ վում մյուս 
մա սե րի հա մե մատ: Կա րո՞ղ է արդյոք ան հա վա սա րա չափ օդա փո խում 
լի նել թո քե րի միև նույն սահ մա նա փակ հատ վա ծի մա կար դա կում:

119.  Թո քե րում և հյուս վածք նե րում գա զա փո խա նա կու թյան վրա ազ դում են 
հինգ գոր ծոն ներ՝ հյուս վածք նե րում և արյան մեջ գա զե րի լար վա ծու-
թյան աս տի ճա նը, դի ֆու զիայի գոր ծա կի ցը, թա ղան թի վի ճա կը, որով 
ան ցնում են գա զե րը, դի ֆու զիայի մա կե րե սը, տա րա ծու թյու նը, որով 
պետք է ան ցնեն գա զե րի մո լե կուլ նե րը դի ֆու զիայի ըն թաց քում: Այդ 
հինգ գոր ծոն նե րից ո՞րն առա ջա տար դեր ու նի գա զա փո խա նա կու-
թյան փո փո խու թյան դեպ քում, որը տե ղի է ու նե նում հետ ևյալ իրա վի-
ճակ նե րում՝ 1. գոր ծող մա զա նոթ նե րի քա նա կի ավե լա ցում, 2. շն չա ռու-
թյուն գերթթ ված նային խառ նուր դով, 3. թո քե րի այ տուց, 4. գա զի մո-
լե կու լի հատ կու թյան փո փո խու թյուն, 5. հի վան դու թյուն, որի դեպ քում 
թո քաբշ տե րի հյուս ված քը նշա նա կա լիորեն կոշ տա ցած է:

120.  Հի վան դի մոտ կտ րուկ խան գար վել է հե մոգ լո բի նով թթ ված նի փո խադ-
րու մը: Թե րապև տիկ ինչ պի սի՞ ներ գոր ծու թյու նը կա րող է օգ նել հյուս-
վածք նե րը թթ ված նով ապա հո վե լուն:

121.  Շուրջ 40 տա րի առաջ բա ցա հայտ վեց նո րա ծին նե րի հի վան դու թյան 
պատ ճա ռը, որոնք մա հա ցել էին ծն վե լուց ան մի ջա պես հե տո՝ չկա-
րո ղա նա լով կա տա րել ներշն չում: Այդ երե խա նե րի, ինչ պես նաև այլ 
պատ ճառ նե րից մա հա ցած երե խա նե րի թո քե րից պատ րաս տե ցին հո-
մո գե նատ: Հո մո գե նատ նե րում չա փե ցին և իրար հետ հա մե մա տե ցին 
որոշ ֆի զի կա քի միական ցու ցա նիշ ներ: Ի՞նչ հայտ նա բե րե ցին այդ ժա-
մա նակ:

122. Շն չու ղի նե րի նե ղաց ման դեպ քում օդի հոս քը դառ նում է մր րի կային 
(տուր բու լենտ), որը պա հան ջում է էներ գիայի նշա նա կա լից ծախս և 
դժ վար շն չա ռու թյուն: Հի վան դի վի ճա կը լա վա նում է, եթե օդը փո խա-
րի նեն թթ վա ծին-հե լիում խառ նուր դով (խառ նուր դում ազո տի փո խա-
րեն պա րու նակ վում է նույն քա նա կով հե լիում): Բա ցատ րեք հի վան դի 
վի ճա կի լա վաց ման պատ ճա ռը:

123. Եր կու տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մոտ տե ղի է ու նե նում կրծ քա-
վան դա կի միակող մա նի վնա սում՝ թո քամ զային խո ռո չի հեր մե տի կու-
թյան խախ տու մով (պնև մո թո րաքս): Ար դյուն քում մի կեն դա նին սատ-
կում է, իսկ երկ րոր դը՝ մնում կեն դա նի: Որո՞նք են պնև մո թո րաք սի 
տար բեր հետ ևանք նե րը:

124. Ե թե նո րած նի մոտ պոր տա լա րը վի րա կա պե լու դեպ քում լի գա տու րան 
շատ դան դաղ ձգեն, ապա առա ջին ներշն չու մը տե ղի չի ու նե նա, և երե-
խան կմա հա նա: Ին չու՞ է դա տե ղի ու նե նում:
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125. Ե թե եր կա րա վուն ու ղե ղը մե կու սաց վի՝ պահ պա նե լով արյան շր ջա-
նա ռու թյու նը, այդ պայ ման նե րում կա րո՞ղ է արդյոք շա րու նա կել աշ-
խա տան քը շն չա ռա կան կենտ րո նը: Բա ցատ րեք պա տաս խա նը և դրա 
փոր ձա րա րա կան ապա ցույ ցը:

126.  Հաշ վեք թո քային օդա փոխ ման ար դյու նա վե տու թյու նը հետ ևյալ շն չա-
կան ծա վալ նե րի դեպ քում՝ 500 մլ, 1000 մլ, 1500 մլ: Նկա տի ու նե ցեք, որ 
գոր ծա ռա կան մնա ցոր դային ծա վա լը կազ մում է 2500 մլ:

127. Ին չի՞ են հա վա սար շն չա ռա կան ծա վա լը, ներշնչ ման և ար տաշնչ ման 
պա հուս տային ծա վալ նե րը, գոր ծա ռա կան մնա ցոր դային ծա վա լը և 
ներշնչ ման տա րո ղու թյու նը, եթե թո քե րի կեն սա կան տա րո ղու թյու նը 
կազ մում է 4000 մլ, իսկ այն կազ մող ծա վալ նե րի հա րա բե րու թյու նը 
գտն վում է նոր մայի սահ ման նե րում:

128. Ի՞նչ մե ծու թյամբ կփոխ վի շն չա ռու թյան րո պեական ծա վա լը, եթե հան-
գիստ ժա մա նակ շն չա ռա կան շար ժում նե րի թի վը 20 է, շն չա ռա կան 
ծա վա լը՝ 600 մլ, իսկ ֆի զի կա կան աշ խա տան քի դեպ քում շն չա ռա կան 
շար ժում նե րը կրկ նա կի ավե լա նում են, շն չա ռա կան ծա վա լը՝ 300 մլ:

129. Ին չի՞ է հա վա սար արյան թթ ված նային ծա վա լը, եթե Hb -ի պա րու նա-
կու թյու նը արյան մեջ կազ մում է 150գ/լ:

130. Կրծ քի խո ռո չում ճն շումն իջել է: Ինչ պե՞ս դա կազ դի արյան շր ջա նա-
ռու թյան վրա, ին չու՞: Շն չա ռու թյան ո՞ր փու լում է դա տե ղի ու նե նում:

131.  Հաշ վեք՝ ինչ պե՞ս է փոխ վում ալ վեոլային օդը հան գիստ շն չա ռու թյան 
դեպ քում:

132. Ինչ պե՞ս կփոխ վի շն չա ռու թյու նը ող նու ղե ղի պա րա նո ցային և 
կրծքային հատ ված նե րի միջև հա տում կա տա րե լիս:

133. Ինչ պե՞ս կփոխ վի շն չա ռու թյու նը՝ 1. Վա րո լյան կամր ջի և եր կա րա վուն 
ու ղե ղի միջև հա տում կա տա րե լիս, 2. Վա րո լյան կամր ջից վեր հա տու մ 
կա տա րե լիս:

134.  Հայտ նի է, որ նյու  թա փո խա նա կու  թյան ու  ժե ղա ցու  մը հան գեց նու մ է 
շն չա ռու  թյան րո պեական ծա վա լի մե  ծաց մա նը: Ին չու ՞մն  է այդ ռեակ-
ցիայի մե  խա նիզ մը:

135.  Մար դը կա տա րու մ է մի  քա նի խո րը ներշն չու մ և ար տաշն չու մ: Ի՞նչ 
տե ղի կու  նե նա դրա նից հե տո շն չա ռու  թյան հետ, ին չու ՞:

136. Ե թե գա զային խառ նու ր դու մ գա զի պա րու  նա կու  թյու  նը 760 մմ. ս.ս. 
ճնշ ման դեպ քու մ 14% է կազ մու մ, ապա այդ պա րա գա յու մ որ քա՞ն է 
նրա մաս նա կան ճն շու  մը:

137. Ա րյան պլազ մա յու մ բարձ րա ցել է CO2 -ի խտու  թյու  նը: Կանդ րա դառ նա՞ 
դա արդյոք արյու  նից թթ ված նի ար տա զատ ման վրա, թե՞ ոչ: Ին չու ՞:
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138. Ինչ պե՞ս կփոխ վի շն չա ռու  թյու  նը Ա. թա փա ռող նյար դե րը երկ կող մա-
նի հա տե լու ց և Բ. հատ ված նյար դի կենտ րո նա կան, Գ. ծայ րա մա սային 
ծայ րե րը գրգ ռե լիս: 

139. Ինչ պե՞ս կազ դի արյու  նից ած խաթ թու  գա զի ար տա զատ ման գոր ծըն-
թա ցի վրա մա քու ր թթ ված նով շն չա ռու  թյու  նը:

140. Ինչպի սի՞ն է 39 տա րե կան, 68 կգ կշիռ ու  նե ցող տղա մար դու  ներշնչ ված 
ու  ար տաշնչ ված օդի քա նա կը րո պեու մ (VE) և ալ վեոլային օդա փո խու -
մը (VA), եթե ՇԾ-ն 500 մլ է, ՇՀ-ն` րո պեու մ 14: ԱՄՏ (ա նա տո մի ական 
մե  ռյալ տա րա ծու  թյու ն) կազ մու մ է 2,2 մլ/կգ մարմն  ի զանգ վա ծին:

141. Ինչ պի սի՞ն կլի նեն ֆի զիոլո գիական մե  ռյալ տա րա ծու  թյու  նը (ՖՄՏ) 
և ՖՄՏ -ի ու  ՇԾ -ի հա րա բե րու  թյու  նը, եթե CO2 -ի մաս նա կան ճն շու  մը 
թո քաբշ տե րու մ (PթCO2) = 43 մմ ս.ս.-ի, CO2 -ի մաս նա կան ճն շու  մը ար-
տաշնչ վող օդու մ (FECO2) = 0,047, ՇԾ = 1,75 լ, մթ նո լոր տային ճն շու  մը 
(Pմթն.) = 47 մմ ս.ս.:

142.  Թո քաբշ տային օդու մ թթ ված նի մաս նա կան ճն շու  մը կազ մու մ է 170 մմ. 
ս.ս.: Որ քա՞ն թթ վա ծին է այդ դեպ քու մ հասց նու մ լու ծ վել 100 մլ արյան 
մե ջ:

143.  Կե րակ րա փո ղը հա տած և քաղ ցած կեն դա նու ն կեղծ կե րակ րու մ են 
կա տա րու մ: Ինչ պե՞ս կա րե լի է որո շել կե րակր ման տևո ղու  թյու  նը այդ 
պայ ման նե րու մ:

144.  Մի եր կի հե րո սու  հին ու  ժեղ հո գե կան ցնց ման պա հին հան կար ծա կի 
ասու մ է. «Գու  ցե դա ան բա րո թվա, սա կայն ես ու  տել եմ ցան կա նու մ»: 
Ո՞րն է այդ եր ևու յ թի ֆի զիոլո գիական իմաս տը:

145.  Մեծ քա նա կով մի ս ու  տե լու ց առաջ փոր ձարկ վող նե րից մե  կը խմու մ է 
մե կ բա ժակ ջու ր, երկ րոր դը՝ սե րու ցք, եր րոր դը՝ ար գա նակ: Ինչ պե՞ս 
դրանք կանդ րա դառ նան մսի մարս ման վրա:

146. Ս տա մոք սի խու  ղակ ու  նե ցող շան ստա մոք սը նա խա պես լվա նու մ են, 
ապա ներ մու  ծու մ մի  փոր ձու մ սո դայի լու  ծու յթ, իսկ մյու ս՝ հա ման ման 
փոր ձու մ, նու յն քա նա կով աղաթ թու : Ո՞ր լու  ծու յթն առա վել շատ կհե-
ռա նա ստա մոք սից, և ինչ պե՞ս կա րե լի է դա փոր ձով ապա ցու  ցել:

147.  Փոր ձա նո թում լց ված է աղի քային հյութ, վրան ավե լաց վում է սնն դա-
նյու թի լու ծույթ: Ինչ պե՞ս արա գաց նել նրա մար սու մը:

148. Ե թե Ռին գե րի լու ծույ թով լց ված բա ժա կի մեջ տե ղա վո րեն բա րակ աղի-
քի մի հատ ված, ապա այն կսկ սի կծկ վել, որը վկա յում է ինք նա վա րու-
թյան մա սին: Լու ծույ թին մեկ կա թիլ ացե տիլ խո լին ավե լաց նե լիս կըծ-
կում նե րը կտ րուկ ու ժե ղա նում են: Ինչ պե՞ս կփոխ վի աղի քի շար ժում-
նե րը սթ րե սային իրա վի ճակ նե րի դեպ քում:
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149.  Թա ղան թային (առ պա տային) մար սո ղու թյունն իրա կա նա նում է միկ-
րո թա վիկ նե րի մա կե րե սին, որոնց միջև տա րա ծու թյու նը կազ մում 
է 10-20 նմ: Ել նե լով դրա նից՝ բա ցատ րեք առ պա տային և խո ռո չային 
մար սո ղու թյան զու գակց ված աշ խա տան քի ան հրա ժեշ տու թյու նը:

150. Ա ղի քի խո ռո չից գլյու կո զի ներծծ ման հիմ նա կան դե րը պատ կա նում է 
նատ րիու մա կա խյալ մե խա նիզ մին: Հա տուկ սպի տա կուց-փո խադ րի չը 
դրանց կա պում և փո խադ րում է ըստ խտու թյան գրա դիեն տի: Թա ղան-
թի ներ քին մա կե րե սին դրանք ան ջատ վում են փո խադ րի չից, և այն 
հետ է վե րա դառ նում: Այս մե խա նիզ մը կոչ վում է երկ րոր դային ակ տիվ 
մե խա նիզմ, նշա նա կում է այն պետք է ըն թա նա էներ գիայի ծախ սով: 
Ին չի՞ վրա է էներ գիան ծախս վում:

151.  Հայտ նի կեն սա բան Կո խը ապա ցու ցեց, որ խո լե րայի հա րու ցի չը հա-
մար վում է խո լե րայի վիբ րիոնը: Նրա հա կա ռա կորդ Պետ տեն կոֆ ֆե-
րը, որ պես զի ապա ցու ցի, որ Կո խի տե սա կե տը ճիշտ չէ, ու սա նող նե րի 
ներ կա յու թյամբ խմում է վիբ րիոնի կուլ տու րա պա րու նա կող հե ղուկ: 
Նա ոչ միայն չմա հա ցավ, այլև չհի վան դա ցավ: Ին չու՞:

152. Եր կու շան վրա կա տար վել են տար բեր վի րա հա տու թյուններ: Դրա նից 
հե տո մի շան մոտ դա դա րել է սնն դի հայթ այթ ման գոր ծու նեու թյու նը, 
իսկ երկ րոր դը հրա ժար վել է մսային սնն դից: Ո՞րն է դրա պատ ճա ռը:

153. Հ նա րա վո՞ր է արդյոք, որ ֆեր մեն տի բա վա կա նա չափ քա նա կի մո լե-
կուլ նե րի դեպ քում նրա մարս ման ազ դե ցու թյու նը թու լա նա:

154.  Կա րե լի՞ է արդյոք տե ղե կատ վու թյուն ստա նալ օր գա նիզ մի մար սո ղա-
կան հյու թե րի հատ կու թյուն նե րի մա սին՝ չկա տա րե լով որ ևէ վի րա հա-
տա կան մի ջամ տու թյուն և նույ նիսկ չդիպ չել կեն դա նուն:

155. Թ քար տադ րու թյան պայ մա նա կան ռեֆ լեք սի մշակ ման ժա մա նակ շան 
մոտ որ պես ամ րապն դող նյութ օգ տա գոր ծում են մսի փո շի: Ին չու՞ են 
նման ամ րապն դում ընտ րել:

156.  Շան մոտ կա տար վել է փոքր ստա մոք սի վի րա հա տու թյուն: Փորձ նա-
կան եղա նա կով ինչ պե՞ս պար զել, այն կա տար վել է ըստ Պավ լո ՞վի, թե՞ 
Հայ դեն հայ նի:

157.  Կեղծ կե րակր ման դեպ քում չա փում են ար տադր վող ստա մոք սա հյու-
թի քա նա կը: Ապա հե ռաց նում ստա մոք սի ել քային մա սը: Ինչ պե՞ս 
կփոխ վի հյու թա զա տու թյու նը կեղծ կե րակր ման դեպ քում:

158. Ս տա մոք սի ել քային շր ջա նում բա ցա կա յում են աղաթ թու ար տադ րող 
շր ջա դիր բջիջ ներ, և մի ջա վայ րը հիմ նային է (pH -ը 7,8-8,4): Ո՞րն է այդ 
առանձ նա հատ կու թյան ֆի զիոլո գիական իմաս տը:
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159. Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ տրիպ սինն ար տադր վում է ոչ ակ տիվ վի ճա-
կում (որ պես տրիպ սի նո գեն) և հե տո ակ տի վա նում է:

160.  Հի վան դին խոր հուրդ են տվել այն պի սի սնն դա կարգ, որը պա րու նա-
կում է հաց` պատ րաստ ված կոշտ աղաց ված ալյու րից, շի լա և բան ջա-
րե ղեն: Ի՞նչ նպա տա կով է դա ար վել:

161.  Հի վան դի արյան մեջ հայտ նա բեր վել է մեծ քա նա կով բի լի ռու բին: Ին չի՞ 
մա սին է դա վկա յում:

162.  Կեն դա նի նե րի վրա փոր ձում վի րա բույ ժը կա տա րել է վե րին շն չու ղի-
նե րի պլաս տիկ վի րա հա տու թյուն բա րակ և հաստ աղի քի հատ ված նե-
րով: Հաստ աղի քի պլաս տի կան չնա յած ու նե ցել է մի շարք առա վե լու-
թյուն ներ, սա կայն կյան քի հա մար ծա գել են լուրջ բար դու թյուն ներ, որի 
հետ ևան քով հրա ժար վել են այն օգ տա գոր ծե լուց: Ո՞րն է բարդության 
առաջացման պատճառը:

163. Ս տա մոք սի հարթ մկան նե րի դր դու մը և կծ կու մը խթա նող հիմ նա կան 
իո նը կալ ցիումն է: Այդ մկան նե րի բջիջ նե րում, կալ ցիու մի խտու թյան 
աճ ման արա գու թյու նից կախ ված, փոխ վում է ստա մոք սի գա լա րակըծ-
կում նե րի ալի քի հա ճա խու թյու նը և ու ժը: Ել նե լով դրա նից, ինչ պե՞ս 
կա րե լի է բա ցատ րել ստա մոք սի կծ կո ղա կան գոր ծու նեու թյու նը ու ժե-
ղաց նող պատ րաս տու կի ազ դե ցու թյու նը:

164. Ս տորև թվարկ ված նյու թե րից որո՞նք են հա մար վում ստա մոք սի հյու-
թա զա տու թյան բնա կան էն դո գեն խթա նիչ ներ.

 Հիս տա մին, գաստ րին, էն տե րո գաստ րոն, աղաթ թու, աս կոր բի նաթ թու, 
բան ջա րե ղե նի հյու թեր, պեպ տոն ներ, էն տե րո կի նազ, սեկ րե տին:

165. Ընտ րե՛ք ստորև թվարկ ված այն հոր մոն նե րը, որոնք հյու թա զատ վում 
են 12-մատ նյա աղի քում.

 Սեկ րե տին, վիլ լի կի նին, խո լե ցիս տո կի նին, պանկ րեոզի մին, էն տե րո-
կի նազ, դո ոկ րի նին, գաստ րին, հիս տա մին, էն տե րո գաստ րին, էն տե րո-
գաստ րոն, ին սու լին, գլյու կա գոն, բոմ բե զին:

166. Ինչ պե՞ս կփոխ վի ստա մոք սի շար ժիչ ակ տի վու թյու նը, եթե շա նը նե-
րար կեն ատ րո պին:

167. Ի՞նչ վի ճա կում է գտն վում ել քային սեղ մա նը, եթե ստա մոք սի ել քային 
շր ջա նում ռեակ ցիան թթ վային է, իսկ 12-մատ նյա աղի քում՝ հիմ նային:

168.  Հի վան դին նե րար կում են մեծ չա փա քա նա կով հա կա բիոտիկ ներ: Ի՞նչ 
նպա տա կով է բժիշ կը հա կա բիոտիկ նե րի հետ միաժա մա նակ նշա նա-
կում պո լի վի տա մին ներ:
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169. Ի՞նչ վի ճա կում է գտն վում ել քային սեղ մա նը, եթե 12-մատ նյա աղի քում 
ճն շու մը բարձր է:

170. Եր կու փոր ձա նո թում գտն վում է ստա մոք սա հյութ, որին ավե լաց վել է 
կրծ քի կաթ: Առա ջին փոր ձա նո թում ճեղք վել է կա թի ճար պի 25 % -ը, 
երկ րոր դում՝ ավե լի քիչ: Ո՞ր փոր ձա նո թում է պա րու նակ վում երե-
խայի ստա մոք սա հյութ: Ո՞ր ֆեր մենտն է իրա կա նաց րել տվյալ հիդ րո-
լի զը, և ին չո՞վ է այն ակ տի վա նում:

171. Ո՞ր լու ծույթն է ստա մոք սից արագ տար հան վում՝ թթ վայի ՞նը, թե՞ հիմ-
նայի նը:

172. Ս տա մոք սա հյու թում բա վա րար քա նա կով ֆեր մենտ ներ կան, սա կայն 
մար սո ղու թյուն չի կա տար վում: Ին չու՞:

173. Ն պա տա կա հար մա՞ր է արդյոք տաք եղա նա կին մսով սն վե լը:

174.  Փորձ նա կան կեն դա նի նե րին են թար կում են սո վի, որ պես զի որո շեն 
այն պա հը, երբ օր գա նիզ մը կգտն վի մահ վան եզ րին: Ո՞ր ցու ցա նի շն 
այդ պա րա գա յում առա վել տե ղե կատ վա կան կլի նի:

175. Ինչ պե՞ս կփոխ վի ՇԳ-ն արագ ճար պա կալ ման դեպ քում:

176. Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ վա հա նա գեղ ձի հի վան դու թյան բու ժու մից հե-
տո նրա վի ճա կը լա վա նում է:

177.  Կատ վին ցու ցա հան դե սին մաս նակ ցե լու հա մար պա հում են ցուրտ 
տե ղում և կե րակ րում ճար պոտ սնն դով: Ին չու՞: 

178. Ինչ պի սի՞ ընդ հա նուր ֆի զիոլո գիական գոր ծա ռույթ են իրա կա նաց-
նում ճա գա րի ականջ նե րը, առ նե տի պո չը և այ ծի եղ ջյուր նե րը:

179.  Մի՞շտ է արդյոք ար տադր վող քր տին քի մեծ քա նա կը բե րում ջեր մա-
հա ղորդ ման ու ժե ղաց մա նը:

180.  Կեն դա նու և մար դու վրա կա տար ված փոր ձե րը ցույց են տվել, որ սառ-
ցա ջուր խմե լուց հե տո մաշ կի ջեր մաս տի ճա նը բարձ րա նում է: Ինչ-
պե՞ս կա րե լի է այդ հա կա սա կան ար դյուն քը բա ցատ րել:

181.  Մի կեն դա նու պար բե րա բար դնում են սա ռը ջրի մեջ, մյու սին` օդի 
նույն ջեր մաս տի ճանն ու նե ցող սե նյա կում: Որի՞ մոտ նյու թա փո խա-
նա կու թյու նը նշա նա կա լիորեն կփոխ վի:

182. Ին չու՞ սառ նա մա նի քին հար բած մարդն ավե լի է են թա կա սառ չե լու 
վտան գին:

183.  Տա քու թյա նը հար մար ված մարդ կանց քր տին քի մեջ շա տա նում է ճար-
պաթ թու նե րի քա նա կը: Ինչո՞ւմն է կայանում այդ շարժի հար մա րո ղա-
կան նշա նա կու թյու նը, որը կեն սա քի միական հար մար ման օրի նակ է:
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184. Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ ջեր մա կար գա վոր ման են թա տե սաթմ բային 
կենտ րո նը ռեակ ցիա է ցուցաբերում ինչ պես դե պի են թա տե սա թումբ 
հո սող արյան ջեր մաս տի ճա նին, այն պես էլ մաշ կի ջեր մաս տի ճա նին:

185. Կ լի նի կա կան մահ վան վի ճա կում 5-6 ր հե տո դիտ վում է գլ խու ղե ղի 
մեծ կի սագն դե րի կեղ ևի բջիջ նե րի մա հա ցում: Ուս տի վե րա կեն դա նա-
ցումն ան հրա ժեշտ է սկ սել կլի նի կա կան մա հը սկ սե լուց ան մի ջա պես 
հե տո: Ինչ պե՞ս կա րե լի է եր կա րաց նել կլի նի կա կան մահ վան դար ձե լի 
շր ջա նի տևո ղու թյու նը:

186. Ին չու՞ ցուրտ եղա նա կին ճնճ ղուկ նե րը «փե տուր նե րը ցցում են»:

187.  Դուգ լաս-Խոլ դե նի եղա նա կով որոշ վել է, որ փոր ձարկ վո ղը 5 րո պեում 
ար տաշն չել է 35 լ օդ, որի գա զային կազ մը եղել է՝ 17 % թթ վա ծին և     
3,53 % ած խաթ թու գազ: Որո շեք էներ գիայի օրա կան ծախ սը:

188.  Հաշ վար կեք 1 րո պեում կլան ված թթ ված նի ծա վա լը, եթե շն չա ռու թյան 
րո պեական ծա վա լը 6 լ է, ներշնչ ված օդում պա րու նակ վում է 20,93 % 
թթ վա ծին, ար տաշնչ վա ծում՝ 16,93 %:

189.  Հաշ վար կեք շն չա ռա կան գար ծա կի ցը, եթե փոր ձարկ վո ղը րո պեում 
կլա նել է 0,4 լ թթ վա ծին և ար տադ րել 0,36 լ ած խաթ թու գազ:

190.  Հաշ վար կեք էներ գիայի ծախ սը ժա մում, եթե փոր ձարկ վո ղը րո պեում 
կլա նել է 0,3 լ թթ վա ծին, իսկ շն չա ռա կան գոր ծա կի ցը հա վա սար է 1-ի :

191.  Հաշ վեք փոր ձարկ վո ղի էներ գիական ծախ սը, եթե անուղ ղա կի կա լո-
րիաչա փու թյան մե թո դով որոշ վել է, որ շն չա ռու թյան րո պեական ծա-
վա լը կազ մում է 10 լ, ներշնչ ված օդի կազ մու թյունն է 21% թթ վա ծին, 
0,03% ած խաթ թու գազ, իսկ ար տաշնչ ված օդի կազ մու թյունը՝ 16 % 
թթվա ծին, 4,03 % ած խաթ թու գազ:

192.  Կա րո՞ղ է արդյոք շն չա ռա կան գոր ծա կի ցը փոքր լի նել 0,7 -ի ց: Եթե այո, 
ապա ո՞ր դեպ քում:

193. Ո՞ր դեպ քում մար դու մոտ շն չա ռա կան գոր ծա կի ցը մեծ կլի նի 1-ի ց: Ին-
չու՞:

194.  Փոր ձարկ վո ղը 1 րո պեում կլա նել է 300 մլ թթ վա ծին: Շն չա ռա կան գոր-
ծա կի ցը հա վա սար է 1-ի: Որ քա՞ն կա լո րիա է օր գա նիզ մը 1 րո պեում 
ծախ սում:

195.  Մե զով օր գա նիզ մից օրա կան ար տա զատ վում է 12 գ ազոտ: Որ քա՞ն 
սպի տա կուց է քայ քայ վել օր գա նիզ մում:

196. Ինչ պե՞ս է փոխ վում շն չա ռա կան գոր ծա կի ցը եր կա րատև գե րօ դա փո-
խու մից հե տո:
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197.  Հաշ վեք ար տադր ված էներ գիայի քա նա կը, եթե փոր ձի ըն թաց քում օք-
սի դա ցել են միայն ած խաջ րե րը և ար տադր վել է 6 լ CO2:

198. Ե րի տա սարդ կի նը սնն դի հետ ստա ցել է 120 գ սպի տա կուց, և մե զի 
հետ ար տադր վել է 16 գ ազոտ: Ինչ պի սի՞ են թադ րու թյուն կա րե լի է 
անել նրա վի ճա կի մա սին:

199.  Մի մարդ խմում է 2 բա ժակ աղի ջուր, երկ րոր դը՝ 2 բա ժակ սո վո րա կան 
ջուր, եր րոր դը 5 րո պե բե րա նը ողո ղում է աղի ջրով: Ինչ պե՞ս կփոխ վի 
օրա մե զի քա նա կը յու րա քան չյու րի մոտ:

200. Ին չու՞ մի զա ծո րա նում քա րի առա ջա ցու մը ար գե լա կում է օրա մե զը:

201.  Փոր ձա րա րա կան կեն դա նու մոտ առա ջաց րել են օրա մե զի նշա նա կա-
լից քչա ցում: Միաժա մա նակ պար զել են, որ նրա նից վերց րած արյու նը 
թո ղել է անո թա սեղ միչ ազ դե ցու թյուն: Բա ցատ րեք օրա մե զի քչաց ման 
մե խա նիզ մը:

202.  Կեն դա նի նե րի վրա կա տա րած փոր ձում նեֆ րո նի խո ղո վա կիկ նե րի 
շր ջա նը են թար կել են սա ռեց ման: Ինչ պե՞ս դա կանդ րա դառ նա մե զում 
նատ րիու մի պա րու նա կու թյան վրա:

203. Ին չու՞ երի կամ նե րի որոշ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում հի վանդ նե րի 
մոտ առա ջա նում են այ տուց ներ:

204.  Տար բեր տե սա կի կեն դա նի նե րի մոտ երի կամ նե րի կեղ ևային ու մի-
ջու կային շեր տե րի հաս տու թյան միջև հա րա բե րակ ցու թյու նը էա պես 
տար բեր վում է: Հատ կա պես կեղ ևային շեր տի առա վել մե ծու թյուն 
դիտ վում է անա պա տում ապ րող կր ծող նե րի մոտ: Ո՞րն է դրա ֆի-
զիոլո գիական իմաս տը:

205. Ա ռողջ մար դու մոտ սնն դային շա քա րա մի զու թյուն դիտ վում է մեծ քա-
նա կով ած խաջ րեր ըն դու նե լուց հե տո: Որոշ ժա մա նա կից հե տո մե զում 
գլյու կոզն ան հե տա նում է: Ին չու՞ է դա տե ղի ու նե նում: Նկա րագ րեք 
հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ նե րի աշ խա տան քը:

206.  Հայտ նի է, որ դե պի սիրտ մեծ քա նա կով արյան ներ հոս քի դեպ քում 
նա խասր տե րը ձգ վում են, և նրան ցում ար տադր վում է նատ րիու մա-
մուղ հոր մոն: Ին չու՞: Ո՞րն է այդ ռեակ ցիայի ֆի զիոլո գիական մե խա-
նիզ մը: Ել նե լով տվյալ հոր մո նի ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մից՝ կար գա-
վո րիչ գոր ծոն նե րի ո՞ր խմ բին այն կդա սեք՝ արա՞գ, թե՞ հա րա բե րա կա-
նո րեն դան դաղ ազ դող:

207.  Նեֆ րո նի առ բե րիչ անո թում արյան ճնշ ման իջե ցու մը կա րող է վտան-
գա վոր հետ ևանք ներ առա ջաց նել կծի կային քամ ման դա դա րի պատ-
ճա ռով: Նման դեպ քե րում գոր ծի է դր վում պաշտ պա նա կան մե խա-
նիզմ: Երի կամ նե րի կծ կա մերձ շր ջա նում ար տադր վում է ռե նին, որը 
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մի շարք վե րա փո խում նե րից հե տո փո խա կերպ վում է ու ժեղ անո թա-
սեղ միչ ազ դե ցու թյամբ օժտ ված ան գիոթեն զին 2-ի, որը նպաս տում է 
արյան ճնշ ման բարձ րաց մա նը: Կա րո՞ղ է արդյոք ան գիոթեն զին 2-ը 
ազ դել նաև ալ դոս տե րո նի հյու թա զա տու թյան վրա: Ին չու՞:

208. Ին չի՞ է հա վա սար ֆիլտ րա ցիոն ճն շու մը մալ պի գյան կծի կում, եթե 
պա տի ճի խո ռո չում հիդ րոս տա տի կա կան ճն շու մը 35 մմ ս. ս. է, իսկ 
պլազ մա յում սպի տա կուց նե րի քա նա կը գտն վում է նոր մայի սահ ման-
նե րում:

209. Ա րյան սպի տա կուց նե րի քա նա կը իջել է մինչև 5%: Մի զա գո յաց ման 
ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա րող են լի նել:

210.  Կեն դա նուն նե րար կել են ռե նին: Մի զա գո յաց ման ինչ պի սի՞ փո փո խու-
թյուն ներ կլի նեն: Ին չու՞:

211. Ս տորև թվարկ ված նյու թե րից որո՞նք են մե զի մեջ ան ցնում ֆիլտ րա-
ցիայի ար դյուն քում և որոնք՝ խո ղո վա կային հյու թա զատ ման ար դյուն-
քում.

 Մի զա նյութ, պե նի ցի լին, մի զաթ թու, ու րո բի լին, բի կար բո նատ ներ, ֆոս-
ֆատ ներ, գլյու կոզ, ամո նիակ, հի պու րաթ թու, ինու լին, նատ րիու մի իոն-
ներ, կա լիու մի իոն ներ, կալ ցիու մի իոն ներ, կրեատի նին, ալ բու մին ներ:

212.  Մի զա գո յաց ման ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ տե ղի կու նե նան արյան 
օս մո սային ճնշ ման բարձ րաց ման դեպ քում:

213. Ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ կլի նեն երի կամ նե րի գոր ծա ռույ թում, 
եթե կեն դա նուն նե րար կեն վա զոպ րե սին (ՀՄՀ):

214. Ա րյան մեջ բարձ րա ցել է ալ դոս տե րո նի պա րու նա կու թյու նը: Ի՞նչ փո-
փո խու թյուն ներ կդիտ վեն երի կամ նե րի գոր ծա ռույ թում:

215. Ինչ պե՞ս կփոխ վի նյար դա զերծ ված երի կա մի գոր ծու նեու թյու նը:

216. Ին չու՞ հի պոգ լի կե միան ավե լի վտան գա վոր է օր գա նիզ մի հա մար, քան 
հի պերգ լի կե միան:

217.  Սո վո րա կան պայ ման նե րում գտն վող շան ձա գի մոտ գրանց վել է դրա-
կան ազո տային հաշ վեկ շիռ: Կու ժե ղա նա՞ արդյոք այդ ար դյուն քը, եթե 
սնն դի մեջ ած խաջ րե րի մեծ մա սը փո խա րի նեն սպի տա կու ցով:

218.  Շատ հոր մոն ներ շր ջա նա ռում են արյան մեջ սպի տա կուց նե րի հետ 
կապ ված ձևով: Այդ հա մա լի րում հոր մոն նե րը ժա մա նա կա վոր կորց-
նում են իրենց ակ տի վու թյու նը: Ո՞րն է այդ պի սի կա պի ֆի զիոլո-
գիական իմաս տը:

219. Է պի ֆի զում ար տադր վող մե լա տո նին հոր մո նը ճն շում է գո նա դոտ րո-
պի նի սին թե զը, իսկ լույ սը՝ մե լա տո նի նի սին թե զը: Կա րե լի՞ է արդյոք 
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դրա հի ման վրա հաս տա տել, որ էպի ֆի զը մաս նակ ցում է կաթ նա-
սուն նե րի բեղմ նա վո րու թյան տա րե կան ռիթ մե րի կար գա վոր մա նը:

220. Ի՞նչ տե ղի կու նե նա էրիթ րո ցիտ նե րի հետ, եթե դրանց տե ղա վո րեն 
կեն դա նու մե զի մեջ, որին մինչ այդ որոշ ժա մա նա կի ըն թաց քում նե-
րար կել են վա զոպ րե սին:

221.  Մի շարք գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ մար դու մոտ իջ նում է մարմ նի 
ջեր մաս տի ճա նը: Ի պա տաս խան դրա՝ գոր ծի են դր վում ջեր մա կար-
գա վո րիչ ռեակ ցիանե րը: Կփոխ վի՞ արդյոք այդ պա րա գա յում թի րեոլի-
բե րի նի սին թե զը են թա տե սաթմ բում:

222.  Հայտ նի է, որ նյար դային կար գա վո րումն ու նի ճշգ րիտ ուղղ վա ծու-
թյուն դե պի որո շա կի օր գան կամ բջիջ նե րի խումբ, ուս տի այն կա րե լի 
է հա մե մա տել հե ռագ րա սար քի աշ խա տան քի հետ: Այդ պա րա գա յում 
ին չի՞ հետ կա րե լի է հա մե մա տել հոր մո նային կար գա վո րու մը:

223.  Գեր մա նամկ նե րին լա բո րա տոր պայ ման նե րում պա հե լիս կա րե լի է 
լու սային օր վա տևո ղու թյու նը կա մա վոր փո խել: Պարզվել է, որ եթե 
լուսային ժա մա նա կը եր կա րի 12-14 ժա մով, ապա գեր մա նամկ նե-
րը նոր մալ կբազ մա նան: Եթե լույ սային օրը կր ճատ վի մինչև 10 ժամ, 
ապա բազ մա ցու մը կդա դա րի: Ո՞րն է այդ ռեակ ցիայի մե խա նիզ մը: 
Ինչ պե՞ս է դա կապ վում բնա կան պայ ման նե րի հետ:

224.  Վա հա նա գեղ ձի հոր մոն ներն ազ դում են ու ղե ղի վի ճա կի վրա: Ինչ պի-
սի՞ պարզ ապա ցույց ներ կան դրա վե րա բե րյալ:

225. Ե րի տա սարդ առողջ կնոջ մոտ հայտ նա բեր վել է թի րեոկալ ցի տո նի նի 
պա րու նա կու թյան շա տա ցում արյան մեջ: Ի՞նչ են թադ րություն կա րե լի 
է անել նրա վի ճա կի մա սին:

226. Ա ռաջ նային և երկ րոր դային սե ռա կան հատ կա նիշ նե րը զար գա նում 
են մինչև սե ռա կան գեղ ձե րի հա սու նա ցու մը: Եր բեմն հան դի պում են 
վաղ սե ռա կան հա սու նաց ման դեպ քեր, չնա յած այդ ժա մա նակ սե ռա-
կան գեղ ձե րը գոր ծա ռա պես հա սու նա ցած չեն: Ո՞րն է նշ ված եր ևույ թի 
պատ ճա ռը:

227. Ա ռողջ նո րա ծին երե խայի մի զար ձակ ման հա ճա խու թյու նը օրը 15-20 
ան գամ է: Մե զի տե սա կա րար կշի ռը այդ պա րա գա յում ցածր է: Քա-
նի որ երե խան առողջ է, նշա նա կում է այդ առանձ նա հատ կու թյու նը 
կապ ված է ինչ-որ մե խա նիզ մի ան բա վա րա րու թյան հետ: Ո՞րն է այդ 
մե խա նիզ մը:

228.  Չեր նո բի լի վթա րից տու ժած նե րին նա խազ գու շա կան նպա տա կով 
տրվել է յո դի պատ րաս տուկ ներ: Ի՞նչ նպա տա կով է դա կա տար վել:
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229. Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ մա կու ղե ղի գո նա դոտ րոպ հոր մոն նե րը իրենց 
ազ դե ցու թյունն իրա կա նաց նում են ոչ թե ան մի ջա կա նո րեն, այլ սե ռա-
կան գեղ ձե րի մի ջո ցով:

230. Ո՞ր հոր մոնն է ազ դում աճի վրա, մաս նակ ցում հար մա րո ղա կան 
ռեակ ցիանե րի, սթ րե սի, ինչ պես նաև իմու նո կոմ պե տենտ օր գան նե րի 
ձևա վոր մա նը:

231.  Կեն դա նու մոտ լյար դում և մկան նե րում դիտ վել է գլի կո գե նի ու ժե ղաց-
ված ճեղ քում: Ո՞ր հոր մո նի ազ դե ցու թյամբ կա րող էր այդ եր ևույ թը տե-
ղի ու նե նալ:

232. Ո՞ր հոր մո նի ազ դե ցու թյամբ են պայ մա նա վոր ված հետ ևյալ գոր ծըն-
թաց նե րը՝  հյուս վածք նե րի կող մից գլյու կո զի օգ տա գոր ծու մը, ճար պե-
րից և սպի տա կուց նե րից գլի կո գե նի առա ջաց ման խթա նու մը, մկան-
նե րում օք սի դաց ման գոր ծըն թաց նե րի խթա նու մը, հիալու րո նի դա զի 
ակ տի վու թյան իջե ցու մը, իմու նային ռեակ ցիանե րի ճն շու մը:

233. Ո՞ր հոր մոնն է առա ջաց նում ար գան դի լոր ձա թա ղան թի հի պերտ րո-
ֆիա դաշ տա նային ցիկ լի առա ջին կե սում, իսկ հղիու թյան ժա մա նակ 
նպաս տում ար գան դի աճին:

234. Ո՞րն է հե տա դարձ կա պի սկզ բուն քը ներ զա տա կան գեղ ձե րի գոր ծու-
նեու թյան մեջ:

235. Ո՞ր հոր մոնն է առա ջաց նում ար գան դի լոր ձա թա ղան թի զար գա ցում և 
հյու թա զա տում դաշ տա նային ցիկ լի երկ րորդ կե սում, խթա նում կաթ-
նա գեղ ձե րի մե ծա ցումը, իսկ հղիու թյան դեպ քում նպաս տում սաղ մի 
իմպ լան տա ցիային և պտ ղի զար գաց մա նը ար գան դում:

236.  Շա նը նե րար կել են մեծ քա նա կով ֆի զիոլո գիական լու ծույթ: Կազ դի՞ 
արդյոք դա մա կու ղե ղի գոր ծու նեու թյան վրա: 
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Գ ԼՈՒԽ 4. 

ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՀԵՏ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԻ 
ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱ ՀՈ ՎՈՂ 

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

1.  Մար դու մոտ, որը չի տա ռա պում ական ջի որ ևէ մե նա հա տուկ հի վան-
դու թյամբ, ըն դուն վող ձայ նե րի հա ճա խու թյան վե րին շեմ քը կազ մում է 
8000 Հց: Կա րե լի՞ է են թադ րել, որ այդ մար դու մոտ անո թա զար կային 
ալի քի արա գու թյու նը մե ծա ցել է:

2. Ե թե սր վա կիկ նե րի չափ սե րը մի քա նի ան գամ մեծ լի նեին, քան իրա-
կա նում կան, ինչ պե՞ս կփոխ վեր այդ պա րա գա յում տե սո ղու թյան 
սրու թյու նը:

3. Ին չու՞ մենք չենք զգում մա տա նու առ կա յու թյու նը, որը մշ տա պես մեր 
մա տին է, սա կայն նույն ժա մա նակ հս տակ զգում ենք, որ այդ մա տին 
ճանճ է նս տել:

4. Ին չու՞ ու ժեղ հուզ մուն քի պա հին մար դու հա մային զգա յու թյու նը ու ժե-
ղա նում կամ թու լա նում է:

5. Աչ քի ցան ցա թա ղան թում կան երկբ ևեռ բջիջ ներ, որոնք կապ են հաս-
տա տում ֆո տոըն կա լիչ նե րի և ու ղե ղի տե սո ղա կան կենտ րո նի հետ: 
Այդ բջիջ նե րից յու րա քան չյու րը կա րող է սի նապս առա ջաց նել մի քա-
նի ցու պիկ նե րի հետ: Նման եր ևույթն ան վա նում են սի նապ սային զու-
գա մի տում: Դա նպաս տում է աչ քի զգա յու թյան բարձ րաց մա նը թույլ 
լույ սի հան դեպ: Ին չու՞ է դա տե ղի ու նե նում:

6.  Գի շե րը առար կա նե րը լավ են եր ևում, եթե դրանց վրա ու ղիղ չնայեն: 
Ինչ պե՞ս դա կբա ցատ րեք:

7. Ձկ նե րի ոսպ նյա կը գն դաձև է: Ի տար բե րու թյուն կաթ նա սուն նե րի 
ոսպ նյա կի՝ այն էա պես չի փո խում իր ձևը, ինչն ան հրա ժեշտ է տար-
բեր հե ռա վո րու թյուն նե րի վրա առար կան տես նե լու հա մար: Հետ ևա-
բար ձկ նե րի մոտ այդ հնա րա վո րու թյու նը սահ մա նա փակ է: Դրա հետ 
կապ ված՝ զգու՞մ են արդյոք ձկ նե րը որ ևէ ան հար մա րա վե տու թյուն:

8.  Հայտ նի հե ղա փո խա կան և ահա բե կիչ Կա մոն (Տեր-Պետ րո սյան), ընկ-
նե լով բանտ, կեղ ծում է և ներկայանում որպես հոգեկան խանգարում 
ունեցող, որը բացարձակապես չի զգում ոչ մի ցավ: Նա քրք ջում էր, երբ 
նրա մաշկն այ րում էին, ծակծ կում ասեղ նե րով: Սա կայն բան տի բժիշկ-
նե րի մոտ կաս կա ծ է առա ջա նում: Ին չի՞ վրա են նրանք հիմն վում:
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9. Ին չու՞ տա րա տե սակ և տա րաբ նույթ գրգ ռիչ նե րը ըն կալ չա կան բջիջ-
նե րում առա ջաց նում են միատե սակ պա տաս խան՝ ըն կալ չա կան պո-
տեն ցիալ:

10.  Մար դը տա ռա պում է ծան րալ սու թյամբ: Եթե նրա մոտ նվա գում են 
ջու թա կի վրա կամ հն չեց նում են կա մեր տո նը, նա չի լսում: Ի՞նչ կա րե-
լի է անել, որ պես զի նա լսի այդ ձայ նե րից մե կը:

11. Բ րայ լի այ բու բե նը իրե նից ներ կա յաց նում է ու ռու ցիկ կե տեր: Շո շա փե-
լով դրանք մատ նե րի ծայ րե րով՝ կույր մար դը «կար դում է» բա ռե րը: Տե-
սո ղու թյուն ու նե ցող մար դու մոտ այդ պես «կար դա լու» ու նա կու թյու նը 
թույլ է ար տա հայտ ված: Բա ցատ րեք այդ տար բե րու թյուն նե րի պատ-
ճա ռը:

12.  Մութ սե նյա կից վառ լու սա վոր սե նյակ ան ցնե լու դեպ քում կամ, հա կա-
ռա կը, ան ցնում է որոշ ժա մա նակ մինչև աչ քը հար մար վում է լու սա-
վո րու թյան նոր պայ ման նե րին: Հար մա րու մը մթու թյա նը ավե լի եր կա-
րատև է, քան պայ ծառ լույ սին: Ին չու՞:

13. Ի տար բե րու թյուն աչ քի մյուս հյուս վածք նե րի՝ ոսպ նյա կը (նաև եղ ջե-
րա թա ղան թը) կյան քի ըն թաց քում շատ մարդ կանց մոտ աս տի ճա նա-
բար այ լա սեր վում է, ին չը կա րող է հան գեց նել նրա պղ տոր մա նը՝ կա-
տա րակ տի: Ին չու՞ այդ պի սի փո փո խու թյուն նե րը ավելի շատ հա տուկ 
են հատ կա պես ոսպ նյա կին, քան աչ քի մնա ցած հյուս վածք նե րին:

14. Կ լոր և ձվաձև պա տու հան նե րը խխուն ջի ոսկ րային պա տի ճում ձգ ված 
են առաձ գա կան թա ղան թով: Եթե այդ թա ղան թը լի ներ կարծր, ձայ նի 
ըն կա լու մը կտ րուկ կխան գար վեր: Ին չու՞:

15.  Հա մային պտ կիկ նե րը պա րու նա կում են մեծ քա նա կով ացե տիլ խո լին 
էս թե րազ: Ո՞ր ըն կա լիչ նե րի տե սա կին են դրանք պատ կա նում՝ առաջ-
նազ գա յա կա՞ն, թե՞ երկ րոր դազ գա յա կան:

16.  Կա րո՞ղ է արդյոք մար դը լսել 40000 Հց հա ճա խու թյամբ ձայ նե րը, ի՞սկ 
5 Հց -ը :

17.  Մար դու մոտ վնաս վել են ներ քին ական ջի կի սա բո լոր խո ղո վակ նե րը: 
Կա րո՞ղ է արդյոք նա տե ղե կու թյուն տալ տա րա ծու թյան մեջ գլ խի դիր-
քի մա սին:

18. Ի՞նչ ախ տա նիշ ներ կլի նեն գլ խու ղե ղի կեղ ևում Բրոդ մա նի 17-րդ դաշ-
տի ախ տա հար ման դեպ քում: Ին չու՞:

19.  Մար դու մոտ հո տա ռա կան ցնորք ներ են: Գլ խու ղե ղի կեղ ևի ո՞ր շր ջա-
նի գոր ծա ռույ թի խան գար ման հետ կա րող է դա կապ ված լի նել:

20.  Հայտ նի է, որ պայ մա նա կան ռեֆ լեքս կա րե լի է մշա կել ցան կա ցած չե-
զոք գրգ ռի չի ազ դե ցու թյան նկատ մամբ: Ընդ որում՝ անա րատ կեն դա-
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նի նե րի մոտ ռեֆ լեքսն արագ է մշակ վում: Սա կայն պավ լո վյան լա բո-
րա տո րիանե րից մե կում ոչ մի կերպ չի հա ջող վել մի կեն դա նու մոտ 
պայ մա նա կան ռեֆ լեքս մշա կել ջրի կլկ լո ցի նկատ մամբ, մինչ դեռ այլ 
գրգ ռիչ նե րի հան դեպ մշակ վել է: Փոր ձեք բա ցատ րել այդ ան սո վոր ար-
դյուն քը:

21.  Մի շան մոտ նե րար կի չի տես քից սկս վում է ու ժեղ թքար տադ րու թյուն: 
Մյուս շու նը զան գը հն չե լիս ծա լում է հե տին թա թը: Ի՞նչ ընդ հան րու-
թյուն կա այդ ռեֆ լեքս նե րի մեջ:

22.  Հայտ նի է, որ պայ մա նա կան գրգ ռի չի ու ժը չպի տի գե րա զան ցի ոչ պայ-
մա նա կան գրգ ռի չին: Հա կա ռակ պա րա գա յում պայ մա նա կան ռեֆ լեքս 
հնա րա վոր չէ մշա կել: Սա կայն Պավ լո վի լա բո րա տո րիայում հա ջող-
վել է առա ջաց նել այդ պի սի պայ մա նա կան ռեֆ լեքս: Ու ժեղ հո սան քի 
ազ դե ցու թյան դեպ քում շու նը, որը սկզ բում այդ գրգ ռի չին պա տաս-
խա նել է պաշտ պա նա կան ռեակ ցիայով (ճ չա ցել է, փոր ձել է փախ չել), 
այժմ սկ սում է թուք ար տադ րել և պո չը խա ղաց նել: Ինչ պե՞ս է հա ջող-
վել հաս նել դրան:

23.  Կեն դա նի նե րի վրա կա տա րած փոր ձե րում, կի րա ռե լով միայն ֆի-
զիոլո գիական մե թոդ, ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ տվյալ օր գա նը, օրի-
նակ՝ աղի քը, առ բե րիչ ներ կա յա ցուց չու թյուն ու նի կեղ ևում:

24.  Պավ լո վը փոր ձե րը կա տա րե լու հա մար կա ռու ցեց «լ ռու թյան աշ տա-
րակ», որ տեղ բա ցար ձակ ձայ նա մե կու սա ցում էր: Պարզ վեց, որ այդ-
պի սի խցի կում կեն դա նի նե րը քնում են, հատ կա պես սանգ վի նիկ նե րը: 
Ո՞րն էր այդ չս պաս ված ռեակ ցիայի պատ ճա ռը:

25. Ե րազ նե րը ո՞ր դեպ քում կա րող են ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նե-
նալ:

26. Ո րոշ ու սա նող ներ քն նու թյա նը պատ րաստ վե լուց թե մա նե րը բարձ րա-
ձայն են կար դում, այլ ու սա նող ներ վե րար տադ րում են մտ քում, սա-
կայն այդ ըն թաց քում քայ լում են սե նյա կում: Ինչ պե՞ս կա րող եք բա-
ցատ րել վար քագ ծային այդ տար բե րու թյու նը ֆի զիոլո գիական տե սա-
կե տից:

27. Ալ կո հո լա մո լու թյան դեմ պայ քա րե լու մի ջոց նե րից մե կը ժա մա նա կին 
եղել է հա մա պա տաս խան պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րի մշա կու մը: Ին-
չու՞մն է այդ ռեֆ լեքս նե րի էու թյու նը:

28.  Կեն դա նի նե րի վրա կա տա րած փոր ձում ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ 
տվյալ օր գա նը, օրի նակ՝ երի կա մը, ղե կա վար վում է կի սագն դե րի 
կեղևից հա ղորդ վող ազ դակ նե րով:

29.  Կեն դա նի նե րի մոտ գու նա վոր տե սո ղու թյան առ կա յու թյու նը ստու գե-
լու նպա տա կով կա տար վել է հետ ևյալ փոր ձը: Մշակ վել է պայ մա նա-
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կան ռեֆ լեքս 100 Վատտ հզո րու թյամբ կա նաչ լամ պի լույ սի նկատ-
մամբ և տար բե րա կում 150 Վատտ հզո րու թյամբ կար միր լույ սի նկատ-
մամբ: Տար բե րա կու մը հա ջող վել է մշա կել: Կա րե լի է արդյո՞ք հաս տա-
տել կեն դա նի նե րի գու նա վոր տե սո ղու թյան մա սին վար կա ծը:

30.  Կա րե լի՞ է արդյոք պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րի մե թո դի օգ նու թյամբ 
պար զել, որ մար դը կեղ ծում է խլու թյու նը:

31. Ին չու՞ շնե րի ԲՆԳ -ի վրա մի ջա վայ րի բարձր ջեր մաս տի ճա նի ազ դե-
ցու թյան ու սում նա սի րու թյան պա րա գա յում օգ տա գոր ծում են տար բեր 
տե սա կի շար ժո ղա կան պայ մա նա կան ռեֆ լեքս ներ, ոչ թե թքար տադ-
րու թյան: 

32.  Հե տա զո տու թյուն նե րով ցույց է տր վել, որ մար դու էներ գիական փո-
խա նա կու թյան ուժգ նու թյու նը կա րե լի է մե ծաց նել պայ մա նա ռեֆ լեք-
սային եղա նա կով: Այս պես, եթե բան վո րը իր հանգս տյան օրը գտն վի 
ար տադ րա մա սում և միայն հետ ևի ու րիշ նե րի աշ խա տան քին, ապա 
նրա մոտ էներ գիական փո խա նա կու թյու նը աճում է: Ո՞րն է դրա 
պատճառը:

33. Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել, որ թքար տադ րու թյու նը շան մոտ մսի հո տից և 
տես քից հա մար վում է պայ մա նա ռեֆ լեք սային, ոչ թե բնա ծին ռեակ-
ցիա: Ին չու՞ այդ պի սի պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րը կոչ վում են բնա-
կան:

34.  Մար դու վրա կա տա րած փոր ձում ինչ պե՞ս ապա ցու ցել երկ րոր դային 
ազ դա րա րային հա մա կար գի ընդ հան րաց ման եր ևույ թի առ կա յու թյու-
նը՝ կի րա ռե լով պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րի մե թո դը:

35. Շ նե րի մոտ ինչ պե՞ս մշա կել հա մա լիր պայ մա նա կան ռեֆ լեքս (ժա մա-
նա կի և տե ղի նկատ մա մբ):

36.  Չորս խումբ առ նետ նե րի մոտ առա ջաց րել են իմ մո բի լի զա ցիոն սթ րես: 
Առա ջին խմ բի առ նետ նե րը այդ վի ճա կում գտն վել են օր վա տևո ղու-
թյան 70 % -ի չա փով, երկ րորդ խում բը՝ 40 % -ի, եր րոր դը՝ 15 % -ի և չոր-
րոր դը՝ 5 % -ի: Փոր ձի ավար տից հե տո որո շել են օր գա նիզ մի կա յու-
նու թյու նը այդ ծան րա բեռն վա ծու թյա նը: Ո՞ր խմ բի կեն դա նի նե րի օր-
գա նիզ մի կա յու նու թյունն առա վել բարձր կլի նի:

37.  Հայտ նի է, որ եր կա րատև թեր շար ժու նու թյու նը առաջ է բե րում մի 
շարք խան գա րում ներ օր գա նիզ մում: Հա վա սար պայ ման նե րի դեպ-
քում թեր շար ժու նու թյու նը որ տե՞ղ է առա վել վտան գա վոր՝ երկ րի՞ 
վրա, թե՞ տիեզե րա նա վում: Ին չու՞: 

38.  Ճի՞շտ են արդյոք ստորև բեր ված աղյու սա կում ներ կա յաց ված ԲՆԳ -ի 
տի պե րն ըստ Պավ լո վի և տեմ պե րա մենտ նե րն ըստ Հի պոկ րա տի.
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Ու ժեղ հա վա սա րակշռ ված շար ժուն – խո լե րիկ 

Ու ժեղ չհա վա սա րակշռ ված չե զոք – սանգ վի նիկ 

Ու ժեղ չհա վա սա րակշռ ված  – ֆլեգ մա տիկ

 Թույլ    – մե լան խո լիկ 

39. Ս տորև թվարկ ված ար գե լակ ման տե սակ նե րից ո՞րն է պատ կա նում 
պայ մա նա կան ար գե լակ մա նը: Պայ մա նա կան ար գե լակ ման ու րիշ ի՞նչ 
տե սակ ներ գի տեք: 

Ար տա քին, ան դր սահ մա նային, 

Ու շա ցող, մա րող,

 Հե տա դարձ, փոխ հա կա դարձ:

40.  Կեն դա նուն նե րար կել են ամի նա զի նի մեծ չա փա քա նակ, ին չը շր ջա-
փա կել է ու ղե ղաբ նի ցան ցան ման գո յա ցու թյան վե րըն թաց ակ տի վաց-
նող հա մա կար գը: Ինչ պե՞ս կփոխ վի այդ պա րա գա յում կեն դա նու վար-
քա գի ծը, ին չու՞:

41.  Շան մոտ մշա կել են պայ մա նա կան ռեֆ լեքս «զանգ» բա ռի հան դեպ: 
Կդրս ևոր վի՞ արդյոք պայ մա նա կան ռեֆ լեքս, եթե որ պես պայ մա նա-
կան գրգ ռիչ տր վի ձայ նի ազ դան շան:

42. Ո՞ր պայ ման նե րի դեպ քում է առա ջա նում բարձ րա գույն նյար դային 
գոր ծու նեու թյան «խ զում»:

43. Թ վար կեք նև րո տիկ փու լե րը, որոնք կա րող են դիտ վել դր դող կամ ար-
գե լա կող պրո ցես նե րի գեր լար վա ծու թյան դեպ քում:

44. Ի՞նչ տա րի քում է գտն վում մար դը, եթե քնի տևո ղու թյան 75 % -ը զբա-
ղեց նում է արագ քու նը:

45.  Գան գի վնաս ված քից հե տո հի վան դը գան գատ վում է քնի խան գա րու-
մից: ԿՆՀ -ի ո՞ր բաժ նում կա րող էր տե ղա կայ ված լի նել վնաս ված քային 
օջա խը:

46. ԿՆՀ -ո ւմ որ տե՞ղ են տե ղա կայ ված ար թու նու թյունն ապա հո վող կենտ-
րոն նե րը:

47.  Կա րո՞ղ են արդյոք բնա ծին կույր մար դու մոտ առա ջա նալ տե սո ղա-
կան կեր պար ներ քնի ժա մա նակ:

48. Թ վարկ ված նյու թե րից որո՞նք են հա մար վում հի շո ղու թյան կրող ներ.

Ադ րե նա լին, նո րադ րե նա լին, ԴՆԹ, ՌՆԹ, վա զոպ րե սին, հիդ րո կոր-
տի զոն, հիս տա մին, սե րո տո նին, ֆոս ֆո դիոպ սին, սկո տո ֆո բին, NS-1, 
YP-330:
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ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ ՆԵՐ ԵՎ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵՐ

Գ ԼՈՒԽ 1. 

ԴՐ ԴՈՒ ՆԱԿ ՀՅՈՒՍ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ 

1. ա) Եթե միկ րոէ լեկտ րո դը գտն վի թա ղան թի ար տա քին մա կե րե սին, 
ապա ՀՊ-ն հա վա սար կլի նի զրոյի, քա նի որ եր կու էլեկտ րոդ ներն էլ 
գտն վում են դրա կան պո տեն ցիալի շր ջա նում:
բ) Եթե միկ րոէ լեկտ րո դի ծակի թաղանթը, ապա հանգս տի պո տեն-
ցիալի մե ծու թյու նը հա վա սար կլի նի տվյալ բջ ջի ՀՊ -ի ն:

գ) Եթե մկիրոէլեկտրոդը մտցվի բջջի խորքը, ապա ՀՊ-ի մեծությունը 
հավասար կլինի տվյալ բջջի ՀՊ-ին, քա նի որ պո տեն ցիալի մե ծու թյու-
նը բջ ջի ներ սում նույնն է ցան կա ցած հատ վա ծում:

2. ՀՊ-ն ծա գում է բջ ջից միջբջ ջային տա րա ծու թյուն K+ իոն նե րի դի ֆու-
զիայի հաշ վին՝ ըստ խտու թյան գրա դիեն տի և այդ իոն նե րի նկատ-
մամբ թա ղան թի բարձր թա փան ցե լիու թյան շնոր հիվ: Եթե բջ ջա թա-
ղանթն ան թա փանց լի նի իոն նե րի հա մար, այդ թվում՝ K+ -ի, ապա ՀՊ 
չի կա րող ծա գել (հա վա սար կլի նի զրոյի):

3.  Թա ղան թը ծա կե լուց ան մի ջա պես հե տո, այն իր առաձ գա կա նու թյան 
ու ժի շնոր հիվ ընդ գր կում է էլեկտ րո դի ծայ րը: Սա կայն ժա մա նա կի 
հետ սկ սում է վնաս ված հատ վա ծի քայ քա յում, ան ցքը մե ծա նում է, և 
տե ղի է ու նե նում իոն նե րի հոսք: Դա էլ հան գեց նում է ՀՊ -ի փոք րաց-
մա նը:

4.  Հայտ նի է, որ հան գիստ ժա մա նակ թա ղան թի թա փան ցե լիու թյու նը Na+ 
իոն նե րի հա մար փոքր է, սա կայն նրա որոշ քա նակ ըստ խտու թյան 
և էլեկտ րա կան գրա դիեն տի թա փան ցում է ներս և փոք րաց նում ՀՊ -ի 
մե ծու թյու նը: Եթե նատ րիու մա կան ան ցու ղի նե րը շր ջա փակ վեն, ապա 
նշ ված փոք րա ցու մը տե ղի չի ու նե նա, և ՀՊ-ն մի փոքր կմե ծա նա:

5. ԳՊ -ի առա ջա ցու մը սկս վում է, երբ բջ ջա թա ղան թի թա փան ցե լիու թյու-
նը բարձ րա նում է նատ րիում իոն նե րի հա մար, և դրանք, ըստ խտու-
թյան ու էլեկտ րա կան գրա դիեն տի, ձգ տում են դե պի ներս: Եթե թա-
ղան թի եր կու կող մե րում նատ րիու մի խտու թյու նը հա վա սա րեց վի, 
ապա այդ իոն նե րի հոս քը բջիջ գրգռ ման ժա մա նակ կբա ցա կայի, և ԳՊ 
չի ծա գի:

6.  Գոր տի նս տա նյար դը բազ մա թիվ նուրբ թե լե րի ամ բող ջու թյուն է՝ ի 
տար բե րու թյուն կա ղա մա րի հաստ աք սո նի: Կա ղա մա րի հս կա աք-
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սո նը ըն դու նակ չէ առա ջաց նել ԳՊ, եթե նատ րիու մի խտու թյու նը 
թե լի կի ներ սում և դր սում միև նույնն է: Նս տա նյար դի թե լե րը կա րող 
են առա ջաց նել ԳՊ, եթե Na+ -ի խտու թյու նը դր սում և ներ սում նույնն 
է: Կա ղա մա րի աք սո նի հա մար ար տա քին մի ջա վայ րը հա մար վում է 
փոր ձի ժա մա նակ ստեղծ ված ար հես տա կան մի ջա վայ րը, իսկ գոր տի 
նյար դա թե լե րի հա մար՝ միջբջ ջային հե ղու կը, որը լց նում է թե լիկ նե-
րի միջև եղած տա րա ծու թյու նը: Բնա կան այդ մի ջա վայ րում և փոր ձի 
պայ ման նե րում Na+ իոն նե րի խտու թյու նը ավե լի բարձր է, քան նյար դի 
ներ սում: Այդ պատ ճա ռով ԳՊ -ի առա ջա ցու մը, ի տար բե րու թյուն կա-
ղա մա րի աք սո նի, չի խան գար վում:

7.  Տետ րա դո տոք սի նը թույն է, որը շր ջա փա կում է նատ րիու մա կան ան-
ցու ղի նե րը, և նատ րիու մի հոս քը բջիջ ան հնար է դառ նում, ուս տի ԳՊ 
չի կա րող առա ջա նալ:

8. Դր դե լիու թյու նը բջ ջի հատ կու թյունն է` պա տաս խա նել գրգ ռի չի ազ դե-
ցու թյա նը դրդ ման գոր ծըն թա ցի առա ջաց մամբ, հետ ևա բար և ԳՊ -ի: ԳՊ 
առա ջա նա լու հա մար ԹՊ-ն պետք է փոք րա նա մինչև ապաբ ևե ռաց-
ման կրի տի կա կան մա կար դա կը (Ա ԿՄ): ԹՊ -ի մե ծու թյան և ԱԿՄ -ի 
միջև եղած տար բե րու թյունն ան վա նում են շեմ քային պո տեն ցիալ, որի 
մե ծու թյու նը որո շում է դր դե լիու թյան աս տի ճա նը: Որ քան այն մեծ է, 
այն քան դր դե լիու թյու նը փոքր է: ԱԿՄ-ն նյար դային և մկա նային թե-
լե րում նույնն է (-50 մՎ), սա կայն տար բեր է ԹՊ -ի մե ծու թյու նը՝ նյար-
դա թե լե րում. այն -70 մՎ է, իսկ մկա նա թե լում՝ -90 մՎ: Հա մա պա տաս-
խա նա բար շեմ քային պո տեն ցիալի մե ծու թյու նը նյար դա թե լում 20 մՎ 
է, մկա նա թե լում՝ 40 մՎ: Այդ պատ ճա ռով նյար դա թե լերն օժտ ված են 
ավե լի մեծ դր դե լիու թյամբ:

9. Բ ևե ռա ցու մը թա ղան թի եր կու կող մե րում լից քե րի տար բե րու թյունն է, 
որն ապա հո վում է ՀՊ -ի առ կա յու թյու նը: Ապաբ ևե ռա ցու մը ՀՊ -ի մե-
ծու թյան փոք րա ցումն է, իսկ գերբ ևե ռա ցու մը` նրա մե ծա ցու մը: Գեր-
բ ևե ռաց ման դեպ քում մե ծա նում է ԹՊ -ի և ԱԿՄ -ի միջև եղած տար բե-
րու թյու նը՝ շեմ քային պո տեն ցիալի մե ծու թյու նը: Նշա նա կում է՝ իջ նում 
է դր դե լիու թյու նը, ուս տի դր դում առա ջաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
մեծ ու ժի գր գիռ:

10.  Հո սան քը 2 Վ լար վա ծու թյան դեպ քում ավե լի փոքր է, քան 3 Վ լար-
վա ծու թյան դեպ քում: Հետ ևա բար գրգռ ման շեմ քը առա ջին մկա նի մոտ 
փոքր է, իսկ դր դե լիու թյու նը՝ բարձր, քան երկ րորդ մկա նի մոտ:

11.  Նատ րիու մի խտու թյան տար բե րու թյու նը թա ղան թի եր կու կող մե րում 
կիջ նի, և ԳՊ-ն կփոք րա նա կամ ընդ հան րա պես չի ծա գի:

12.  Վե րաբ ևե ռաց ման փու լում էու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ նատ-
րիու մի հոս քը բջիջ փո խա րին վում է կա լիու մի ար տա հոս քով բջ ջից: 
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Ուս տի այդ ժա մա նակ փակ վում են նատ րիու մա կան ան ցու ղի նե րը 
և բաց վում են կա լիու մա կա նը: Հետ քային գերբ ևե ռա ցու մը պայ մա-
նա վոր ված է կա լիու մի իոն նե րի ար տա հոս քի ու ժե ղաց մամբ, ին չը 
հան գեց նում է թա ղան թային պո տեն ցիալի մե ծաց մա նը ելա կե տային 
վի ճա կի հա մե մա տու թյամբ: Կա լիու մա կան լրա ցու ցիչ ան ցու ղի նե-
րի բա ցու մը այդ պա րա գա յում կն պաս տի հետ քային գերբ ևե ռաց ման 
տևո ղու թյան մե ծաց մա նը:

13.  Շեմ քային պո տեն ցիալը ամե նա փոքր մե ծու թյունն ու նի աք սո նային 
թմ բի կի շր ջա նում, ուս տի ԳՊ -ի առա ջա ցու մը սկս վում է այդ հատ վա-
ծում: Միաժա մա նակ հարկ է նշել, որ աք սո նային թմ բի կի շր ջա նում 
թա ղան թում կան մեծ քա նա կով իո նային ան ցու ղի ներ, որոնք ապա-
հո վում են իոն նե րի առա վել ին տեն սիվ հոս քը և ԳՊ -ի առա ջա ցու մը:

14. Ե թե նյար դի գրգռ ման դեպ քում նատ րիու մա կան և կա լիու մա կան ան-
ցու ղի նե րը միաժա մա նակ ակ տի վա նան, ապա նատ րիու մի մուտ քը 
բջիջ կփոխ հա տուց վի կա լիու մի ել քով, ուս տի չի կա րող առա ջա նալ 
թա ղան թի ապաբ ևե ռա ցում և ԳՊ -ի ծա գում:

15. Ե թե նյու թը չի թա փան ցում բջիջ, նշա նա կում է այն կա րող է ազ-
դել միայն թա ղան թի վրա: Այդ ազ դե ցու թյու նը կա րող է դրս ևոր վել 
իո նային ան ցու ղի նե րի պա շար մամբ, որ ևէ ֆեր մեն տի աշ խա տան-
քի խան գար մամբ, թա ղան թի կա ռուց ված քային բա ղադ րա տար րե րի 
վնաս մամբ: Բո լոր դեպ քե րում բջ ջի վի ճա կը կփոխ վի:

16. Է լեկտ րա հա ղոր դե լիու թյու նը բջ ջա թա ղան թի էլեկտ րա կան հո սանք 
հա ղոր դե լու ըն դու նա կու թյունն է: Դրդ ման ժա մա նակ իո նային հոս քը 
թա ղան թով կտ րուկ մե ծա նում է, հետ ևա բար էլեկտ րա հա ղոր դե լիու-
թյունն աճում է:

17.  Նյար դային բջ ջի գոր ծա ռույ թը ԳՊ -ի առա ջա ցումն է, որի հա մար 
անհրա ժեշտ է էներ գիա: Ցիանիդ նե րը շր ջա փա կում են շն չա ռա կան 
ֆեր մենտ նե րի աշ խա տան քը, ար դյուն քում դա դա րում են օք սի դաց-
ման գոր ծըն թաց նե րը, որոնք ան հրա ժեշտ են ԱԵՖ -ի վե րա սին թե զի 
հա մար: Վեր ջինս ան հրա ժեշտ է իո նային պոմ պե րի աշ խա տան քի հա-
մար, որոնք ապա հո վում են իոն նե րի խտու թյան գրա դիեն տը թա ղան-
թի եր կու կող մե րում: Էներ գիայի բա ցա կա յու թյան դեպ քում իոն նե րի 
խտու թյու նը թա ղան թի եր կու կող մե րում կհա վա սար վի, բջի ջը կկորց-
նի դր դե լիու թյու նը և կդա դա րի գոր ծե լուց; Բա ցի այդ բջ ջում՝ կխան-
գար վեն նաև այլ գոր ծըն թաց ներ, օրի նակ՝ սպի տա կուց նե րի սին թե զը:

18.  Հայտ նի է, որ ֆի զիոլո գիական որ ևէ ար դյուն քի առ կա յու թյու նը կա րե-
լի է ցու ցադ րել ուղ ղա կի և անուղ ղա կի եղա նա կով: Եթե պատ րաստ վի 
նյար դամ կա նային պատ րաս տուկ, և գրգռ վի նյար դը, մկա նը կկծկը-
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վի: Դա անուղ ղա կի ապա ցույց է, իսկ ուղ ղա կի ապա ցույ ցն այն է, որ 
գրգռում են նյար դը և գրան ցում ԳՊ-ն:

19. Ե թե գր գի ռը չի առա ջաց նում դր դում բնա կա նոն վի ճա կում գտն վող 
դր դու նակ հյուս ված քում, նշա նա կում է այդ գրգռ ման պա րա մետ րե-
րը չեն հա մա պա տաս խա նում գրգռ ման օրենք նե րից ոչ մե կին: Նյար դը 
կտ րե լու դեպ քում մե խա նի կա կան ու ժեղ ազ դե ցու թյուն է հասց վում, 
հետ ևա բար շեմ քի խան գար ման օրեն քը չի գոր ծում այս տեղ, մնում 
են մյուս եր կու օրենք նե րը: Հա մա պա տաս խա նա բար նյար դը պետք է 
կտ րել կամ շատ դան դաղ և հա վա սա րա չափ (ու ժի զա ռի թա փու թյան 
աճի օրենք) կամ շատ արագ (ու ժ-ժա մա նա կի օրենք): Գործ նա կա նո-
րեն հեշտ է իրա կա նաց նել երկ րոր դը:

20.  Բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի տևո ղու թյու նը որո շե լու հա մար 
անհրա ժեշտ է լրա ցու ցիչ գր գիռ տալ և ստու գել, ի հայտ կգա՞ նոր ԳՊ, 
թե՞ ոչ: Եթե առա ջին և երկ րորդ գր գիռ նե րի միջև ին տեր վա լը շատ 
փոքր լի նի, ապա երկ րորդ գր գի ռը կընկ նի բա ցար ձակ ան դր դու նակ 
փու լի մեջ, և երկ րորդ ԳՊ-ն չի ծա գի: Գր գիռ նե րի միջև ին տեր վա լը մե-
ծաց նե լով՝ գտ նում ենք նվա զա գույն ժա մա նա կա մի ջո ցը, որի դեպ քում 
կա րե լի է ստա նալ երկ րորդ ԳՊ-ն: Են թադ րենք, այն կազ մում է 3 մվրկ: 
Նշա նա կում է բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի տևո ղու թյու նը ևս հա-
վա սար է այդ մե ծու թյա նը (կամ մի փոքր քիչ):

21.  Բո լոր գրգ ռիչ նե րը՝ էլեկտ րա կան, քի միական, մե խա նի կա կան, ըն դու-
նակ են ապաբ ևե ռաց նելու թա ղան թը, ին չը բե րում է դրդ ման առա ջաց-
մա նը:

22.  Շեմ քային պո տեն ցիալը ԹՊ -ի և ԱԿՄ -ի տար բե րու թյունն է: Եթե       
ԱԿմ -ի մա կար դա կը չի փոխ վել, իսկ շեմ քային պո տեն ցիալը մե ծա ցել 
է, նշա նա կում է մե ծա ցել է ԹՊ-ն, տե ղի է ու նե ցել թա ղան թի գերբ ևե ռա-
ցում, ին չը բե րում է դր դե լիու թյան իջեց մա նը:

23. ԳՊ -ի ծագ ման դեպ քում նատ րիում և կա լիում իոն նե րը շարժ վում են 
ըստ խտու թյան գրա դիեն տի, և դա կա րող էր աս տի ճա նա բար հա-
վա սա րեց նել թա ղան թի եր կու կող մե րում դրանց տար բե րու թյու նը: 
Սա կայն շնոր հիվ նատ րիում-կա լիու մա կան պոմ պի աշ խա տան քի, 
ապա հով վում է իոն նե րի շար ժը ընդ դեմ խտու թյան գրա դիեն տի և 
դրանց ելա կե տային տար բե րու թյան վե րա կանգն մա ն: Դրա հա մար 
ան հրա ժեշտ է էներ գիայի ծախս: Անթթ ված նային մի ջա վայ րում պոմ-
պը աշ խա տել չի կա րող, ին չը կհան գեց նի նատ րիում իոն նե րի խտու-
թյան հա վա սա րեց մա նը, և ԳՊ չի ծա գի: Այդ հա վա սա րե ցու մը և ԳՊ -ի 
դա դա րը առա վել շուտ տե ղի կու նե նա այն նյար դե րում, որում իոն նե-
րի քա նակն ավե լի քիչ է: Հաստ (միելի նա պատ) նյար դե րում իոն նե րի 
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քա նակն ավե լի շատ է, և խտու թյան հա վա սա րե ցու մը դան դաղ տե ղի 
կու նե նա, քան բա րակ նյար դե րում: Նշա նա կում է ան թթ ված նային մի-
ջա վայ րում բա րակ նյար դե րում ավե լի շուտ կդա դա րի ԳՊ -ի առա ջա-
ցու մը, քան հաստ նյար դե րում:

24. Ս պի տա լույծ ֆեր մենտ նե րը քայ քա յում են սպի տա կու ցային մո լե կուլ-
նե րը, որոնք մտ նում են իո նային ան ցու ղի նե րի և դրանք բա ցող ու փա-
կող «փա կան նե րի» կազ մու թյան մեջ: Հետ ևա բար կխախտ վի թա ղան-
թի թա փան ցե լիու թյու նը իոն նե րի հա մար:

25.  Նյար դը, ինչ պես և ցան կա ցած դր դու նակ հյուս վածք, չի կա րող եր կա-
րատև դրդ վել մեծ հա ճա խու թյամբ: Դրան խո չըն դո տում է բա ցար ձակ 
ան դր դե լիու թյան շր ջա նը, որը տևում է մո տա վո րա պես 2 մվրկ: 10 Հց 
հա ճա խու թյան դեպ քում գր գիռ նե րի միջև եղած ին տեր վա լը 0,1 վրկ 
է: Այդ ըն թաց քում բա ցար ձակ ան դր դու նակ շր ջանն ավարտ վում է, և 
նյար դը 10 ան գամ պա տաս խա նում է ԳՊ -ի առա ջաց մամբ: 100 Հց հա-
ճա խու թյան պա րա գա յում գր գիռ նե րի միջև եղած ին տեր վա լը 0,01 վրկ 
է, որը ևս բա վա րար է և կա րե լի է ստա նալ 100 ԳՊ: 1000 Հց հա ճա-
խու թյան դեպ քում գր գիռ նե րի միջև եղած ին տեր վա լը շատ փոքր է, և 
յու րա քան չյուր երկ րորդ ազ դա կը ընկ նում է նա խորդ դր դու մից առա-
ջա ցած բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի մեջ: Բնա կա նա բար, այդ պա-
րա գա յում ԳՊ չի կա րող առա ջա նալ: Ուս տի ԳՊ -ի ընդ հա նուր քա նա կը 
500 -ից ավե լի չի կա րող լի նել:

26.  Ռեոբա զան կմե ծա նա, քա նի որ աճում է թա ղան թի էլեկտ րա կան դի-
մադ րու թյու նը, և պետք է կի րա ռել ավե լի ու ժեղ հո սանք, որ պես զի 
առա ջա նան իո նային հոս քեր՝ թա ղան թը ապաբ ևե ռաց նե լու հա մար: 
Խրո նաք սիան նույն պես կա ճի, քա նի որ միև նույն պայ ման նե րի դեպ-
քում, որ պես զի իոն նե րը կա րո ղա նան տե ղա շարժ վել մեծ տա րա ծու-
թյուն նե րի վրա, պա հանջ վում է ավե լի տևա կան ժա մա նակ:

27. Գրգ ռիչ նե րը տար բեր վում են հա ճա խու թյամբ, նշա նա կում է՝ տար բեր 
են նաև հո սան քի յու րա քան չյուր տա տան ման տևո ղու թյու նը (0,02 վրկ 
և 0,000002 վրկ հա մա պա տաս խա նա բար): Էլեկտ րավ նաս վածք կս տա-
նա առա ջին մար դը: Երկ րորդ դեպ քում հո սան քի մե ծու թյու նը նրա յու-
րա քան չյուր տա տան ման դեպ քում աճում է արագ, սա կայն տա տա-
նու մը այն քան կարճ է տևում, որ իոն նե րը չեն հասց նում ան ցնել թա-
ղան թի մի ջով և առա ջաց նել ապաբ ևե ռա ցում: Ուս տի դր դում չի ծա գի: 
Առա ջին դեպ քում և՛ յու րա քան չյուր տա տան ման տևո ղու թյու նը, և՛ 
հո սան քի աճ ման արա գու թյու նը բա վա րար են՝ դր դում առա ջաց նե լու 
հա մար: Այդ պատ ճա ռով 110 և 120 Վոլտ լար վա ծու թյամբ 50 Հց հա-
ճա խու թյամբ հո սան քը վտան գա վոր է կյան քի հա մար, նույ նիսկ կար-
ճատև ազ դե ցու թյան դեպ քում:
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28. Ե թե էլեկտ րոդ նե րի միջև տա րա ծու թյու նը քիչ է մե ծաց վում, թա ղան-
թի մա կե րե սի վրա դի մադ րու թյան մե ծա ցու մը փոք րաց նում է շուն-
տա վոր ման աս տի ճա նը և հո սան քի թա ղան թի մի ջով կմե ծա նա: Դա 
նշա նա կում է, որ գրգռ ման շեմ քը կփոք րա նա, այդ դեպքում կա րե լի է 
ավե լի թույլ գրգ ռիչ վերց նել: Եթե էլեկտ րոդ նե րի միջև տա րա ծու թյու-
նը շատ մե ծաց վի, ապա աք սոպ լազ մայի դի մադ րու թյու նը նշա նա կա-
լիորեն աճում է: Կապ ված ընդ հա նուր դի մադ րու թյան աճի հետ՝ կփոք-
րա նա թա ղան թով ան ցնող հո սան քի ու ժը: Ուս տի դր դում առա ջաց նե-
լու հա մար պետք է բարձ րաց նել գրգ ռող հո սան քի լար վա ծու թյու նը: 
Նշա նա կում է գրգռ ման շեմ քը կմե ծա նա:

29.  Հայտ նի է, որ վնաս ված հատ վա ծը լից քա վոր ված է բա ցա սա կան, իսկ 
ան վնաս մա սը՝ դրա կան: Այդ պատ ճա ռով, եթե նյար դը գց վի այդ հատ-
վա ծի վրա, մկա նը կկծկ վի միայն հո սան քի միաց ման և ան ջատ ման 
պա հին, այ սինքն՝ նյար դը գցե լուց և հա նե լուց: Ուս տի 5 փոր ձում կա-
րե լի է ստա նալ առա վե լա չա փը 10 կծ կում: Սա կայն բևե ռային օրեն քից 
հայտ նի է, որ անո դը թույլ է ազ դում, քան կա տո դը: Ուս տի նյար դը հա-
նե լուց (ան ջա տում) դր դում կա րող է չծա գել, և կծ կում նե րի թի վը 10 -ից 
քիչ կլի նի:

30.  Հո սան քի յու րա քան չյուր տա տան ման կար ճատ ևու թյան պատ ճա ռով 
իոն նե րը չեն հասց նում ան ցնել թա ղան թով և առա ջաց նել ապաբ ևե-
ռա ցում: Սա կայն հո սան քի ուղ ղու թյան փո փոխ ման դեպ քում իոն նե րը 
տե ղա շարժ վում են ելա կե տային դիր քից: Մաս նիկ նե րի այդ շար ժը բե-
րում է ջեր մային էներ գիայի ար տադ րու թյա նը: Եթե բարձր հա ճա խու-
թյան դաշ տի էներ գիան մեծ է, ապա շատ ջեր մու թյուն է ար տադր վում, 
և կա րող է տե ղի ու նե նալ հյուս ված քի ջեր մային վնա սում:

31. ԳՊ չի ծա գի, քա նի որ տր վող լա րու մը ու նի հա կա ռակ բևե ռա կա նու-
թյուն, ուս տի առա ջա ցած տե ղային պա տաս խա նը չի կա րող հաս նել 
ԱԿՄ -ի ն:

32.  Նյար դը դր դու նակ գո յա ցու թյուն է և ըն դու նակ է առա ջաց նել ԳՊ: 
Նյար դի հատ վա ծը ճզ մե լիս խան գար վում է նրա անա տո մի ա-ֆի զիոլո-
գիական ամ բող ջա կա նու թյու նը, ան հե տա նում դրդ ման հա ղորդ ման 
ըն դու նա կու թյու նը, և օս ցի լոգ րա ֆի վրա ԳՊ չի գրանց վի: Միաժա մա-
նակ նյար դը՝ որ պես ֆի զի կա կան օբյեկտ, երկ րորդ կար գի հա ղոր դիչ է: 
Ճզ մե լուց հե տո աք սոպ լազ մայից էլեկտ րո լիտ նե րը չեն ան հե տանում: 
Ուս տի հո սան քը հա ղոր դե լու ըն դու նա կու թյու նը պահ պան վում է, և 
միկ րոամ պեր մետ րը ցույց կտա հո սան քի մե ծու թյու նը: Պետք է նկա-
տի ու նե նալ, որ ԳՊ-ն ֆի զիոլո գիական եր ևույթ է, որն ու նի էլեկտ րա-
կան հիմք: Հո սան քի ան ցու մը նյար դի աք սոպ լազ մայով ֆի զի կա կան 
եր ևույթ է, որը հա ման ման է հո սան քի ան ցմա նը ակու մու լյա տո րում:
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33. Դր դու մը Ռան վիեի վնաս ված հատ ված նե րով չի կա րող թռիչ քաձև հա-
ղորդ վել: Դրդ ման հա ղոր դու մը վնաս ված հատ վա ծում վերականգնելու 
համար, նրա նում պետք է տե ղադ րել էլեկտ րա կան հո սան քի հա ղոր-
դիչ, օրի նակ՝ նուրբ մե տա ղա լար:

34.  Միջ նոր դա նյու թը սին թեզ վում է նյար դային բջ ջի մարմ նում և աք սո-
նով փո խադր վում է վեր ջութ ներ: Այդ գոր ծըն թա ցը (աք սո նային փո-
խադ րում) էներ գիայի ծախս է պա հան ջում: Էներ գիայի ան բա վա րա-
րու թյան դեպ քում փո խադ րու մը խան գար վում է: Այս տե ղից հետ ևում 
է, որ միջ նոր դա նյու թի մո լե կու լի քա նա կը նյար դային վեր ջույթ նե րում 
պա կա սել է:

35.  Կեն դա նի հյուս վածք նե րի գոր ծու նեու թյան դեպ քում ար տադր վում 
է ջեր մու թյուն, որը կապ ված է էկ զո թեր միկ ռեակ ցիանե րի ըն թաց քի 
հետ: Նյար դի գրգռ ման դեպ քում այդ ռեակ ցիաներն ապա հո վում են 
էներ գիայի ար տադ րու մը, որը ծախս վում է նատ րիում-կա լիու մա կան 
պոմ պի աշ խա տան քի վրա: Որ քան շատ նատ րիում և կա լիում իոն ներ 
են ան ցնում թա ղան թով, այն քան ին տեն սիվ պետք է աշ խա տի պոմ-
պը: Միելի նա պատ նյար դե րում իոն ներն ան ցնում են միայն Ռան վիեի 
սեղմ վածք նե րով, իսկ միելի նա զուրկ նյար դե րում՝ նրա ողջ եր կայն քով: 
Ուս տի այդ նյար դե րում շատ իոն ներ են ծախս վում, և ջեր մու թյունն 
ավե լի շատ է ար տադր վում:

36.  Նյար դամ կա նային պատ րաս տու կը կազմ ված է նյար դից, մկան նե-
րից և նյար դամ կա նային սի նապ սից: Մկա նի կծկ ման համար, նյար-
դում առա ջա ցած դր դու մը պետք է տա րած վի նյար դա թե լե րով, ան ցնի 
նյար դամ կա նային սի նապ սով, հա ղորդ վի մկա նին: Խնդ րի հար ցին 
պա տաս խա նե լու հա մար մկա նը պետք է են թար կել ուղ ղա կի գրգռ-
ման: Այդ պա րա գա յում կծկ ման տա տա նա սահ մա նը, որն անուղ ղա-
կի գրգռման դեպ քում իջել էր, աճում է: Հետ ևա բար հոգ նա ծու թյունն 
առա ջա ցել էր ոչ թե մկա նում, այլ սի նապ սում:

37.  Խո լի նը ացե տիլ խո լի նի քայ քայ ման ար գա սիք նե րից է, որն ընկ նում է 
նա խա սի նապ սային վեր ջույթ և մաս նակ ցում ացե տիլ խո լի նի վե րա-
սին թե զին: Ուս տի, եթե ճնշ վի վեր ջին գոր ծըն թա ցը, ապա կխան գար-
վի միջ նոր դա նյու թի սին թե զը, հետ ևա բար նաև` դրդ ման հա ղոր դու մը 
սի նապ սով:

38. Դր դե լիու թյու նը բնու թագր վում է շեմ քային պո տեն ցիալի մե ծու թյամբ: 
Մկա նա թե լե րի հա մար այն մեծ է, քա նի որ դրանց ԹՊ-ն նյար դա թե-
լե րի հա մե մա տու թյամբ ավե լի բա ցա սա կան է: Մկա նա թե լե րի ԹՊ -ի 
փոք րաց ման դեպ քում նրա շեմ քային պո տեն ցիալը նույն պես փոք րա-
նում է, հետ ևա բար դր դե լիու թյան մա կար դա կը բարձ րա նում է և հաս-
նում նյար դա թե լի դր դե լիու թյան մա կար դա կին:
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39.  Հայտ նի է, որ զգա ցող նյար դա թե լե րը գր գի ռը հա ղոր դում են ըն կա լիչ-
նե րից, իսկ շար ժիչ նյար դա թե լե րը՝ մկա նա թե լե րին: Եթե նս տա նյար դի 
վրա նո վո կայի նով ազ դե լուց հե տո այդ թա թը ընկղմ վի թթ վի լու ծույ թի 
մեջ, ապա պա տաս խան չի լի նի: Նշա նա կում է զգա ցող նյար դա թե լե րը 
շր ջա փակ վել են: Եթե ու ժեղ կսմ թեն մյուս թա թը, ապա եր կու թա թերն 
էլ կկծկ վեն, նշա նա կում է ալ տե րա ցիայի են թարկ ված շար ժիչ թե լե րը 
դեռևս գոր ծում են: Որոշ ժա մա նակ հե տո թա թը չի պա տաս խա նի ոչ 
մի ազ դե ցու թյա նը, քա նի որ ան ջատ վում են և՛ զգա ցող, և՛ շար ժիչ թե-
լե րը:

40. Դրդ ման առ կա յու թյան ցու ցա նի շը ԳՊ -ի ծա գումն է: Հետ ևա բար ԳՊ-ն 
պետք է գրան ցել գրգ ռող էլեկտ րոդ նե րի եր կու կող մե րում: Եթե մենք 
աշ խա տում ենք նյար դամ կա նային պատ րաս տու կի հետ, ապա ար-
տա ծող էլեկտ րոդ նե րը կա րե լի է տե ղա վո րել գրգ ռող էլեկտ րո դի միայն 
մի կող մում, իսկ մյուս կող մում դրդ ման առ կա յու թյան ին դի կա տո րը 
կլի նի մկա նի կծ կու մը:

41. Ե թե հաս տա տուն հո սան քի բևեռ նե րում դր դե լիու թյու նը փոխ վում է, 
նշա նա կում է, պետք է այն չա փել հո սան քը միաց նե լուց առաջ և հե տո: 
Դրա հա մար կա տո դի և անո դի շր ջա նում նյար դի վրա տե ղադ րում են 
լրա ցու ցիչ էլեկտ րոդ ներ և դրանց օգ նու թյամբ որո շում գրգռ ման շեմ քը 
ելա կե տային վի ճա կում ու հո սան քը միաց նե լուց հե տո:

42. Բ ևեռ նե րի այդ պի սի տե ղադ րու թյան դեպ քում բջ ջի պա րու նա կու թյու-
նը կա տո դի ազ դե ցու թյամբ ձեռք է բե րում ավե լի բա ցա սա կան լիցք: 
Շեմ քային պո տեն ցիալը մե ծա նում է, ուս տի դր դում չի կա րող ծա գել, 
քա նի որ տե ղի չի ու նե նում ապաբ ևե ռա ցում:

43. Խ րո նաք սիան բնու թագ րում է ժա մա նա կը, որի ըն թաց քում կրկ նա-
կի ռեոբա զային հա մար ժեք հո սան քը պետք է ազ դի հյուս ված քի վրա, 
որ պես զի դր դում առա ջաց նի: Լա բի լու թյու նը միավոր ժա մա նա կում 
դր դու նակ հյուս ված քի սահ մա նային հա ճա խու թյամբ դրդ վե լու հատ-
կու թյունն է: Ի տար բե րու թյուն խրո նաք սիայի՝ լա բի լու թյու նը բնու-
թագ րում է ոչ միայն դրդ ման ազ դա կի սկզբ նա կան փու լը՝ նրա առա-
ջա ցու մը, այլև ամ բողջ ըն թաց քը: Բա ցի այդ՝ խրո նաք սիան կապ ված 
է մե կա կան ազ դակ նե րի, իսկ լա բի լու թյու նը՝ բազ մա թիվ ազ դակ նե րի 
հետ: Ուս տի առա վել լրիվ բնու թա գիր տա լիս է լա բի լու թյու նը:

44.  Հար մար ման կո րը կա ռու ցե լու հա մար պետք է աս տի ճա նա բար փոք-
րաց նել հո սան քի աճ ման շեշ տա կիու թյու նը և յու րա քան չյուր ան գամ 
մե ծաց նել գրգռ ման ու ժը, ապա կա ռու ցել կո րը, որն ար տա ցո լում է 
գրգռ ման շեմ քի կախ վա ծու թյու նը հո սան քի աճ ման շեշ տա կիու թյու-
նից:
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45.  Նյար դի ակո մո դա ցիան (հար մա րում) գրգռ ման ու ժի դան դաղ աճի 
դեպ քում ար տա հայտ վում է նրա դր դե լիու թյան իջեց մամբ: Շեմ քային 
պո տեն ցիալի մե ծա ցու մը բե րում է դր դե լիու թյան իջեց մա նը: Հետ ևա-
բար դիտ վում է հար մա րում: Եթե շեմ քային պո տեն ցիալը արագ մե-
ծա նա, քան թա ղան թի ապաբ ևե ռա ցու մը, ապա դր դում ընդ հան րա պես 
չի ծա գի:

46.  Պետք է հա մե մա տել գրգռ ման շեմ քի և դրդ ման հա ղորդ ման արա գու-
թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Սիմ պա թիկ նյար դե րի գրգռ ման 
շեմ քը հա րյուր ան գամ բարձր է, քան Aα նյար դա թե լե րի նը, իսկ հա-
ղորդ ման արա գու թյու նը 10-100 ան գամ փոքր է, քան շար ժիչ և զգա ցող 
թե լե րում: Հետ ևա բար խնդ րի որոշ ման հա մար բա վա կան է հա մե մա-
տել այդ ցու ցա նիշ նե րը պատ րաս տու կի ազ դե ցու թյու նից առաջ և հե-
տո:

47.  Ռեֆ լեք սային ռեակ ցիաներն ապա հո վում են օր գա նիզ մի հար մա րու-
մը ար տա քին և ներ քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյա նը: Հար-
մա րո ղա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը հատ կա պես կախ ված 
է նրա նից, թե որ քան արագ են ըն թա նում հա մա պա տաս խան ռեակ-
ցիանե րը: Իսկ նյար դա թե լե րի միելի նա պա տումն ապա հո վում է դըրդ-
ման առա վել արագ հա ղոր դու մը:

48. Ե թե ան զգա յաց նող նյու թը նե րար կեն այն հատ վա ծում, որ տե ղից ան ց-
նում է զգա ցող նյար դի բու նը, ապա շր ջա փակ վում է ցա վային ազ դա կի 
հա ղոր դու մը այդ նյար դով նյար դա վոր վող բո լոր հատ ված նե րից: Եթե 
նման նե րար կում կա տար վի հե ռաց վող ատա մի շուր ջը գտն վող լն դի 
մեջ, ապա ան զգա յա ցում կա ռա ջա նա միայն այդ սահ մա նա փակ հատ-
վա ծում: Առա ջին դեպ քում շր ջա փա կումն ավե լի հու սա լի է:

49. Մ կա նի նյար դա վո րումն ապա հո վում է ոչ միայն նրա կծ կո ղա կան 
գոր ծու նեու թյու նը, այլև սնու ցո ղա կան ազ դե ցու թյու նը: Մաս նա վո-
րա պես նյար դային ազ դակ նե րը խթա նում են մի շարք ֆեր մենտ նե րի 
ակ տի վու թյու նը (Աեֆ -ա զի, սպի տա կուց նե րի սին թե զը): Նյար դա զերծ-
ման դեպ քում խան գար վում է սպի տա կուց նե րի սին թե զը մկա նում, 
փոք րա նում է զանգ վա ծը, տե ղի է ու նե նում ապա ճում (ատ րո ֆիա):

50.  Նյար դում դրդ ման հա ղորդ ման ըն թաց քում պո տեն ցիալ նե րի տար բե-
րու թյու նը առա ջա նում է ոչ թե նրա սկզ բի և վեր ջի, այլ եր կու հար ևան 
հատ ված նե րի միջև, որոնց մի ջով ան ցնում է տե ղային հո սան քը: Ծա-
գած տե ղային հո սան քը առա ջաց նում է թա ղան թի հար ևան հատ ված-
նե րի ապաբ ևե ռա ցում, որից հե տո պատ կե րը կրկն վում է: Այս պի սով՝ 
դր դու մը և նրան զու գակ ցող տե ղային հո սան քը յու րա քան չյուր ան-
գամ առա ջա նում է նո րից: Դա էլ ապա հո վում է դրդ ման հա ղոր դումն 
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առանց մա րե լու, առանց ԳՊ -ի տա տա նա սահ մա նի իջեց ման, ուս տի 
ԳՊ -ի տա տա նա սահ մա նը աք սո նի սկզ բում և վեր ջում նույնն է:

51.  Փոր ձում կա րե լի է գրգ ռել նյար դի ցան կա ցած հատ ված, որ տե ղից դըր-
դու մը կա րող է հա ղորդ վել և՛ «վերև», և՛ «ներքև»: Բնա կան պայ ման նե-
րում դր դու մը ծա գում է կա՛մ ըն կալ չա կան տար րե րում, որից կա րող 
է հա ղորդ վել «վերև», կա՛մ նյար դային բջ ջի մարմ նում, և նրա նից հա-
ղորդ վում է «ներքև»:

52.  Քա նի որ կատ վի մարմ նի ջեր մաս տի ճա նը միշտ բարձր է, այն ապա-
հո վում է քի միական ռեակ ցիանե րի արագ ըն թաց քը, ին չը մաս նա վո-
րա պես բարձ րաց նում է դրդ ման հա ղորդ ման արա գու թյու նը նյար դե-
րում:

53.  Հայտ նի է, որ ԳՊ -ի տա տա նա սահ մա նը 5-6 ան գամ գե րա զան ցում է այն 
նվա զա գույն մե ծու թյու նը, որն ան հրա ժեշտ է հար ևան սեղմ ված քը դըր-
դե լու հա մար (հու սա լիու թյան գոր ծոն): Ուս տի տե ղային հո սան քի ազ-
դե ցու թյու նը կա րող է տա րած վել նաև հար ևան սեղմ վածք նե րի վրա:

54. Դրդ ման յու րա քան չյուր ցիկլ կազմ ված է հետ ևյալ օղակ նե րից՝ նյար-
դային վեր ջույ թի նա խա սի նապ սային թա ղան թի ապաբ ևե ռա ցում, 
ԱԽ -ի ան ջա տում, փո խազ դե ցու թյուն խո լի նաըն կա լիչ նե րի հետ, ԱԽ -ի 
քայ քա յում: Քա նի որ ԱԽ -ի պեր ֆու զու մը ար դյունք չի տվել, նշա նա-
կում է կա՛մ շր ջա փակ վել են խո լի նաըն կա լիչ նե րը, կա՛մ էլ ճնշ վել է 
ացե տիլ խո լի նէս թե րա զը (Ա ԽԷ): Եթե չի առա ջա նում ծայ րային թի թե ղի 
պո տեն ցիալ (ԾԹՊ) և ԳՊ, նշա նա կում է պատ րաս տու կը շր ջա փա կել է 
խո լի նաըն կա լիչ նե րը, իսկ եթե ԳՊ ծա գում է, ապա դիտ վում է կա յուն 
ապաբ ևե ռա ցում, նշա նա կում է պատ րաս տու կը ճն շել է ԱԽԷ -ի ակ տի-
վու թյու նը: Եր կու դեպ քում էլ մկա նը չի դրդ վի:

55.  Մագ նիու մի իոն նե րը կան խում են Ca2
+ իոն նե րի մուտ քը նա խա սի-

նապ սային վեր ջույթ և դրա նով իսկ շր ջա փա կում միջ նոր դա նյու թի ել-
քը սի նապ սային ճեղք: Ուս տի մկա նում ԳՊ չի առա ջա նա:

56.  Խո լինն առա ջա նում է ԱԽ -ի քայ քա յու մից, որն իրա կա նաց նում է 
ԱԽԷ-ն: Եր կա րատև խթան ման ժա մա նակ մեծ քա նա կով ԱԽ է ար-
տադր վում, հետ ևա բար առա ջա նում է շատ խո լին: Ուս տի նյար դային 
վեր ջույթ նրա ընկ նե լու արա գու թյու նը մե ծա նում է:

57. Թ վարկ ված երեք պա տաս խան ներն էլ ճիշտ չեն: Կու րա րեն շր ջա-
փա կում է խո լի նաըն կա լիչ նե րը, ուս տի չի կա րող առա ջա նալ ԾԹՊ, 
առանց որի չի կա րող զար գա նալ ԳՊ:

58.  Հի վան դին պետք է նե րար կել նյութ, որը ժա մա նա կա վո րա պես շըր-
ջա փա կում է դրդ ման հա ղոր դու մը նյար դամ կա նային սի նապ սում՝ 
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միորե լակ սանտ: Քա նի որ վեր ջինս կա րող է ազ դել շն չա ռա կան մկան-
նե րի վրա, ուս տի հի վան դին տր վում է ար հես տա կան շն չա ռու թյուն:

59. Ի տար բե րու թյուն մկա նային թե լի կի մյուս հատ ված նե րի՝ ԱԽ -ի հետ 
փո խազ դում է ծայ րային թի թե ղը և առա ջաց նում ԾԹՊ: Դա ստու գե լու 
հա մար կա րե լի է միկ րո կա թո ցի կով ԱԽ լց նել մկա նա թե լի կի թա ղան-
թի այլ հատ ված նե րի վրա, այս դեպ քում պո տեն ցիալ չի առա ջա նա, 
քա նի որ այն ծա գում է միայն ծայ րային թի թե ղում:

60. Ե թե նատ րիու մի հոս քը բջիջ մե ծա նա, իսկ կա լիու մի քա նա կը մնա 
նույ նը, ապա տե ղի կու նե նա թա ղան թի ապաբ ևե ռա ցում և ԹՊ -ի իջե-
ցում:

61. Ե թե շր ջա փակ վի Na-K-կա խյալ ԱԵ Ֆա զի աշ խա տան քը, ապա կդա-
դա րի գոր ծե լուց Na-K-պոմ պը, թա ղան թի բևե ռա ցումն աս տի ճա նա-
բար կան հե տա նա, քա նի որ թա ղան թի եր կու կող մե րում կհա վա սար-
վի կա լիու մի և նատ րիու մի խտու թյու նը:

62. Ե թե փակ վեն նատ րիու մա կան ան ցու ղի նե րը, ԹՊ-ն կմե ծա նա (գերբե-
վե ռա ցում), քա նի որ կա լիու մա կան հոս քը չի փոք րա նա նատ րիու մի 
հա կա ռակ հոս քի հաշ վին:

63.  Դա կա րող է դիտ վել այն դեպ քում, եթե գրգ ռող հո սան քի ազ դե ցու թյան 
ժա մա նա կը շատ կարճ է (նայեք Հոր վեգ-Վեյ սի կո րը):

64. Դր դում կա ռա ջա նա այն պայ մա նի դեպ քում, եթե ԹՊ-ն փոքր է կամ 
հա վա սար ԱԿՄ -ի ն: Ուս տի այդ դեպ քում տա րած վող դր դում առա ջա-
նում է միայն այն դեպ քում, եթե ԹՊ-ն փոք րա նա այն մե ծու թյամբ, որն 
ավել է, քան 27 մՎ (30%):

65. Դր դե լիու թյու նը կն վա զի, քա նի որ այդ դեպ քում ան հրա ժեշտ է մեծ ուժ 
և ժա մա նակ, որ պես զի շար ժի ԹՊ-ն մինչև կրի տի կա կան մա կար դակ:

66. Տ վյալ դեպ քում նոր ԹՊ-ն հա վա սար կլի նի -108 մՎ, իսկ ապաբ ևե ռաց-
ման կրի տի կա կան մա կար դա կը՝ -78 մՎ: Այդ ցու ցա նիշ նե րի սկզբ նա-
կան մե ծու թյուն ներ են -90 մՎ և -60 մՎ: Հետ ևա բար թա ղան թային պո-
տեն ցիալի ու ԱԿՄ -ի միջև ելա կե տային տար բե րու թյու նը չի փոխ վում 
և կազ մում է 30 մՎ: Դա նշա նա կում է, որ տվյալ թա ղան թի դր դե լիու-
թյու նը չի փոխ վել:

67. Ե թե կծ կում առա ջա ցել է հո սանքն ան ջա տե լիս, ապա մկա նին մոտ 
տե ղադր ված է անո դը, գր գի ռը, որը ծա գում է կա տո դի տակ ան ջատ-
ման պա հին, չի կա րող հաս նել մկա նին չհա ղոր դող հատ վա ծի առ-
կա յու թյան պատ ճա ռով: Ամո նիակն առաջ է բե րում նյար դի ֆի զիոլո-
գիական ամ բող ջա կա նու թյան խան գա րում, այդ հատ վա ծը դառ նում է 
ան հա ղոր դե լի:
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68. Մ կա նին մոտ գտն վում է կա տո դը, քա նի որ դր դու մը շղ թան միաց նե-
լիս առա ջա նում է կա տո դի տակ, և այն անար գել տա րած վում է մինչև 
մկա նը:

69. Մ կա նին մոտ գտն վում է կա տո դը: Շղ թան ան ջա տե լիս կա տո դային 
ընկ ճու մը շր ջա փա կում է անո դից դրդ ման շար ժու մը:

70.  Ճիշ տը հետ ևյալն է.

 Պա սիվ ապաբ ևե ռա ցում – նատ րիու մա կան թա փան ցե լիու թյան բարձ-
րա ցում – Na+ իոն նե րի հոսք բջիջ – ակ տիվ ապաբ ևե ռա ցու մ – տե ղային 
պա տաս խան – ԳՊ:

71. Գրգռ ման շեմ քը ամե նա փոքր մե ծու թյուն ու նի, երբ հո սան քը տր վում 
է ուղ ղան կյուն ձևի զար կով, որը բնու թագր վում է ու ժի առա վե լա գույն 
արագ աճ մամբ: Հո սան քի ու ժի դան դաղ աճի ըն թաց քում հյուս ված-
քում զար գա նում են ակ տիվ փո փո խու թյուն ներ, որոնք բարձ րաց նում 
են շեմ քը և խո չըն դո տում դրդ ման առա ջաց մա նը (զար գա նում է հար-
մար ման եր ևույ թը):

72. Գր գի ռը կոչ վում է անուղ ղա կի, եթե գրգռ վում է մկա նը նյար դա վո րող 
նյար դը: Նյար դի գրգռ ման սկզ բից մինչև կծ կում առա ջա նա լը տե ղի են 
ու նե նում հետ ևյալ գոր ծըն թաց նե րը.

 Նյար դի գրգ ռում – դրդ ման հա ղոր դում նյար դով – նա խա սի նապ սային 
թա ղան թի դր դում – միջ նոր դա նյու թի ար տադ րում – հետ սի նապ սային 
թա ղան թի դր դում – մկա նա թե լի թա ղան թի դր դում – մկա նա թե լով 
դրդ ման հա ղոր դում – էլեկտ րա մե խա նի կա կան զու գակ ցում – ակ տո-
միոզի նային հա մա լի րի ակ տի վա ցում – կծ կում:

73.  Քա նի որ ԳՊ -ի տևո ղու թյու նը հա մընկ նում է ան դր դու նակ շր ջա նի 
հետ, որին հա ջոր դում է գեր նոր մալ դր դե լիու թյան փու լը, գր գիռ նե րի 
միջև եղած ին տեր վա լը պետք է լի նի 10 մՎ: Դա հա մա պա տաս խա-
նում է 100 Հց հա ճա խու թյան գրգռ մա նը: Որ պես զի ազ դակն ընկ նի են-
թա նոր մալ շր ջա նում, ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել ավե լի հա ճա խա կի 
գրգիռ ներ:

74. Գ ծա պատ կե րում տր ված էլեկտ րա մե խա նի կա կան զու գակ ցու մը, պա-
կա սող օղակ նե րը տր ված են շեղ.

Գրգ ռում – ԳՊ -ի առա ջա ցում – T-հա մա կար գով դրդ ման հա ղոր դում 
մկա նի խոր քը – Ca իոն նե րի ան ջա տում սար կոպ լազմային ցան ցից – 
ակ տի նի և միոզի նի փո խազ դե ցու թյուն – մկա նա թե լի կծ կում – կալ-
ցիու մա կան պոմ պի ակ տի վա ցում – Ca2+ -ի մղում ցան ցի եր կայ նա կի 
խո ղո վակ նե րի ցիս տեռ նե րի մեջ – մկա նի թու լա ցում:
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75. Մ կա նը կթու  լա նա, քա նի որ ատ րո պի նը շր ջա փա կու մ է դրդ ման հա-
ղոր դու  մը ադ րե նէր գիկ սի նապս նե րու մ:

76. Դրդ ման հա ղորդ ման արա գու  թյու  նը A տե սա կի նյար դա թե լե րով կազ-
մու մ է 70-120 մ/վրկ: Եթե էլեկտ րոդ նե րի մի ջև եղած հե ռա վո րու  թյու  նը 
10 սմ է, ապա ազ դա կը այդ ու  ղին կանց նի 0,07-0,12 մվրկ -ու  մ:

77. Դրդ ման հա ղորդ ման արա գու  թյու  նը B տե սա կի նյար դե րով կազ մում է 
3-18 մ/վրկ: Տվյալ դեպ քում ազ դա կը էլեկտ րոդ նե րի միջև եղած տա րա-
ծու թյու նը կանց նի 4,5-27 մվրկ -ո ւմ:

78.  Նյար դա թե լի ՀՊ-ն կփոք րա նա, քա նի որ K+ -ի խտու  թյան գրա դիեն տը 
փոքր կլի նի: Փոք րաց ման աս տի ճա նը կլի նի շու րջ 30 %:

79. Դրդ ման հա ղորդ ման արա գու  թյու  նը C տե սա կի նյար դե րով կազ մու մ է 
0,5-3 մ/վրկ, 5 սմ -ը ազ դա կը կանց նի 0,1-0,006 վրկ -ու  մ:

80.  Նյար դը պատ կա նու մ է C տե սա կին, քա նի որ այդ դեպ քում դրդ ման 
հա ղորդ ման արա գու թյու նը 1 մ/վրկ է:

81. Ե թե էլեկտ րոդ նե րի միջև 15 Ռան վիեի սեղմ վածք է, նշա նա կում է 
նրանց միջև 14 հատ ված է: Դրան ցից յու րա քան չյու րում դր դու մը ցատ-
կում է 0,07 մվրկ -ու մ: Նշա նա կում է գաղտ նի շր ջա նը տվյալ դեպ քում 
0,9 մվրկ է:

82.  Քա նի որ դրդ ման ցատ կի ժա մա նա կը մեկ միջ սեղմ ված քային հատ վա-
ծում 0,07 մվրկ է, ապա տվյալ դեպ քում 140:0,07=2000, իսկ սեղմ վածք-
նե րը մե կով ավել են, այ սինքն՝ 2001:

83.  Քա նի որ դրդ ման հա ղորդ ման ժա մա նա կը մեկ սի նապ սով (սի նապ-
սային հա պա ղում) մո տա վո րա պես 0,2 մվրկ է, ապա ռեֆ լեք սի կենտ-
րո նա կան ժա մա նա կը տվյալ դեպ քում՝ 15×0,2=7,5 մվրկ:

84. Ե թե սի նապ սային հա պաղ ման ժա մա նա կը ըն դու նենք 0,2 մվրկ, ապա 
տվյալ ռեֆ լեք սի կենտ րո նում կա 500 սի նապս (100:0,2=500):

85. Քանի որ բախրատոքսինը բարձրացնում է թաղանթի նատրիումական 
թափաբանցելիությունը, ապա ՀՊ-ն փոք րա նում է:

86. Եթե բջջում նատրիում իոնների խտությունը շատանա ԳՊ-ն կփոք րա-
նա կամ չի ծա գի:

87. Ե թե նյու թը կա րող է շր ջա փա կել իո նային ան ցու ղի նե րը կամ վնա սել 
թա ղան թի կա ռուց ված քային բա ղադ րա տար րե րը՝ ազ դե լով ար տա քի-
նից, ապա բջ ջի վի ճա կը կփոխ վի:

88.  Պար զե լու հա մար պա տաս խա նու՞մ է արդյոք մկա նը յու րա քան չյուր 
գրգ ռին, պետք է գրան ցել ԳՊ-ն, որն առա ջա նում է մկա նում և հա-
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մե մա տել դրանց թի վը գրգռ ման հա ճա խու թյան հետ: Եթե թի վը լրիվ 
համընկ նում է, նշա նա կում է՝ մկա նը պա տաս խա նում է յու րա քան-
չյուր գրգ ռին:

89. Դրդ ման չա փա նի շը գրգռ ման շեմքն է: Եթե յու րա քան չյուր ան գամ շեմ-
քը որո շե լիս այն մե  ծա նու մ է, նշա նա կու մ է դր դե լիու  թյու  նը իջ նու մ է:

90.  Նյար դային կենտ րոն ներն ավե լի արագ են հոգ նու մ, քան մկան նե րը: 
Ուս տի շար ժու մն  ե րի հա մա ձայ նեց ման գոր ծըն թաց նե րի խան գար ման 
հետ ևան քով խան գար վու մ է շար ժու մն  ե րի ճշգր տու  թյու  նը:

91. H-շեր տը հաստ նա խա թե լիկ նե րի կենտ րո նա կան հատ վածն է, որը 
ծածկ ված չէ նուրբ նա խա թե լիկ նե րով (ակ տի նային թե լե րով): Մկա նի 
ձգ ման դեպ քում միոզի նային թե լե րի ծածկ ման աս տի ճա նը փոք րա-
նում է, քա նի որ ակ տի նային թե լե րը մաս նա կիորեն դուրս են գա լիս 
միոզի նային թե լե րի արան քից: Հա մա պա տաս խա նա բար H-շեր տի 
լայ նու թյու նը մե ծա նում է:

92. Ե թե երկ րորդ գր գի ռը ըն կել է բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լում, թե լի կը 
կծկ վում է միայն առա ջին գրգռ ման դեպ քում, իսկ եթե ոչ, ապա թե լի կը 
պա տաս խա նում է եր կու գր գիռ նե րին: Մկա նագ րի վրա կա րե լի է տես-
նել, որ 2 կծ կում կա, սա կայն միայն այն դեպ քում, եթե երկ րորդ գրգի-
ռը ընկ նի թու լաց ման փու լում: Մեր փոր ձում եր կու գր գիռ նե րի միջև 
ին տեր վա լը շատ փոքր է, և հնա րա վոր է, որ երկ րորդ գր գի ռը ընկ նի 
բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի մեջ: Բա ցար ձակ ան դր դու նակ շր ջա-
նի տևո ղու թյու նը մի քա նի ան գամ փոքր է թու լաց ման փու լի տևո ղու-
թյու նից: Ուս տի, եթե մկա նա թե լը կծկ վի եր կու ան գամ էլ, մկա նագ րում 
ստաց վում է գու մա րային կծ կում: Միաժա մա նակ էլեկտ րամկա նագ րի 
վրա կգ րանց վի մեկ կամ եր կու ԳՊ: Պա տաս խա նը՝ էլեկտ րամ կա նա-
գ րի վրա:

93. Մկանի աշխատամքի ֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական հասկացու-
թյունները ոչ միշտ են հա մընկ նում: Ֆի զի կա կան իմաս տով մե խա նի-
կա կան աշ խա տան քը որոշ վում է մկա նի կար ճաց ման և բարձ րաց վող 
ծան րու թյան ար տադ րյա լով: Մե խա նի կա կան աշ խա տանքն առա վե-
լա գույն է մի ջին ծան րա բեռն վա ծու թյան դեպ քում: Իզո տո նիկ կծկ ման 
դեպ քում մկա նը որ ևէ ծան րոց տե ղա փո խում է որո շա կի տա րա ծու-
թյան վրա: Իզո մետ րիկ կծկ ման դեպ քում մկա նի կար ճա ցում չի լի նում: 
Նշա նա կում է՝ ֆի զի կա կան իմաս տով մե խա նի կա կան աշ խա տան քը 
այդ պա րա գա յում հա վա սար է զրոյի: Այ նո ւա մե նայ նիվ, մկա նում 
ծախս վում է էներ գիա մկա նա թե լե րում լար վա ծու թյան զար գաց ման 
հա մար: Հետ ևա բար ֆի զիոլո գիական իմաս տով աշ խա տանք կա տար-
վում է:
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94. Ա րագ մկան նե րը, ի տար բե րու թյուն դան դաղ մկան նե րի, արագ են 
կար ճա նում: Արագ կծկ վե լիս ընդ լայ նա կի կամր ջակ նե րը միավոր 
ժա մա նա կում ավե լի շատ թիան ման շար ժում ներ են կա տա րում, հա-
մա պա տաս խա նա բար դրա վրա ավե լի շատ ԱԵՖ -ի էներ գիա է ծախս-
վում:

95.  Կալ ցիու մա կան պոմ պը միջ թե լի կային տա րա ծու թյու նից կալ ցիու մի 
իոն նե րը մղում է սար կոպ լազ մային ցան ցի մեջ, որի հա մար ծախս վում 
է ԱԵՖ -ի էներ գիա: Երբ միջբջ ջային տա րա ծու թյու նում Ca2+ իոն նե րի 
խտու թյու նը փոք րա նում է, միոզի նի ընդ լայ նա կի կամր ջա կը ան ջատ-
վում է ակ տի նային թե լե րից, և մկա նը թու լա նում է: Եթե կալ ցիու մա-
կան պոմ պի աշ խա տան քը թու լա նա, ապա Ca2+ -ի հե ռա ցու մը միջբըջ-
ջային մի ջա վայ րից կդան դա ղի, մկա նա թե լի թու լա ցու մը նույն պես 
կդան դա ղի, և պր կան քը կա ռա ջա նա գրգռ ման ցածր հա ճա խու թյան 
դեպ քում: Քա նի որ սա ռե ցու մը դան դա ղեց նում է քի միական ռեակ-
ցիանե րի արա գու թյու նը, ապա նա կն պաս տի ոչ թե թու լաց մա նը, այլ 
նշ ված ար դյուն քի ու ժե ղաց մա նը:

96.  Նախ ին չու՞ է կծկ վում երկ րորդ պատ րաս տու կի մկա նը, որով հետև 
գրգռ վում է նրա նյար դը, իսկ ին չու՞ է պր կան քային կծ կում տա լիս, 
որով հետև գրգռ ման հա ճա խու թյու նը վրկ -ո ւմ 20-30 է: Իսկ առա ջին 
մկա նը կծկ վում է այն պատ ճա ռով, որ նրա նյար դը ըն կած է երկ րորդ 
պատ րաս տու կի մկա նի վրա, հետ ևա բար, կա րող է գրգռ վել միայն ինչ 
-որ գոր ծըն թաց նե րով, որոնք տե ղի են ու նե նում այդ մկա նում: Այժմ 
մենք գի տենք, որ դա ԳՊ-ն է, սա կայն Մատ տեու չիի ժա մա նակ կեն-
սա պո տեն ցիալ նե րի մա սին ոչինչ հայտ նի չէր, և միայն խոս վում էր 
ինչ -որ գոր ծըն թա ցի մա սին, որը կապ ված էր դրդ ման հետ: Սա կայն, 
եթե և՛ առա ջին մկա նում է ծա գել պր կան քային կծ կում, նշա նա կում է՝ 
երկ րորդ մկա նում տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րը կրել են ընդ հատ-
վող բնույթ:

97. Մ կա նի կծկ ման ժա մա նակ փոք րա նում է H շեր տի լայ նու թյու նը:

98. Է լեկտ րա մե խա նի կա կան զու գակ ցու մը կազմ ված է 2 են թա հա մա-
կար գե րից՝ էլեկտ րա կան և մե խա նի կա կան գոր ծըն թաց նե րից: Հիմ-
նա կան բա ղադ րի չը այդ զու գակց ման կալ ցիու մի իոն ներն են: ԳՊ-ն 
տա րած վում է եր կայ նա կի խո ղո վակ նե րով, հաս նում լայ նա կի խո ղո-
վակ նե րին, և ցիս տեռ նե րից ար տա զատ վում են Ca2+ իոն նե րը: Դրա նով 
ավարտ վում է էլեկտ րա կան գոր ծըն թա ցը: Մե խա նի կա կա նը սկս վում 
է նրա նից, որ Ca2+ իոն նե րը նպաս տում են միոզի նային թե լե րի լայ նա-
կի կամր ջակ նե րի ամ րաց մա նը ակ տի նային թե լե րին և հե տա գա յում 
մկա նի կծկ մա նը: Եթե ներբջ ջային հե ղու կից հե ռաց վի Ca2+ իոն նե րը, 
կծ կում չի կա րող առա ջա նալ:



68|      |

99.  Շար ժո ղա կան միավոր նե րը տար բեր վում են նրան ցում գտն վող մկա-
նա թե լե րի քա նա կով: Բնա կա նա բար, եթե շար ժո ղա կան միավո րը 
պա րու նա կում է քիչ մկա նա թե լեր, կծկ ման դեպ քում փոքր ուժ կզար-
գաց նի:

100.  Կար ճա նում են միոֆիբ րիլ նե րից կազմ ված թե լե րը, նա խա թե լիկ նե րը 
իրենց չափ սե րը չեն փո խում, իսկ միոֆիբ րիլ նե րի կար ճա ցու մը տե ղի 
է ու նե նում հաստ նա խա թե լիկ նե րի միջև նուրբ թե լիկ նե րի շարժ ման 
հաշ վին:

101. Մ կան նե րի հիմ նա կան ֆունկ ցիան կծ կումն է, նյար դե րի նը՝ դրդ ման 
հա ղոր դու մը: Մկա նա թե լի կծ կու մը տե ղի է ու նե նում թե լի կի ներ սում 
ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի հաշ վին: Վեր ջին նե րիս իրա կա նաց մա նը 
մաս նակ ցում են լայ նա կի և եր կայ նա կի խո ղո վակ նե րի հա մա կար գը: 
ԳՊ-ն արագ տա րած վում է թե լի կի ներ սը և ցիս տեռ նե րից ան ջա տում 
է Ca2+ իոն նե րը, որոնք ապա հո վում են կծ կու մը: Նյար դում ԳՊ-ն տա-
րած վում է թա ղան թում կա տար վող գոր ծըն թաց նե րի հաշ վին: Ուս տի 
նյար դի աշ խա տան քի հա մար խո ղո վակ նե րի հա մա կար գը պետք չէ:

102. Աշ խա տան քային հի պերտ րո ֆիան առա ջա նում է ֆի զի կա կան աշ խա-
տան քի ար դյուն քում, և առա վե լա չափ ուժն այդ դեպ քում մե ծա նում է: 
Սա կայն, եթե լայ նա կի կտր ված քի մա կե րե սը աճում է նույն պի սի աս-
տի ճա նով, ապա մկա նի բա ցար ձակ ու ժը մնում է ան փո փոխ: Մկա նի 
բա ցար ձակ ու ժը առա վե լա չափ ուժն է բա ժա նած լայ նա կի կտր ված քի 
մա կե րե սի վրա:

103.  Հարթ մկան ներն օժտ ված են պլաս տի կու թյամբ և ձգ վե լիս նրանց լար-
վա ծու թյու նը քիչ է փոխ վում: Կմախ քային մկան նե րը օժտ ված չեն 
պլաս տի կու թյամբ: Եթե դրանք գտն վեին սնա մեջ օր գան նե րի պա տե-
րում (օ րի նակ` մի զա պար կի), ապա դրանց ձգ ման դեպ քում մկան-
նե րում կա ռա ջա նար մեծ լար վա ծու թյուն, և հա մա պա տաս խա նա-
բար կա ճեր ճն շու մը, որը ֆի զիոլո գիապես ձեռն տու չէ: Սո վո րա կան 
պայ ման նե րում մի զա պար կում նրա ձգ վա ծու թյան դեպ քում ճն շու մը 
պլաս տի կու թյան շնոր հիվ գրե թե չի փոխ վում: Այդ պի սի օր գա նի աշ-
խա տան քը կար գա վոր վում է պա տե րի ձգ ման հետ ևան քով առա ջա-
ցած ազ դակ նե րի հաշ վին:
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Գ ԼՈՒԽ 2. 

ՖԻ ԶԻՈԼՈ ԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ 
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՂ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

1.  Նյար դային կենտ րոն նե րում, ի տար բե րու թյուն նյար դա թե լե րի, կան 
բազ մա թիվ սի նապս ներ, որոնք ապա հո վում են կոն տակ տը նեյ րոն նե-
րի մար մին նե րի և ելուստ նե րի միջև: Սի նապս նե րով դրդ ման հա ղորդ-
ման օրի նա չա փու թյուն ներն էլ պայ մա նա վո րում են նյար դային կենտ-
րոն նե րի մի շարք հատ կու թյուն նե ր:

2.  Դա նյար դային կենտ րոն նե րի ռիթ մի փո խա կերպ ման հատ կու թյունն 
է, որն առա վել դրսևո րվում է մե կա կան գր գիռ նե րի դեպ քում: Ի պա-
տաս խան մե կա կան գր գիռ նե րին՝ նյար դային կենտ րո նը գոր ծար կող 
օր գա նին հա ղոր դում է ազ դակ նե րի հա մա զարկ: Բազ մա թիվ նյար-
դային ազ դակ նե րը պայ մա նա վո րում են կմախ քային մկան նե րի պըր-
կան քային կծ կու մը:

3.  Մո տո նեյ րո նի ամ բող ջա կա նաց նող գոր ծա ռույ թն այն է, որ նրան բազ-
մա թիվ աք սոն նե րով ազ դակ ներ են գա լիս ԿՆՀ -ի տար բեր բա ժին նե-
րից: Հա մա պա տաս խա նա բար, մո տո նեյ րոն նե րի վրա կան բազ մա թիվ 
դր դող և ար գե լա կող սի նապս ներ և մշա կե լով ու ընդ հան րաց նե լով 
ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նը՝ մո տո նեյ րո նը որո շում է ըն դու նում 
պա տաս խա նի մա սին: Սա կայն մեկ նեյ րո նում բազ մա թիվ աք սոն նե րի 
հան դի պու մը կոչ վում է ոչ թե տա րա մի տում, այլ զու գա մի տում:

4. Մ կա նա թե լը օժտ ված չէ ամ բող ջա կա նաց նող գոր ծա ռույ թով: Այն կծկ-
վում է ցան կա ցած ժա մա նակ, եթե ԾԹՊ -ի մե ծու թյու նը գե րա զան ցում 
է շեմ քային մա կար դա կը: Նեյ րո նը ստա նում է բազ մա թիվ ազ դակ ներ 
և յու րա քան չյուր ան գամ ընտ րում է, թե որին պա տաս խա նել: Ուս տի 
ան հրա ժեշտ է շատ սի նապս նե րի միաժա մա նա կյա դր դում և դրանց 
հան րա հաշ վա կան գու մա րում: Ար դյուն քում ԴՀՍՊ-ն գե րակշ ռում է 
ԱՀՍՊ -ին կամ հա կա ռա կը, և ձևա վոր վում է ամ բող ջա կա նաց նող պա-
տաս խան:

5. Ե թե միև նույն միջ նոր դա նյու թը միշտ առա ջաց նում է միայն դր դում 
(կամ միայն ար գե լա կում), նշա նա կում է որո շիչ դեր ու նի նրա հատ-
կու թյու նը: Եթե ոչ, ապա վեր ջինս հետ սի նապ սային թա ղան թի հատ-
կու թյունն է: Օրի նակ՝ ացե տիլ խո լի նը դր դող ազ դե ցու թյուն է թող նում 
մկա նա թե լի, Ռեն շոու ի բջիջ նե րի վրա, վե գե տա տիվ հան գույց նե րի 
որոշ սի նապս նե րում, իսկ սր տամ կա նի թե լե րի սի նապս նե րում՝ ար-
գե լա կող ազ դե ցու թյուն: Նշա նա կում է որո շիչ դե րը պատ կա նում է 
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հետ սի նապ սային թա ղան թի հատ կու թյա նը` մե նա հատ կու թյամբ պա-
տաս խա նել տվյալ միջ նոր դա նյու թի ազ դե ցու թյա նը:

6. Կ լի նի կա կան մահ վան տևո ղու թյու նը որոշ վում է այն ժա մա նա կով, 
որի ըն թաց քում ու ղե ղի բջիջ նե րը, հատ կա պես կի սագն դե րի կեղ ևի, 
կա րող են դի մա նալ թթ ված նի բա ցա կա յու թյա նը: Սա ռե ցու մը դան դա-
ղեց նում է նյու թա փո խա նա կու թյան ուժգ նու թյու նը: Ուս տի թթ ված նի 
բա ցա կա յու թյու նը թույլ է ար տա հայտ վում, և կլի նի կա կան մա հը լի-
նում է եր կա րատև:

7.  Նյար դային կենտ րոն նե րը, ինչ պես նաև սի նապս նե րը օժտ ված են 
ցածր շար ժու նու թյամբ և արագ հոգ նե լիու թյամբ, որն ար տա հայտ-
վում է ռեֆ լեք սային պա տաս խա նի աս տի ճա նա կան նվազ մամբ մինչև 
դրանց լրիվ դա դա րը: Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է սի նապս նե րում 
միջ նոր դա նյու թի քա նա կի սպառ մամբ, դրա հան դեպ հետ սի նապ-
սային թա ղան թի զգա յու նու թյան նվազ մամբ, նյու թա փո խա նա կու թյան 
ար գա սիք նե րի կու տակ մամբ, ինչ պես նաև էներ գիայի պա շար նե րի 
սպառ մա մաբ:

8.  Ռեֆ լեք սային ռեակ ցիան իրա կա նա նում է ռեֆ լեք սային աղե ղի մի ջո-
ցով, որը նե րա ռում է ըն կալ չա կան դաշտ, առ բե րիչ ու ղի, կենտ րո նա-
կան մաս, ար տա տար ու ղի, գոր ծար կող օր գան: Ռեֆ լեք սային ռեակ-
ցիայի գլ խա վոր պայ մա նն այն է, որ դր դու մը պետք է ան ցնի ԿՆՀ -ի 
նեյ րոն նե րով: Փոր ձում ռեֆ լեք սային ռեակ ցիա առա ջաց նե լու հա մար 
կա րե լի է գրգ ռել ոչ թե ըն կա լիչ նե րը, այլ նրան ցից գնա ցող զգա ցող 
նյար դը:

9.  Սո վո րա կան եղա նա կով ծն կային ռեֆ լեք սի առա ջաց ման դեպ քում 
գրգռ վում են միայն քա ռագ լուխ մկա նի ըն կա լիչ նե րը: Եթե ձեռ քե րը 
միակ ցեն, ապա լրա ցու ցիչ կեր պով գրգռ վում են վե րին վեր ջույթ նե րի 
ըն կա լիչ նե րը: Այդ պա րա գա յում ող նու ղեղ ընկ նում է զգա յա կան ազ-
դակ նե րի հոսք, և տե ղի է ու նե նում հեշ տաց ման եր ևույ թը, որը դրս ևոր-
վում է ծն կային ռեֆ լեք սի ու ժե ղաց մամբ:

10. Դրդ ման ճա ռա գայ թու մը կախ ված է գրգ ռի չի ու ժից, ուս տի պետք է 
ու նե լիով ու ժեղ կսմ թել թա թը: Առա ջա ցած դր դու մը կճա ռա գայթ վի, 
քա նի որ ու ժեղ գրգռ ման դեպ քում այն են թա շեմ քայի նից դառ նում է 
շեմ քային զգա յա կան թե լե րի վրա տա րա միտ վող նեյ րոն նե րի հա մար: 
Ար դյուն քում կծկ վում են բո լոր թա թե րը, ոչ թե միայն այն, որին գր գիռ 
է տր վել:

11. Տ վյալ դեպ քում տե ղի է ու նե նում դրդ ման ճա ռա գայ թում: Կրծ քա հեղ-
ձու կի ու ժեղ նո պայի դեպ քում առա ջա ցած շն չա հեղ ձու թյու նը նշա նա-
կա լիորեն դր դում է շն չա ռա կան կենտ րո նը, ին չը բե րում է ոչ միայն 
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հիմ նա կան շն չա ռա կան մկան նե րի, այլև օժան դակ մկան նե րի կծկ մա-
նը:

12.  Միջ նոր դա նյու թի ան ջատ ման դան դա ղեց ման դեպ քում ԴՀՍՊ-ն շեմ-
քային մե ծու թյան հաս նում է եր կա րատև ժա մա նա կի ըն թաց քում: 
Հետ ևա բար մե ծա նում է սի նապ սային հա պաղ ման տևո ղու թյու նը և 
ռեֆ լեք սի ժա մա նա կը: Որ քան շատ սի նապս ներ կան ռեֆ լեք սային 
աղե ղում, այն քան շատ է մե ծա նում ռեֆ լեք սի ժա մա նա կը:

13. Ե թե հաս կա նա լի է հեշ տաց ման էու թյու նը, ապա խն դի րը պարզ է: 14 - 
(4+6) = 4, հետ ևա բար, աք սոն նե րը զու գա միտ վում են չորս նեյ րոն նե րի 
վրա: Աք սոն նե րից յու րա քան չյուրն առան ձին այդ նեյ րոն նե րում առա-
ջաց նում է են թա շեմ քային գր գիռ ներ, իսկ հա մա տեղ ազ դե ցու թյան 
դեպ քում՝ վեր շեմ քային:

14. Մ կա նային լար վա ծու թյու նը ապա հով վում է հա մա պա տաս խան 
նյար դային կենտ րոն նե րից հա ղորդ վող ազ դակ նե րով: Հետ ևա բար այդ 
կենտ րոն նե րը ևս մշ տա պես գտն վում են դրդ ված վի ճա կում՝ լար վա-
ծու թյան մեջ: Մկա նային լար վա ծու թյան ռեֆ լեք սային բնույ թը ապա-
ցու ցե լու հա մար պետք է ընդ հա տել զգա յա կան ազ դակ նե րի հոս քը 
հա մա պա տաս խան նյար դային կենտ րոն: Դրա հա մար հա տում են ող-
նու ղե ղի հե տին ար մատ նե րը: Առջ ևի ար մատ նե րի հա տու մը զր կում է 
մկան նե րը նյար դա վո րու մից, չի ապա ցու ցում այդ մկան նե րի ռեֆ լեք-
սային լար վա ծու թյու նը: Ճիշտ է երկ րորդ ու սա նո ղը:

15. Դրդ ման պահ պա նու մը որոշ ժա մա նա կի ըն թաց քում գրգ ռի չի ազ դե-
ցու թյու նը դա դա րեց նե լուց հե տո կոչ վում է ռեֆ լեք սային հե տազ դե ցու-
թյուն, որը նյար դային կենտ րո նի հատ կու թյուն նե րից մեկն է: Նյար դա-
թե լե րը նման հատ կու թյամբ օժտ ված չեն: Ուս տի նման ար դյունք չի 
կա րող դիտ վել:

16. Ca2+ իոն նե րը նպաս տում են միջ նոր դա նյու թի ան ջատ մա նը սի նապ-
սային բշ տե րից: Նա խա սի նապ սային թա ղան թում դրանց կու տակ ման 
դեպ քում կար տադր վի մեծ քա նա կով միջ նոր դա նյութ, ին չը կհան գեց-
նի ԳՊ -ի տա տա նա սահ մա նի մե ծաց մա նը (հետ տե տա նիկ պո տեն-
ցիացիա):

17. Խնդ րի պայ ման նե րից հետ ևում է, որ սի նապ սում տե ղի է ու նե ցել են-
թա շեմ քային ԴՀՍՊ -ի գու մար ման եր ևույթ, քա նի որ ԴՀՍՊ-ն ավե լի 
եր կա րատև է, քան աք սո նի բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի տևո ղու-
թյու նը: Ուս տի յու րա քան չյուր հա ջորդ ազ դա կը աք սո նից պետք է ընկ-
նի նեյ րոն նախ քան նա խորդ ԴՀՍՊ -ի ավար տը, այդ ժա մա նակ ԴՀՊՍ-
նե րը գու մար վում են ըստ ժա մա նա կի (ժա մա նա կային գու մա րում), 
մինչև գու մա րային պո տեն ցիալը հաս նի կրի տի կա կան մա կար դա կի: 
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Եթե բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի տևո ղու թյու նը մե ծաց վի, ապա 
ԴՀՍՊ-ն կա վարտ վի մինչ նոր դրդ ման առա ջա ցու մը աք սո նում, ուս-
տի ԴՀՍՊ -ի գու մա րում տե ղի չի ու նե նա:

18. Դր դում տե ղի կու նե նա, քա նի որ մի քա նի սի նապս նե րի միաժա մա-
նակյա են թա շեմ քային դր դում նե րի դեպ քում հետ սի նապ սային թա-
ղան թի վրա առա ջա նում են մի քա նի ԴՀՍՊ-ներ, որոնց գու մար ման 
ար դյուն քում նեյ րո նի թա ղան թի ապաբ ևե ռա ցու մը կհաս նի կրի տի կա-
կան մա կար դա կին՝ առա ջաց նե լով ԳՊ (տա րա ծա կան գու մա րում):

19. Որ պես զի սի նապ սում տե ղի ու նե նա գու մա րում, ան հրա ժեշտ է, որ 
գրգիռ նե րի միջև եղած ին տեր վա լը ավելի փոքր լի նի, քան խո լի նէս թե-
րա զով ացե տիլ խո լի նի քվանտ նե րի քայ քայ ման ժա մա նա կը:

20. Քան դա կա գործն ար գե լակ ման գոր ծըն թացն է, որը սահ մա նա փա կում 
է դր դու մը ԿՆՀ -ու մ՝ տա լով նրան պա հանջ վող բնույթ՝ ուժգ նու թյուն և 
ուղղ վա ծու թյուն:

21. Մ կա նային իլիկ նե րից առ բե րիչ նյար դա թե լե րով հա ղորդ վող ազ դակ-
ներն առա ջաց նում են ԴՀՍՊ իր իսկ մկա նի շար ժա նեյ րոն նե րում, իսկ 
ներ դիր ար գե լա կիչ բջիջ նե րի մի ջո ցով՝ ԱՀՍՊ հա կազ դիչ մկա նի շար-
ժա նեյ րոն նե րում: Հետ ևա բար վեր ջին դեպ քում ի հայտ կգա լրա ցու ցիչ 
սի նապ սային հա պա ղում, և դրա շնոր հիվ ԱՀՍՊ-ն կգ րանց վի ավե լի 
ուշ:

22. ԿՆՀ -ի հա մա ձայ նեց ված գոր ծու նեու թյունն իրա կա նա նում է դրդ ման 
և ար գե լակ ման գոր ծըն թաց նե րի փոխ ներ գոր ծու թյան ար դյուն քում: 
Բե րենք Ա. Ա. Ուխ տոմս կու օրի նա կը: Շու նը վա զում է դե պի սնուն դը, 
և այդ պա հին նրան կծում է լուն: Վազ քը և քո րե լու ռեֆ լեքսն ան հա-
մա տե ղե լի են, ուս տի ռեակ ցիանե րից մե կը պետք է որոշ ժա մա նա կով 
ար գե լակ վի: ԿՆՀ-ն մշ տա պես իրա կա նաց նում է ամ բող ջա կա նաց նող 
գոր ծա ռույթ: Նշա նա կում է՝ օր գա նիզ մի վրա մշ տա պես ազ դող բազ մա-
թիվ գրգ ռիչ նե րից ընտր վում է այն, որը տվյալ պա հին առա վել կար ևոր 
է, իսկ այլ գրգ ռիչ նե րի նկատ մամբ ռեակ ցիանե րը ար գե լակ վում են:

23. ԴՀՍՊ-ն իրե նից ներ կա յաց նում է թա ղան թի ապաբ ևե ռա ցում, իսկ 
ԱՀՍՊ-ն՝ գերբ ևե ռա ցում, որի դեպ քում ԹՊ -ի բա ցա սա կա նու թյան աս-
տի ճա նը աճում է (են թադ րենք մինչև 80 մՎ): Այդ պատ ճա ռով սար քի 
սանդ ղա կը տվյալ դեպ քում չի բա վա րա րում և ԱՀՍՊ -ի մե ծու թյու նը չի 
կա րող գրանց վել:

24. Ար գե լա կու մը առաջ է բե րում դրդ ման գոր ծըն թա ցի ճն շում կամ թու-
լա ցում: Ուս տի ար գե լա կու մը էվո լյու ցիայում կա րող էր դրս ևոր վել 
միայն դրդ ման ծա գու մից հե տո: Օրի նակ՝ դի ֆուզ նյար դային ցանց ու-
նե ցող պար զա գույն օր գա նիզմ նե րի մոտ ար գե լա կում դեռևս չկա:
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25.  Նա խա սի նապ սային ար գե լակ ման էու թյու նն այն է, որ ար գե լա կիչ սի-
նապ սը տե ղա կայ ված է աք սո նում, որն իր հեր թին սի նապս է առա-
ջաց նում որ ևէ մո տո նեյ րո նի վրա: Երբ ներ դիր ար գե լա կիչ սի նապ-
սում ծա գում է եր կա րատև ապաբ ևե ռա ցում, դա կան խում է դրդ ման 
հա ղոր դումն աք սո նով մո տո նեյ րո նին: Ար դյուն քում դր դող սի նապս-
նե րում ար տադր վում է քիչ քա նա կով միջ նոր դա նյութ և մո տո նեյ րո նը 
չի դրդ վում: Հետ սի նապ սային ար գե լակ ման դեպ քում ար գե լա կիչ սի-
նապ սը տե ղա կայ ված է ան մի ջա պես մո տո նեյ րո նի վրա: Ար տադր վող 
միջ նոր դա նյու թը առա ջաց նում է հետ սի նապ սային թա ղան թի գերբ ևե-
ռա ցում, ինչն առաջ է բե րում դր դե լիու թյան իջե ցում: Այս պի սով՝ հա-
կա սու թյուն չկա:

26. Ե թե պատ րաս տուկն ազ դում է Ռեն շոու ի բջիջ նե րի վրա և շր ջա փա-
կում դրանց, ապա տե ղի կու նե նա մո տո նեյ րոն նե րի գերգրգ ռում և որ-
պես հետ ևանք՝ մկան նե րի ջղաձ գա կան կծ կում:

27. Թ վարկ ված բո լոր նյու թե րը միջ նոր դա նյու թեր են: Գլի ցի նը և ԳԱԿԹ-ն 
ար գե լա կող միջ նոր դա նյու թեր են, ացե տիլ խո լի նը որոշ սի նապս նե-
րում առա ջաց նում է ար գե լա կում, մկան նե րում՝ դր դում: Ուս տի հար ցի 
պա տաս խա նը բա ցա սա կան է: Ոչ բո լոր սի նապս ներն են գոր ծա ռու-
թային տե սա կե տից միան ման:

28.  Մի նեյ րո նի վեր ջա վո րու թյու նում ար տադր վում է դր դող միջ նոր դա-
նյութ, որն առա ջաց նում է ԴՀՍՊ, իսկ այլ նեյ րոն նե րի վեր ջա վո րու-
թյու նում՝ ար գե լա կող միջ նոր դա նյութ, որն առա ջաց նում է ԱՀՍՊ: 
Դեյ լի սկզ բուն քի հա մա ձայն յու րա քան չյուր նեյ րոն իր նա խա սի նապ-
սային վեր ջա վո րու թյու նում կա րող է ար տադ րել միայն նույն տե սա կի 
միջ նոր դա նյութ (դր դող կամ ար գե լա կող):

29. Գ լի ցի նը Ռեն շոո ւի բջիջ նե րը ար գե լա կող միջ նոր դա նյութ է: Ստ րիխ-
նի նի նե րար կու մը շր ջա փա կում է նրա ազ դե ցու թյու նը, հետ ևա բար 
ան ջա տում է Ռեն շոու ի բջիջ նե րը, և տե ղի կու նե նա մո տո նեյ րոն նե րի 
գերդր դում ու մկան նե րի ձղաջ գա կան կծ կում:

30.  Ռեն շոու ի բջիջ ներն ապա հո վում են բա ցա սա կան հե տա դարձ կա պը 
«մո տո նեյ րո նի դր դում» հա մա կար գում: Այ սինքն՝ մո տո նեյ րո նի ուժ-
գին դրդ ման դեպ քում Ռեն շոու ի ար գե լա կող բջ ջի մի ջո ցով ինքն իրեն 
ար գե լա կում է` կան խե լով դրդ ման հե տա գա աճը: Եթե Ռեն շոո ւի բջ ջի 
նա խա սի նապ սային վեր ջույ թում սկ սեր ար տադր վել դր դող միջ նոր-
դա նյութ, ապա բա ցա սա կան հե տա դարձ կա պը կվե րա փոխ վեր դրա-
կա նի: Մո տո նեյ րոն նե րը իրենք իրենց կդրդ վեին, և կա ռա ջաց նե ին ու-
ժեղ ջղաձ գում ներ մկան նե րում:

31.  Ռեն շոու ի բջիջ նե րը ընդ հա տում են մո տո նեյ րոն նե րի դր դու մը հե տա-
դարձ ար գե լակ ման մե խա նիզ մի շնոր հիվ:
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32. Ստ րիխ նի նը գոր տի ող նու ղե ղում պա շա րում է ար գե լա կող սի նապս-
նե րը և ու ժե ղաց նում դրդ ման ճա ռա գայ թու մը ԿՆՀ -ո մ:

33.  Խո լի նէս թե րա զը շր ջա փա կում է դրդ ման հա ղոր դու մը խո լի նէր-
գիական սի նապս նե րում, ամի նաօք սի դա զը՝ ադ րե նէր գիական սի-
նապս նե րում: Քա նի որ նյար դամ կա նային սի նապ սը խո լի նէր գիական 
է, նշա նա կում է՝ խո լի նէս թե րազ ավե լաց նե լու պա րա գա յում մկա նը 
կդա դա րի կծկ վե լուց, իսկ ամի նաօք սի դազ ավե լաց նե լիս դա տե ղի չի 
ու նե նա:

34. Ո՛չ, չի դրս ևոր վի: Սե չե նո վյան ար գե լա կու մը մի ջին ու ղե ղի ցան ցան-
ման գո յա ցու թյան վա րըն թաց ար գե լա կող հա մա կար գի առ կա յու թյան 
ուղ ղա կի ապա ցույցն է:

35.  Նեյ րոնն ու նի բազ մա թիվ զգա յա կան մուտ քեր: Նա խա սի նապ սային 
ար գե լա կու մը կա րող է ընդ հա տել այդ մուտ քե րը: Հետ սի նապ սային 
ար գե լա կումն իջեց նում է նեյ րո նի դր դե լիու թյու նը: Ուս տի ընտ րո ղա-
կան ազ դե ցու թյան հա մար գե րա դա սե լի է ու ժե ղաց նել նա խա սի նապ-
սային ար գե լա կու մը:

36.  Վեր կե նա լիս ծան րու թյան ու ժի ազ դե ցու թյան տակ ծնկ նե րում ծա-
լու մը սկս վե լու պա հին ձգ վում են ազդ րե րի քա ռագ լուխ մկան նե րը և 
նրան ցում պար փակ ված մկա նային իլիկ նե րը: Մե ծա նում է իլիկ նե րի 
ըն կա լիչ նե րից ազ դա կա հոս քը, դրդ վում են քա ռագ լուխ մկա նի α մո-
տո նեյ րոն նե րը, առա ջա նում է ձգ ման ռեֆ լեքս, որն ան մի ջա պես դա-
դա րեց նում է սկս վող ծա լու մը ծնկ նե րում և վե րա կանգ նում է տա րա-
ծիչ մկան նե րի ելա կե տային եր կա րու թյու նը:

37. Ե թե որ ևէ սար քա վո րու մ չպետք է օգ տա գործ վի, ապա մո տո նեյ րոն-
նե րի վի ճակն ու  սու մն  ա սի րել հնա րա վոր չէ: Ու րեմն  նեյ րոն նե րի վի-
ճա կի մա սին պետք է դա տել անու ղ ղա կիորեն, նրանց կող մի ց նյար-
դա վոր ված մկան նե րի վի ճա կով: Դրա հա մար բա վա կան է շո շա փել 
մկան նե րը: Ծալ ման ռեֆ լեք սի ժա մա նակ տա րա ծիչ նե րը թու  լա ցած են: 
Հետ ևա բար նրանց նյար դա վո րող մո տո նեյ րոն ներն ար գե լակ ված են: 
Նման գոր ծե լաձև կի րառ վել է 20-րդ դա րի սկզ բու մ, երբ էլեկտ րա ֆի-
զիոլո գիական սար քա վո րու մն  եր չկային:

38.  Նո րա ծին նե րի մոտ ԿՆՀ -ի վե րող նու  ղե ղային բա ժին նե րը ան բա վա-
րար են զար գա ցած: Հա սու  նաց մա նը զու  գըն թաց այդ բա ժին նե րը 
իրենց են են թար կու մ ող նու  ղե ղային կենտ րոն նե րին և ճն շու մ որոշ ող-
նու  ղե ղային ռեֆ լեքս ներ: Գլ խու  ղե ղի ախ տա բա նու  թյան դեպ քու մ նրա 
ար գե լա կող ազ դե ցու  թյու  նը թու  լա նու մ է, և ճնշ ված ռեֆ լեքս նե րը կա-
րող են ի հայտ գալ:



75|      |

39.  Հայտ նի է, որ մի  շարք ռեֆ լեքս ներ կա րող են իրա կա նա նալ գան գու  ղե-
ղային նյար դե րի կո րիզ նե րով, որոնք գտն վու մ են գլ խու  ղե ղու մ: Դրանց 
մի  ջո ցով իրա կա նա նու մ են ռեֆ լեքս ներ, որոնց ռեֆ լեք սային դաշ տե րը 
գտն վու մ են կոր տյան օր գա նու մ, բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թու մ, 
աչ քե րի թա ղանթ նե րու մ, իսկ գոր ծար կող օր գան ներ կա րող են լի նել 
թքա գեղ ձե րը, թմբ կա թա ղան թը ձգող մկան նե րը, կո պե րի մկան նե րը: 
Այդ ռեֆ լեքս ներն իրա կա նա նու մ են առանց ող նու  ղե ղի մաս նակ ցու -
թյան:

40. Ե թե մի այն ստո րին վեր ջա վո րու  թյու ն նե րի ան դա մա լու  ծու  թյու ն է եղել, 
նշա նա կու մ է ող նու  ղե ղի վն ա սու  մը տե ղի է ու  նե ցել գոտ կային և սըր-
բա նային բա ժին նե րից վերև: Սր բա նային բաժ նու մ գտն վու մ են մի  զա-
սե ռա կան հա մա կար գի գոր ծա ռու յթ նե րը կար գա վո րող նյար դային 
կենտ րոն նե րը: Հետ ևա բար կխան գար վեն նաև այդ ֆու նկ ցիանե րը:

41. Ս տո ծա նիական նյար դի մո տո նեյ րոն նե րը գտն վու մ են ող նու  ղե ղի 
պա րա նո ցային բաժ նի 3-4 հատ ված նե րի առջ ևի եղ ջյու ր նե րու մ: Միջ-
կո ղային մկան նե րը նյար դա վո րող մո տո նեյ րոն նե րը գտն վու մ են կըրծ-
քային բաժ նի Th4-Th10 հատ ված նե րու մ: Նշա նա կու մ է հա տու  մը կա-
տար վել է պա րա նո ցային 4-րդ հատ վա ծից ներքև, սա կայն կրծ քային 
առա ջին հատ վա ծից վերև:

42. Մ կա նային իլիկ նե րը կրկ նա կի նյար դա վո րու մ ու  նեն՝ առ բե րիչ և ար-
տա տար: Առ բե րիչ թե լե րով տե ղե կատ վու  թյու ն է գա լիս մկա նա թե լե-
րի ձգ ման աս տի ճա նի մա սին: Ար տա տար նյար դա վո րու մն  իրա կա-
նա նու մ է γ-մո տո նեյ րոն նե րով: Դրանք առա ջաց նու մ են նե րի լի կային 
մկա նա թե լե րի կծ կու մ: Այդ դեպ քու մ ձգ վու մ է իլի կի կենտ րո նա կան 
մա սը, և դրդ վու մ են զգա ցող վեր ջու յթ նե րը: Առա ջա նու մ է զգա յա կան 
ազ դակ նե րի հոսք: Եթե մկա նը, սկ սի կծկ վել α-մո տո նեյ րոն նե րով հա-
ղորդ վող ազ դակ նե րի ազ դե ցու  թյամբ, նա խա պես ձգ ված իլիկ նե րից 
ազ դակ նե րի հոս քը փոք րա նու մ է: Այս տե ղից հետ ևու մ է, որ որո շա կի 
կախ վա ծու  թյու ն պետք է լի նի մկան նե րի կծկ ման և նե րի լի կային թե-
լե րի կծկ ման աս տի ճա նի մի ջև: Այս պի սով՝ γ-մո տո նեյ րոն նե րը իլի կին 
տա լիս են զգա յու  նու  թյան մա կար դակ, որն իր հեր թին ազ դու մ է կըծ-
կու մն  ե րի բնու յ թի վրա:

43. Մ կա նու մ գո յու  թյու ն ու  նեն եր կու  կար գա վո րիչ մե  խա նիզմն  եր: Առա-
ջի նը կապ ված է մկա նային իլի կի աշ խա տան քի հետ, երկ րորդն ապա-
հով վու մ է Գոլ ջիի օր գան նե րով, որոնք գտն վու մ են ջլե րու մ, և եթե կըծ-
կու մն  ըն թա նու մ է շատ արագ, առա ջաց նու մ են α-մո տո նեյ րոն նե րի 
ար գե լա կու մ և կծկ ման դան դա ղու մ կամ դա դա րու մ: Այս տեղ ևս գոր-
ծու մ է բա ցա սա կան հե տա դարձ կա պը. կամ որ ևէ պատ ճա ռով թու  լա-
նու մ է Գոլ ջիի օր գան նե րի մաս նակ ցու  թյամբ կա տար վող ռեակ ցիան, 
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կամ կծ կու մն  ըն թա նու մ է այն քան արագ, որ պաշտ պա նա կան մե  խա-
նիզ մը չի հասց նու մ աշ խա տել:

44. Aα թե լե րը ազ դակ ներ են հա ղոր դում կմախ քային մկան նե րին, B թե լե-
րը պա րու նա կում են նա խա հան գու ցային սիմ պա թիկ թե լեր: Հետ ևա-
բար առա ջին կեն դա նու մոտ չի կա րող առա ջա նալ պաշտ պա նա կան 
ռեֆ լեքս, իսկ երկ րորդ կեն դա նու մոտ սա ռույ ցով ազ դե լիս չի առա ջա-
նա մաշ կի անոթ նե րի ռեֆ լեք սային նե ղա ցում: Եր կու դեպ քում էլ շր ջա-
փակ վել է հա մա պա տաս խան ռեֆ լեք սային աղե ղի ար տա տար ու ղին:

45.  Թյուր քի ռեֆ լեք սի էու թյու նն այն է, որ գոր տը թա թը հա նում է թույլ 
թթ վի`0,3% H2SO4 -ի լու ծույ թից: Դա պաշտ պա նա կան ռեֆ լեքս է, որի 
կենտ րո նը գտն վում է ող նու ղե ղում: Սե չե նո վը հայտ նա բե րեց, որ գոր-
տի տե սո ղա կան թմ բե րի քի միական գրգռ ման դեպ քում թա թը ծա լե-
լու ռեֆ լեք սը ար գե լակ վում է: Այս տե ղից հետ ևում է, որ մի ջին ու ղե ղի 
ցան ցան ման գո յա ցու թյան գրգռ ման դեպ քում այն վա րըն թաց ար գե-
լա կող ազ դե ցու թյուն է ցու ցա բե րում ող նու ղե ղի մո տո նեյ րոն նե րի վրա:

46. Այս խնդ րում հնա րա վոր է 2 պա տաս խան: Եթե ող նու ղե ղի մո տո նեյ-
րոն նե րում դիտ վում է թա ղան թի գերբ ևե ռա ցում, ապա այդ նեյ րոն նե-
րի դր դե լիու թյու նը իջած է: Իր հեր թին այդ ար դյուն քը կա րող է պայ-
մա նա վոր ված լի նել կամ վա րըն թաց ար գե լա կող ազ դե ցու թյան ու ժե-
ղաց մամբ, կամ վա րըն թաց ակ տի վաց նող ազ դե ցու թյան թու լաց մամբ: 
Քա նի որ ող նու ղե ղային շո կի դեպ քում գլ խու ղե ղի հետ կա պը կտր ված 
է, ապա դա դա րել է վե րող նու ղե ղային կենտ րոն նե րի դր դող ազ դե ցու-
թյու նը ող նու ղե ղի նեյ րոն նե րի վրա:

47. Ե թե մո տո նեյ րոն նե րի վրա ազ դե ցու թյու նը բա ցառ ված է, հնա րա վոր է 
ազ դե ցու թյուն ներ դիր նեյ րոն նե րի կամ ար տա տար ել քե րի վրա: Վեր-
ջին նե րիս ժա մա նա կա վոր ճն շու մը վա րըն թաց ազ դե ցու թյամբ կա րող 
է ձևա փո խել կամ նույ նիսկ ճն շել հա մա պա տաս խան շար ժո ղա կան 
ակ տի վու թյու նը:

48. Ա ռա ջին կտր ված քից հե տո զար կե րա կային ճն շումն իջ նում է, քա նի 
որ ընդ հատ վում է կա պը եր կա րա վուն ու ղե ղի անո թա շարժ կենտ րո-
նի և ող նու ղե ղի կողմ նային եղ ջյուր նե րում տե ղա կայ ված սիմ պա թիկ 
կենտ րոն նե րի հետ: Ար դյուն քում անոթ նե րը կտ րուկ լայ նա նում են, և 
արյան ճն շու մը իջ նում է: Երկ րորդ հա տու մը ոչ մի ար դյունք չի տա, 
քա նի որ ար դեն կա պը կտր ված է:

49. Գ լու խը հետ թե քե լիս մե ծա նում է առջ ևի վեր ջույթ նե րի տա րա ծիչ նե րի 
և հե տին վեր ջույթ նե րի ծա լիչ նե րի լար վա ծու թու նը: Գլուխն առաջ թե-
քե լիս մե ծա նում է առջ ևի վեր ջույթ նե րի ծա լիչ նե րի և հե տին վեր ջույթ-
նե րի տա րա ծիչ նե րի լար վա ծու թյու նը:
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50. Այդ գո յա ցու թյուն ներն են` մի ջին ու ղե ղի կար միր կո րի զը, եր կա րա-
վուն ու ղե ղի կողմ նային ան դաս տա կային կո րի զը և ու ղե ղաբ նի ցան-
ցան ման գո յա ցու թյու նը:

51. Գլ խու ղե ղում կեն սա կան կար ևոր կենտ րոն ներ չկան, իսկ եր կա րա-
վուն ու ղե ղում կան: Ուս տի կյան քի հա մար առա վել վտան գա վոր է 
արյու նա զե ղու մը եր կա րա վուն ու ղե ղում: Որ պես կա նոն՝ այն ավարտ-
վում է մա հա ցու ել քով: Կի սագն դե րում կաթ վա ծը, եթե չի ընդ գր կում 
կեղ ևի մեծ տա րածք, կա րող է առաջ բե րել միակող մա նի լու ծանք (պա-
րա լիզ), բայց ոչ մահ:

52. Ե թե կատ վի ու ղե ղա բու նը հատ վի կար միր կո րի զից ներքև, ապա ան-
հե տա նում է նրա դր դող ազ դե ցու թյու նը ծա լիչ նե րի լար վա ծու թյան 
վրա և ար գե լա կող ազ դե ցու թյու նը Դեյ տեր սի կո րի զի վրա: Ար դյուն-
քում առա ջա նում է ու ղե ղա զերծ ման կար կամ վա ծու թյուն: Եթե այժմ 
հա տում կա տար վի Դեյ տեր սի կո րի զից ներքև, ապա կար կամ վա ծու-
թյունն ան հե տա նում է: Եթե կար կամ վա ծու թյան ֆո նի վրա հե ռաց վի 
ու ղե ղի կը, ապա կար կամ վա ծու թյունն ու ժե ղա նում է: Իսկ եթե հատ-
վի հե տին ար մատ նե րը, կար կամ վա ծու թյունն ան հե տա նում է, քա նի 
որ կտր վում են գամ մա օղա կի թե լե րը, որոնց մի ջո ցով ազ դակ ներ են 
գնում տա րա ծիչ նե րի կծկ ված մկա նային իլիկ նե րից, ին չը նպաս տում 
է մկան նե րի հե տա գա կար ճաց մա նը:

53. Ին չո՞վ են տար բեր վում իրա վի ճակ նե րը, երբ մար դը ուղղ վում է սայ-
թա քե լուց հե տո, և երբ կանգ նում է ան բնա կան դիր քում: Առա ջին հեր-
թին նրա նով, որ երկ րորդ դեպ քում ռեակ ցիան կա մա վոր է, առա ջին 
դեպ քում՝ ոչ: Դիր քի կա մա վոր փո փո խու թյան դեպ քում ուղղ ման ռեֆ-
լեքս ներ չեն դրս ևոր վում: Նշա նա կում է այդ ռեֆ լեքս նե րի կենտ րոն նե-
րը տվյալ իրա վի ճա կում չեն աշ խա տում, որով հետև ար գե լակ ված են 
վե րը տե ղադր ված կենտ րո նից հա ղորդ վող ազ դակ նե րով:

54. Ե թե օր գան-հա մա կար գե րի վի ճակն ար տա ցո լող ցու ցա նիշ նե րը 
որո շա կիորեն տա տան վում են, դա վկա յում է այն մա սին, որ հա մա-
կար գում ըն թա նում է կար գա վոր ման պրո ցես: Որոշ պատ ճառ նե րի 
հետևան քով (սր տի աշ խա տանք, շն չա ռու թյուն) մարմ նի ծան րու թյան 
կենտ րո նը մշ տա պես տե ղա շարժ վում է, և դրա հետ ևան քով տե ղի է 
ու նե նում մկա նային լար վա ծու թյան փոխ հա տու ցո ղա կան վե րա բաշ-
խում:

55.  Ծո վա խո զու կի ական ջի մեջ քլո րո ֆորմ կա թեց նե լիս տե ղի է ու նե-
նում ան դաս տա կային ապա րա տի միակող մա նի ան ջա տում, և նա 
կա տա րում է պտ տո ղա կան շար ժում ներ: Կող քի վրա պառ կած մե-
զեն ցե ֆալ կեն դա նին ուղղ վում է ան դաս տա կային ապա րա տի ըն կա-
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լիչ նե րի դրդման հետ ևան քով, որի վրա ազ դում է ծան րու թյան ու ժը: 
Եթե անդաս տա կային ապա րա տը քայ քայ վի, ապա ուղղ ման ռեֆ լեք-
սը ծա գում է մաշ կային ըն կա լիչ նե րի միակող մա նի գրգռ ման շնոր հիվ: 
Սկզբում ուղղ վում է գլու խը, ապա տե ղի է ու նե նում պա րա նո ցի մկան-
նե րի գրգ ռում, որը նպաս տում է իրա նի ռեֆ լեք սային ուղղ մա նը:

56.  Թաքն վե լիս կա տուն սեղմ վում է գետ նին, այդ դեպ քում մե ծա նում է ծա-
լիչ նե րի լար վա ծու թյու նը: Ցատ կե լու դեպ քում, ընդ հա կա ռա կը, կտրուկ 
աճում է տա րա ծիչ նե րի լար վա ծու թյու նը: Ծա լիչ նե րի լար վա ծու թյու նը 
բարձ րաց նում են կար միր կո րիզ -ող նու ղե ղային և կողմ նային ցան-
ցաող նու ղե ղային ու ղի նե րը: Հա մա պա տաս խա նա բար նրանք դրդ ված 
են «թաքն վե լու» ժա մա նակ: Տա րա ծիչ նե րի լար վա ծու թյու նը բարձ րաց-
նում են ան դաս տա կաող նու ղե ղային և մի ջային ցան ցաող նու ղե ղային 
ու ղի նե րը, դրանք աշ խա տում են ցատ կի դեպ քում:

57. Բ բային ռեֆ լեք սի կենտ րո նը գտն վում է առջ ևի քա ռաբ լուր նե րում: Ցա-
վի զգա ցո ղու թյան կենտ րո նը տե ղադր ված է տե սաթմ բում: Հետ ևա-
բար, խնդ րի պայ ման նե րից ել նե լով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հա տու-
մը կա տար վել է քա ռաբ լուր նե րի և տե սաթմ բի միջև:

58.  Ֆի լո գե նե տի կո րեն նշ ված կեն դա նի նե րից ցածր աս տի ճա նի վրա գըտ-
ն ըվում են ձկ նե րը: Նրանց մոտ ու ղե ղի կը կա տա րում է ան դաս տա-
կային ռեֆ լեքս ներ: Ուս տի ու ղե ղի կը հե ռաց նե լիս ձկ նե րի մոտ խախտ-
վում է հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Թռ չուն նե րի մոտ ու ղե ղի կը լայն կա-
պեր ու նի ող նու ղե ղի հետ: Ու ղե ղի կը հե ռաց նե լիս նրանց մոտ խախտ-
վում է ոչ միայն հա վա սա րակշ ռու թյու նը, այլև կմախ քային մկան նե րի 
լա րու մային գոր ծու նեու թյան կար գա վո րու մը, լիովին խան գար վում է 
թռիչ քը: Կա պիկ նե րի և այլ կաթ նա սուն նե րի մոտ կար ևոր դեր ու նի ու-
ղե ղի կի կա պը կեղ ևի հետ, ուս տի ու ղե ղի կը հե ռաց նե լիս խախտ վում 
են կա մային շար ժում նե րը, որոնք կորց նում են ճշգր տու թյու նը, հըս-
տա կու թյու նը: Կեն դա նի նե րը կա տա րում են լայ նա թափ շար ժում ներ, 
դառ նում ծան րա շարժ:

59. Ու ղե ղի կի գոր ծա ռույ թի խան գար ման դեպ քում առա վել վաղ զար գա-
նում է ատո նիա՝ մկա նային ան լար վա ծու թյուն և կեց ված քի պահ պան-
ման ան կա րո ղու թյուն: Դա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ան հե տա-
նում են ու ղե ղի կի մաս նակ ցու թյամբ իրա կա նա ցող լա բի րին թո սային 
և մկա նաձգ ման ռեֆ լեքս նե րը: Խան գար վում է շար ժում նե րի հա մա-
ձայ նե ցու մը, շար ժում նե րը ան տն տես վար են կա տար վում, շարժ մանն 
ավե լի շատ մկան ներ են մաս նակ ցում, և ավելի շատ էներ գիա է ծախս-
վում, քան բնա կա նոն պայ ման նե րում: Ավե լորդ շար ժում նե րը, որոնք 
մշ տա պես ծա գում են, նպաս տում են աս թե նիայի (հոգ նա ծու թյան) 
առա ջաց մա նը:
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60.  Պա րա նո ցի մկան նե րի ըն կա լիչ նե րից հա ղորդ վող ազ դակ նե րը 
կարևոր դեր ու նեն վեր ջույթ նե րի մկան նե րի լար վա ծու թյան բաշխ ման 
գոր ծում: Այդ պատ ճա ռով մար զի կի գլու խը պետք է որո շա կի դիրք 
զբա ղեց նի այս կամ այն շար ժու մը կա տա րե լու դեպ քում: Եթե չմշ կոր-
դը վազ քի դեպ քում շր ջապ տույ տի վրա գլու խը թե քի շարժ ման հա կա-
ռակ ուղ ղու թյամբ, կա րող է ընկ նել:

61.  Մե զեն ցե ֆալ կեն դա նու մոտ բա ցա կա յում է ու ղե ղա զերծ ման կար կամ-
վա ծու թյու նը, բա ցի այդ՝ նրա մոտ դրս ևոր վում են ուղղ ման ռեֆ լեքս-
նե րը:

62. Ան դաս տա կային կո րիզ նե րը կապ ու նեն ոչ միայն մո տո նեյ րոն նե րի, 
այլև վե գե տա տիվ նյար դային հա մա կար գի նեյ րոն նե րի հետ, որոնք 
ազ դում են շն չա ռու թյան, արյան շր ջա նա ռու թյան, ստա մոքս -ա ղի-
քային ու ղու վրա: Ուս տի ճոճ վե լու դեպ քում տե ղի է ու նե նում այդ նեյ-
րոն նե րի դր դում, որն է առաջ է բե րում ծո վային հի վան դու թյան վե գե-
տա տիվ ախ տա նիշ նե րը:

63. Գլ խի դիր քի փո փո խու թյու նը հո րի զո նի նկատ մամբ բե րում է լա բի րին-
թո սի ըն կա լիչ նե րի գրգռ մա նը, ծա գում է լա բի րին թո սային ուղղ ման 
ռեֆ լեքս, և գլու խը ըն դու նում է հո րի զո նա կան դիրք: Իր հեր թին դա 
առաջ է բե րում պա րա նո ցի մկան նե րի ըն կա լիչ նե րի գրգ ռում, որի ազ-
դե ցու թյան տակ բարձ րա նում է առջ ևի վեր ջույթ նե րի տա րա ծիչ նե րի 
լար վա ծու թյու նը: Եթե կեն դա նու առջ ևի թա թե րի տակ հե նա րան դնեն, 
կա տուն արա գո րեն կըն դու նի բնա կա նոն դիրք: 

64.  Քա նի որ դո ֆա մի նը չի ան ցնում արյու նաու ղե ղային պատ նե շով, նե-
րար կու մը լիկ վոր բարդ է և վտան գա վոր: Հի վան դին նե րար կում են դո-
ֆա մի նին նա խոր դո ղը` ԴՈ ՖԱ, որն ան ցնում է պատ նե շով, իսկ հե տո 
ու ղե ղում դրա նից սին թեզ վում է դո ֆա մին:

65. Կան լ րա ցու ցիչ ու ղի ներ կան, որոնք մաս նակ ցում են ուղղ ման ռեֆ-
լեքս նե րին: Այդ տե ղե կատ վու թյու նը հա ղորդ վում է տե սո ղա կան օր-
գա նից և մաշ կային ըն կա լիչ նե րից, երբ կեն դա նին պառ կած է կող քի 
վրա:

66. Երբ մի սը վեր ևում է, կա տուն նա յում է վեր, եթե ներք ևում է, նա յում 
է ներքև: Յու րա քան չյուր դեպ քում տե ղի է ու նե նում ան դաս տա կային 
ապա րա տի և պա րա նո ցի մկան նե րի ըն կա լիչ նե րի դր դում: Դե պի վեր 
նայե լիս բարձ րա նում է առջ ևի վեր ջույթ նե րի տա րա ծիչ նե րի և հե տին 
վեր ջույթ նե րի ծա լիչ նե րի լար վա ծու թյու նը, գլու խը ներքև իջեց նե լիս՝ 
ընդ հա կա ռա կը: Առա ջա ցած փո փո խու թյուն նե րը կա րե լի է գրան ցել 
էլեկտ րամ կա նագ րի չի վրա:
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67. Ո րո շա կի խումբ մկան նե րից ու ղե ղիկ զգա յա կան ազ դակ ներ ընկ նե լու 
դեպ քում դրդ վում են աստ ղաձև և զամ բյու ղաձև բջիջ նե րը: Դրանք ար-
գե լում են Պուր կինյեի բջիջ նե րին, իսկ դա բե րում է ան դաս տա կային 
կո րիզ նե րի վրա Պուր կինյեի ար գե լա կող ազ դե ցու թյան նվազ մա նը: 
Ար դյուն քում ու ժե ղա նում է այդ կո րիզ նե րի դր դող ազ դե ցու թյու նը տա-
րա ծիչ նե րի լար վա ծու թյան վրա:

68.  Հա տում նե րի դեպ քում գլ խու ղե ղի կեղ ևի կա պը հո տա ռա կան և տե սո-
ղա կան զգա յա կան հա մա կար գե րի հետ չի խան գար վում: Ող նու ղե ղի և 
եր կա րա վուն ու ղե ղի միջև հա տում կա տա րե լիս պահ պան վում է կա-
պը կեղ ևի և ու ղե ղաբ նի ցան ցան ման գո յա ցու թյան միջև, իսկ քա ռաբը-
լուր նե րի մա կար դա կի վրա հա տու մը ան ջա տում է կեղ ևից ողջ ցան-
ցան ման գո յա ցու թյու նը: Չնա յած կեն դա նի նե րի մոտ պահ պան վում են 
հո տա ռա կան և տե սո ղա կան զգա յա կան հա մա կար գե րը, կեն դա նին չի 
ար ձա գան քում տե սո ղա կան ու հո տա ռա կան գրգ ռիչ նե րին: Այս տե ղից 
հետ ևում է, որ ցան ցան ման գո յա ցու թյու նը վե րըն թաց ու ղի նե րով ակ-
տի վաց նող ազ դե ցու թյուն է թող նում կեղ ևի վրա` պահ պա նե լով նրա 
բնա կա նոն գոր ծա ռա կան վի ճա կը:

69.  Ռեֆ լեք սի ժա մա նա կը հիմ նա կա նում կախ ված է սի նապս նե րից: 
Ջլային ռեֆ լեք սի աղե ղը միասի նապ սային է: Տե սաթմ բի կա պակ-
ցա կան կո րիզ նե րի կա պը կեղ ևի հետ նույն պես միասի նապ սային է: 
Հետևա բար եր կու դեպ քում էլ ստաց ված մե ծու թյուն նե րը շատ մոտ 
կլի նեն:

70.  Տե սաթմ բում հե տա դարձ ար գե լա կու մը տե ղի է ու նե նում հա տուկ ար-
գե լա կիչ բջիջ նե րի օգ նու թյամբ, որոնք դրդ վում են կեղ ևի նեյ րոն ներ 
գնա ցող աք սո նի կողմ նա ճյու ղե րից: Ֆի զիոլո գիական իմաս տով այդ 
ար գե լա կու մը տար բեր վում է ող նու ղե ղում կա տար վող հե տա դարձ 
ար գե լա կու մից: Ող նու ղե ղում Ռեն շոո ւի բջիջ նե րը պահ պա նում են 
մո տո նեյ րոն նե րը գերդր դու մից: Տե սաթմ բում հե տա դարձ ար գե լա կու-
մը սահ մա նա փա կում է կի սագն դե րի կեղև ընկ նող տե ղե կատ վու թյան 
քա նա կը:

71. Ե թե նեյ րո նի Q-10 գոր ծա կի ցը շատ բարձր է, նշա նա կում է՝ այդ նեյ րո-
նի ակ տի վու թյու նը ջեր մաս տի ճա նի բարձ րաց ման դեպ քում կտ րուկ 
աճում է: Եթե այդ նեյ րո նը կապ ված է օր գա նիզ մի ջեր մա կար գա վո րիչ 
գոր ծա ռույ թի հետ, այդ պի սի ռեակ ցիան նպա տա կա հար մար է: Ջեր-
մա կար գա վոր ման բարձ րա գույն կենտ րոն նե րը գտն վում են են թա տե-
սաթմ բում: Հենց նրա նում էլ հան դի պում են նեյ րոն ներ, որոնց Q-10 
գոր ծա կի ցը բարձր է:

72. Են թա տե սաթմ բի փոր մի ջային կո րի զը 50°C տա քաց նե լու դեպ քում 
սպի տա կու ցային մո լե կուլ նե րը բնա փոխ վում են: Նշա նա կում է փոր-
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մի ջային կո րի զը քայ քայ վել է: Այդ կո րի զում գտն վում է հա գեց ման 
կենտ րո նը: Դրա քայ քա յու մից հե տո շու նը քաղ ցի զգա ցո ղու թյուն է 
ու նե նում, առա ջա նում է շա տա կե րու թյուն (հի պեր ֆա գիա), ար դյուն-
քում՝ ճար պա կա լում: Շու նը նկա տե լիորեն գի րա նում է:

73. Ք նած ժա մա նակ շան ԷՈՒԳ -ո մ է θ-ռիթ մը: ՑԳ -ի մեջ ներդր ված էլեկտ-
րոդ նե րով գրգռ ման դեպ քում կեն դա նին արթ նա նում է, իսկ կեղ ևի 
տար բեր շր ջան նե րի ԷՈՒԳ -ո մ գրանց վում է ապա սինխ րո նաց ման 
ռեակ ցիա (θ-ռիթ մը փո խա րին վում է β-ռիթ մով): Վեր ջինս պայ մա նա-
վոր ված է ՑԳ -ի վե րըն թաց ակ տի վաց նող ազ դե ցու թյամբ:

74. Ե թե բու ժիչ պատ րաս տուկն ան մի ջա պես չի ազ դում կեղ ևային նեյ-
րոն նե րի վրա, նշա նա կում է այն ազ դում է այլ գո յա ցու թյուն նե րի վրա, 
որոնք իրենց հեր թին կա րող են ազ դել մեծ կի սագն դե րի կեղ ևի վրա: 
Հա վա նա բար պատ րաս տու կը ճն շել է ՑԳ -ի նեյ րոն նե րին, և նվա զել է 
նրա վե րըն թաց ակ տի վաց նող ազ դե ցու թյու նը կեղ ևի վրա:

75. Որ ևէ ըն կալ չա կան դաշ տի գրգռ ման դեպ քում զգա յա կան ազ դակ նե րը 
տե սաթմ բի մի ջո ցով ընկ նում են կեղ ևի հա մա պա տաս խան ուր վագ-
ծային գո տի և առա ջաց նում կարճ գաղտ նի շր ջա նով առաջ նային պա-
տաս խան (հ րահր ված պո տեն ցիալ): Միաժա մա նակ դր դու մը կողմ-
նա ճյու ղե րով հա ղորդ վում է ՑԳ և նրա նեյ րոն նե րով ընկ նում կեղև՝ 
առա ջաց նե լով երկ րոր դային պա տաս խան եր կար գաղտ նի շր ջա նով: 
Հետ ևա պես ՑԳ -ի նեյ րոն նե րի ան ջատ ման դեպ քում երկ րոր դային պա-
տաս խա նը կան հե տա նա, իսկ առաջ նայի նը կպահ պան վի:

76.  Տե սաթմ բի ոչ մե նա հա տուկ կո րիզ նե րը կեղ ևային նեյ րոն նե րի վրա 
թող նում են ակ տի վաց նող ազ դե ցու թյուն սի նապս նե րում դենդ րիտ նե-
րի ապաբ ևե ռաց ման և ԴՀՍՊ-նե րի գու մար ման հաշ վին, որոնք առա-
ջա նում են տե սաթմ բի ուր վագ ծային կո րիզ նե րից եկող ազ դակ նե րով: 
Այս ազ դե ցու թյու նը նման է ու ղե ղաբ նի ցան ցան ման գո յա ցու թյան ազ-
դե ցու թյա նը, ուս տի այդ կո րիզ նե րը կա րե լի է դա սել ու ղե ղի վե րըն թաց 
ակ տի վաց նող հա մա կար գին:

77.  Մեծ կի սագն դե րի կեղ ևի բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու նը կախ ված է 
ոչ միայն իր, այլև այլ կա ռույց նե րի վի ճա կից, որոնք ապա հո վում են 
կեղ ևի ակ տի վու թյու նը: Դրանց են պատ կա նում ՑԳ-ն և տե սաթմ բի ոչ 
մե նա հա տուկ կո րիզ նե րը: Դրանց քայ քա յումն առաջ է բե րում գի տակ-
ցու թյան դան դաղ ան հե տա ցում:

78.  Հայտ նի է, որ ցա վային զգա ցո ղու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է տե-
սաթմ բի հետ: Ուս տի, եթե հի վան դը ու ժեղ գլ խա ցավ ու նի, հնա րա վոր 
է, որ ու ռուց քը տե ղա կայ ված է տե սաթմ բում: Չի բա ցառ վում նաև այն, 
որ ու ռուց քը գտն վում է այլ բաժ նում և ճն շում է զգա յա կան կա ռույց նե-
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րի վրա: Արդյունքում նույն պես առա ջաց նում է ու ժեղ ցավ: Քա նի որ 
ու ռուց քը փոքր չափ սեր ու նի, առա վել հա վա նա կան է առա ջին են թադ-
րու թյու նը:

79. Այդ բա ժի նը են թա տե սա թումբն է, որի որոշ կո րիզ նե րում սին թեզ վում 
են ներ զա տուկ ներ, որոնք աք սոն նե րով փո խադր վում են մա կու ղեղ:

80. Ե թե հի վան դու թյու նը կապ ված է սր տի, ստա մոք սի, աղի նե րի խան-
գա րում նե րի հետ, ապա բու ժու մը պետք է կա տա րի թե րապև տը: Եթե 
պատ ճա ռը կենտ րո նա կան մե խա նիզմ նե րի աշ խա տան քի խան գար-
ման հետ է կապ ված, օրի նակ՝ են թա տե սաթմ բի, ապա դա նև րո պա թո-
լո գի գոր ծու նեու թյան ոլորտն է:

81. Ա ռա ջին փոր ձում շու նը փնտ րում է սնունդ, որով հետև «քաղ ցած» 
արյունն ազ դում է են թա տե սաթմ բի կողմ նային կո րի զում տե ղա կայ-
ված քաղ ցի կենտ րո նի վրա: Երբ նրան նե րար կում են «կուշտ» արյուն, 
դրդ վում է փոր մի ջային կո րի զում տե ղա կայ ված հա գեց ման կենտ րո-
նը, և ար գե լակ վում է քաղ ցի կենտ րո նը: Երկ րորդ փոր ձում նե րարկ-
ված պատ րաս տու կը կամ ճն շում է հա գեց ման կենտ րո նի նեյ րոն նե-
րին և դրանք դա դա րում են դրդ վե լուց «կուշտ» արյան ազ դե ցու թյան 
դեպ քում և չեն ար գե լա կում քաղ ցի կենտ րո նը, կամ էլ պատ րաս տու-
կը շր ջա փա կում է մարս ման ար գա սիք նե րի ներծծ ման գոր ծըն թա ցը: 
Դրանք չեն կա րող ընկ նել արյուն, շու նը շա րու նա կում է քաղ ցած մնալ 
և սնունդ հայթ հայ թել:

82. Երբ կեն դա նին նոր է սկ սում խմել ջուր, բե րա նի խո ռո չի, կե րակ րա փո-
ղի և ստա մոք սի ըն կա լիչ նե րի գրգ ռու մը ազ դան շան է նրա, որ չնա յած 
արյան օս մո սային ճն շու մը դեռևս չի իջել, սա կայն դա շու տով տե ղի 
կու նե նա, քա նի որ ջու րը կանց նի աղիք և կներծծ վի արյան մեջ: Եթե 
հա մա կար գը ռեակ ցում է ազ դան շա նին, որը նոր պետք է կա տար վի, 
ապա դա կար գա վոր ման օրի նակ է ըստ վր դով մուն քի:

83.  Կոչ վում է կեղ ևի ուր վագ ծային շր ջան, քա նի որ նրա նում ուր վագծ վում 
են առ բե րիչ ազ դակ նե րը մարմ նի հա մա պա տաս խան հատ ված նե րի 
ըն կա լիչ նե րից: Որ քան մեծ է ուր վագ ծային գո տին, այն քան շատ տե-
ղե կատ վու թյուն է այն ստա նում: Տվյալ պա րա գա յում տե ղե կատ վու-
թյան աղ բյուր են հա մար վում մաշ կային ըն կա լիչ նե րը: Ուս տի մարմ նի 
հատ ված նե րը, որոնց հա մա պա տաս խա նում են ուր վագ ծային մեծ գո-
տի նե րը (շր թունք, լե զու, մատ ներ), շո շա փա կան ըն կա լիչ նե րը հա մե-
մա տա բար շատ են, քան օրի նակ՝ թի կուն քի մաշ կում:

84.  Տե սո ղա կան զգա յու նու թյան մեջ մտ նում են ցան ցա թա ղան թի ֆո-
տոըն կա լիչ նե րը, տե սո ղա կան նյար դը, քա ռաբ լուր նե րը, կեղ ևի ծոծ-
րա կային բիլ թը, որ տեղ ձևա վոր վում է տե սո ղա կան զգա յու նու թյու նը: 
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Աչ քի խնձո րա կի մե խա նի կա կան հար վա ծը կա րող է առաջ բե րել լույ-
սի վայր կե նա կան փայ լա տա կում: Նույ նը կա րող է տե ղի ու նե նալ, եթե 
հար ված լի նի ծոծ րա կին: Կեղ ևի ծոծ րա կային բլ թի նեյ րոն նե րի մե խա-
նի կա կան գրգ ռու մը առաջ է բե րում ոչ հա մա պա տաս խան զգա յու նու-
թյուն՝ «կայ ծակ աչ քե րից»:

85. Նեյ րոն նե րի բազ մաբ նույթ լի նե լը պարզելու համար ան հրա ժեշտ է 
գրան ցել հրահր ված կեն սա հո սանք նե րը: Եթե դրանք ի հայտ են գա լիս 
տար բեր մո դա լու թյան գրգ ռիչ նե րի ազ դե ցու թյան դեպ քում, նշա նա-
կում է այդ նեյ րո նը կամ նեյ րոն նե րի խում բը բազ մաբ նույթ են:

86.  Քա նի որ մի ջին ու ղե ղի սև նյութն է ախ տա հար վել է, նշա նա կում է՝ այն 
պետք է փո խա րի նել: Սև նյու թը կա րե լի է վերց նել նոր մա հա ցած սաղ-
մից, քա նի դեռ չեն զար գա ցել իմու նային խան գա րում ներ: Գրա կա նու-
թյան մեջ այդ պի սի վի րա հա տու թյուն ներ նկա րագր ված են:

87.  Գերբ ևե ռա ցումն իջեց նում է բջ ջի դր դե լիու թյու նը: Որ քան այն եր կա-
րատև է, այն քան ազ դակ նե րի փոքր հա ճա խու թյուն կվե րար տադ րի 
նեյ րո նը: Վե գե տա տիվ նեյ րոն նե րի հետ քային գերբ ևե ռա ցու մը կտ րուկ 
է ար տա հայտ ված, ուս տի դրանք կա րող են վե րար տադ րել ցածր հա-
ճա խու թյան ազ դակ ներ (10-15 րո պեում): Նա խա հան գու ցային թե լե-
րով հա ղորդ վում են ավե լի հա ճա խա կի ազ դակ ներ, իսկ հան գույ ցում 
տե ղի է ու նե նում դրդ ման ռիթ մի փո խար կում: Եթե հետ քային գերբ ևե-
ռաց ման տևո ղու թյու նը փոք րա նա, ապա նեյ րոն նե րը կա րող են առա-
ջաց նել հա ճա խա կի ազ դակ ներ ու ռիթ մի փո խար կում:

88.  Սիմ պա թիկ նյար դային հա մա կար գի դերն օր գա նիզ մում ռե սուրս նե րի 
մո բի լի զա ցումն է ցան կա ցած լար ված իրա վի ճա կում: Դա «մար տա կան 
պատ րաս տու թյան» վի ճակ է որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու հա մար:

89.  Սիմ պա թիկ թե լե րը դր դու մը հա ղոր դում են միև նույն արա գու թյամբ, 
եթե այն տար բեր է եղել, դր դու մը հա ղորդ վել է վե գե տա տիվ հան գույ-
ցով: Նշա նա կում է՝ առա ջին նյար դա թե լը եղել է հետ հան գու ցային, 
երկ րո դը՝ նա խա հան գու ցային: Քա նի որ գրգռ ման կե տը եր կու դեպ-
քում էլ ող նու ղե ղից հա վա սար հե ռա վո րու թյան վրա է եղել, նշա նա-
կում է՝ հան գույ ցը, որում ընդ հատ վել է առա ջին նյար դը, ավե լի մոտ է 
գտն վել ող նու ղե ղին, քան երկ րորդ նյար դի հան գույ ցը: Առա ջին նյար դը 
ընդ հատ վել է հա րող նային հան գույ ցում, երկ րոր դը՝ նա խաող նային:

90.  Մե կու սաց ված կմախ քային մկա նը ան ջատ ված է ԿՆՀ -ի ց, ուս տի ոչ 
մի ռեֆ լեք սային ռեակ ցիա նրա նում չի կա րող լի նել: Մե կու սաց ված 
սիր տը ևս ան ջատ ված է ԿՆՀ -ի ց, սա կայն նրա նում կա ներ պա տային 
վե գե տա տիվ հան գույց, որի մի ջո ցով և կա րող են իրա կա նա նալ տե-
ղային, ծայ րա մա սային ռեֆ լեքս ներ: Սր տում կա զգա յա կան, ներ դիր և 
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գոր ծար կող նեյ րոն ներ, որոնք առա ջաց նում են ներսր տային ռեֆ լեք սի 
ռեֆ լեք սային աղեղ:

91. Նշ ված եր ևույ թում ար տա ցոլ ված է ընդ հա նուր ֆի զիոլո գիական օրի-
նա չա փու թյուն նե րից մե կը՝ կորց րած գոր ծա ռույ թի փոխ հա տու ցու մը 
մյու սի ու ժե ղաց ման հաշ վին, մաս նա վո րա պես նրա փո խա րի նո ղի: 
Օր գա նի նյար դա զերծ ման դեպ քում բարձ րա նում է նրա զգա յու նու-
թյու նը միջ նոր դա նյու թի հան դեպ, որի մի ջո ցով հա ղորդ վում է տվյալ 
նյար դի ազ դե ցու թյու նը:

92. Թ վարկ ված օր գան նե րում զե տեղ ված են վե գե տա տիվ հյու սակ ներ, 
որոնք առա ջաց նում են մե տա սիմ պա թիկ նյար դային հա մա կար գը: 
Այն օժտ ված է բարձր աս տի ճա նի ինք նա վա րու թյամբ և ապա հո վում է 
մար սո ղա կան ու ղու գոր ծու նեու թյան լրա ցու ցիչ կար գա վո րու մը:

93.  Նախ ՊՆՀ -ի հան գույց նե րը, ի տար բե րու թյուն ՍՆՀ -ի, գտն վում են 
նյար դա վոր վող օր գա նին մոտ կամ ներ սում: Հա ջոր դը, որ սւմ պա թիկ 
հան գույց նե րում յու րա քան չյուր նա խա հան գու ցային թել նյար դա վո-
րում է մինչև 30 հետ հան գու ցային նեյ րոն նե րի, իսկ պա րա սիմ պա թի-
կը՝ 3-4: Այդ պատ ճա ռով սիմ պա թիկ հան գույ ցով ան ցնե լուց հե տո դըր-
դու մը ձեռք է բե րում հա մա տա րած բնույթ:

94. Մ-խո լի նաըն կա լիչ ներն ապա հո վում են սր տի ռեակ ցիան ացե տիլ խո-
լի նի հան դեպ, որն ար տադր վում է թա փա ռող նյար դի վեր ջույթ նե րում: 
Եթե խո լի նաըն կա լիչ նե րը շր ջա փակ ված են, ապա ան ջատ վում է սըր-
տի վրա թա փա ռող նյար դի լա րու մային ար գե լա կող ազ դե ցու թյու նը, 
և սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը մե ծա նում է: Որ քան երե խան 
փոքր է, թա փա ռող նյար դի ազ դե ցու թյու նը թույլ է ար տա հայտ ված 
(որի հետ ևան քով փոք րիկ նե րի մոտ անո թա զար կը հա ճա խա կի է): Տա-
րի քին զու գըն թաց այն ու ժե ղա նում է:

95. Ա նոթ նե րի հարթ մկան նե րի վրա ազ դում են հետ ևյալ գոր ծոն նե րը՝ 
1. Հի մային լար վա ծու թյու նը, որը կա րող է փոխ վել տար բեր ազ դե-
ցու թյուն նե րի դեպ քում, և 2. հու մո րալ գոր ծոն նե րը, որոնք ազ դում են 
արյան մի ջո ցով, օրի նակ՝ կա տե խո լա մին նե րը: Հա մա պա տաս խա-
նա բար անոթ նե րի լար վա ծու թյան փո փո խու թյան դեպ քում կա րող է 
փոխ վել անոթ նե րի լու սանց քը և ծայ րա մա սային անո թային դի մադ-
րու թյու նը:

96.  Քա նի որ զգա յա կան թե լե րը զու գա միտ վում են որո շա կի նեյ րոն նե-
րի վրա, հետ ևա բար այդ նեյ րոն ներ կա րող են ազ դակ ներ հա ղորդ վել 
միաժա մա նակ հի վանդ օր գա նից և մաշ կից, որը հա մա պա տաս խա-
նում է ող նու ղե ղի որո շա կի հատ վա ծին: Ապա դր դու մը այդ հատ վա-
ծից տե սաթմ բի նեյ րոն նե րի մի ջո ցով հա ղորդ վում է կի սագն դե րի կեղև: 
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Եթե հի վանդ օր գա նից եկած ազ դա կա հոս քը բա վա րար ար տա հայտ-
ված չէ, ապա կեղև հա ղորդ ված դր դու մը կա րող է առա ջաց նել մաշ-
կային ցա վի զգա յու թյուն մարմ նի հա մա պա տաս խան հատ վա ծում: 
Այդ պի սի ճա ռա գայթ ված մաշ կային ցա վը հա մար վում է լրա ցու ցիչ 
ախ տո րո շիչ նշան:

97.  Լար վա ծու թյու նը նյարդի մշ տա կան դրդ ված վի ճակն է: Եթե 
սիմաթիկ նյարդի հատումը, առանց լրացուցիչ ազդեցությունների 
օրգանում առաջ է բերում փոփոխությունները՝ անոթների լայնացում, 
ջերմաստիճանի բարձրացում, կարմրում, ծավալի մեծացում, 
նշանակում է բնականոն  պայմաններում այդ նյարդով հաղորդվում 
են անոթասեղմիչ ազդակներ, որոնք ապահովում են զարկերակների 
պատերի մկանաթելերի կծկման հաստատուն մակարդակը: Դա 
վկայում է լարումային ակտիվության առկայության մասին:

98. Ե թե հետ հան գու ցային թե լը եր կար է, ապա դա պատ կա նում է ՍՆՀ -ի ն: 
Սիմ պա թիկ նյար դե րի վեր ջույթ նե րում ար տադր վում է նո րադ րե նա-
լին, սա կայն քրտ նա գեղ ձե րի սիմ պա թիկ սի նապս նե րում ար տադըր-
վում է ացե տիլ խո լին և ոչ թե նո րադ րե նա լին: Հետ ևա բար խն դի րը 
վե րա բեր ում է քրտ նա գեղ ձե րին, որոնց գոր ծու նեու թյան հիմ նա կան 
խթա նի չը ջեր մային ազ դե ցու թյունն է:

99. Ոչ: ԿՆՀ -ի սի նապս նե րում ԳԱԿԹ -ը հա մար վում է ար գե լա կող միջ-
նոր դա նյութ, իսկ վե գե տա տիվ հան գույց նե րում մի դեպ քում այն ար-
գե լա կող է, այլ հան գույց նե րում հա մար վում է դր դող միջ նոր դա նյութ:

100.  Քա նի որ առա ջին դեպ քում դիտ վել է մաշ կի անոթ նե րի նե ղա ցում և 
բբե րի լայ նա ցում, նշա նա կում է՝ նե րար կել են ՍՆՀ -ի միջ նոր դա նյութ 
կամ նրա հա ման մա նը, քա նի որ մաշ կի անոթ ներն ու նեն միայն սիմ-
պա թիկ նյար դա վո րում: Այդ մա սին վկա յում է նաև բբե րի լայ նա ցու-
մը: Հայտ նի է, որ բբե րի ճա ռա գայ թաձև մկան ներն ու նեն սիմ պա թիկ 
նյար դա վո րում: Երկ րորդ դեպ քում մաշ կի անո թային ռեակ ցիան բա-
ցա կայել է, և բբե րը նե ղա ցել են: Այս տե ղից հետ ևում է, որ պատ րաս-
տու կը թո ղել է պա րա սիմ պա թիկ ազ դե ցու թյուն: Հայտ նի է, որ մաշ կի 
անոթ նե րը չու նեն պա րա սիմ պա թիկ նյար դա վո րում, իսկ բբե րի օղա-
կաձև մկան նե րը նյար դա վոր վում են ակ նա շարժ նյար դի պա րա սիմ-
պա թիկ թե լե րով:

101.  Վե գե տա տիվ նյար դե րի լա րու մային ակ տի վու թյան առ կա յու թյու նը 
ապա ցու ցե լու հա մար ան հրա ժեշտ է դա դա րեց նել այդ նյար դե րով հա-
ղորդ վող ազ դա կա հոս քը նյար դա վոր վող օր գա նին: Ուս տի նյար դը հա-
տե լու կամ դե ղա բա նա կան մի ջո ցով ան ջա տե լու դեպ քում դա դա րում 
է ազ դակ նե րի հոս քը օր գա նին: Եր կու դեպ քում էլ ար դյուն քը նույ նը 
կլի նի:
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102. Ադ րե նա լինն ազ դում է α-ադ րե նաըն կա լիչ նե րի վրա, նե ղաց նում է 
անոթ նե րը և բարձ րաց նում արյան ճն շու մը՝ ազ դե լով β-ը կա լիչ նե-
րի վրա, լայ նաց նում է անոթ նե րը և իջեց նում արյան ճն շու մը: Ուս տի 
առա ջին դեպ քում անոթ նե րը չեն նե ղա նա, և ճն շու մը կիջ նի, երկ րորդ 
դեպ քում արյան ճն շու մը կբարձ րա նա, եր րորդ դեպ քում նկա տե լի փո-
փո խու թյուն ներ չեն դիտ վի:

103. Ե րե խայի տա րի քին զու գըն թաց սիր տը ավե լի տն տես վար է աշ խա-
տում: Սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը աս տի ճա նա բար նվա զում 
է, սա կայն մե ծա նում է կծկ ման ու ժը, որը ֆի զիոլո գիապես ավե լի օգ-
տա վետ է: Հի վան դու թյու նը, որի մա սին խնդ րի պայ մա նում աս վում է, 
առաջ է բե րում շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան իջե ցում: Առա վել ծան րը 
ման կա կան գան գու ղե ղային պա րա լիզն է և պո լիոմիելի տը:

104. Ե թե հա տեն սիմ պա թիկ և թա փա ռող նյար դե րը, սիր տը կկծկ վի ավե լի 
հա ճախ և ու ժեղ (ի նք նա վա րու թյան շնոր հիվ), սա կայն դա ավե լի թույլ 
կար տա հայտ վի, քան միայն թա փա ռող նյար դե րի հա տու մից հե տո:
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Գ ԼՈՒԽ 3. 

ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԻ ՆԵՐ ՔԻՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ 
ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒ ՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱ ՆԸ 

ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՂ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

1. Օս մո սային ճն շումն ու ղիղ հա մե մա տա կան է լու ծույ թի խտու թյա նը, 
սա ռեց ման կե տը նույն պես: Հայտ նի է, որ 0,56°C ջեր մաս տի ճա նը հա-
մա պա տաս խա նում է 7,6 մթն. օս մո սային ճնշ մա նը (0,9% NaCl): Եթե 
սա ռեց ման ջեր մաս տի ճա նը 0,4° է, ապա այդ պի սի արյան օս մո սային 
ճն շու մը կկազ մի 5,5 մթն. (0,65% NaCl):

2.  Ներ կի խտու թյունն արյան մեջ նվա զել է 250 ան գամ: Հետ ևա բար 
պլազ ման 250 ան գամ շատ է եղել, քան նե րարկ ված ներ կը, այ սինքն՝ 
1250 մլ: Քա նի որ հե մա տոկ րի տի ցու ցա նի շը 45% է, նշա նա կում է, որ 
1250 մլ պլազ ման կազ մում է շր ջա նա ռու արյան ծա վա լի 55% -ը: Այս-
տե ղից հետ ևում է, որ արյան քա նակն օր գա նիզ մում 2270 մլ է:

3. Տ վյալ դեպ քում որո շա կիորեն ավե լա ցել է ֆիբ րի նո գե նի պա րու նա-
կու թյու նը (նոր մա յում 0,2-0,4%) և ընդ հա նուր սպի տա կու ցի քա նա կը 
(նոր մա յում 7,5%), հան քային աղե րի խտու թյու նը չեն փոխ վել: Այս-
պի սի փո փո խու թյու նը կա րող է կապ ված լի նել բոր բո քային պրո ցե սի 
հետ:

4. Խնդ րից հետ ևում է, որ լու ծույ թը եղել է հի պո տո նիկ: Օս մո սի օրեն քի 
հա մա ձայն՝ ջրի մո լե կուլ նե րը լու ծույ թից կթա փան ցեն էրիթ րո ցիտ նե-
րի մեջ, նրանց զանգ վա ծը կմե ծա նա, թա ղան թը կձգ վի և կպատռ վի: 
Այդ գոր ծըն թա ցը կոչ վում է օս մո սային հե մո լիզ:

5. Տ վյալ հի վան դի արյան մեջ բարձր է գլյու կո զի պա րու նա կու թյու նը 
(նոր մա յում 80-120 մգ%): Մնա ցած ցու ցա նիշ նե րը գտն վում են նոր-
մայի սահ ման նե րում: Արյան նման պատ կե րը կա րող է լի նել սնն դի 
հետ մեծ քա նա կով շա քար օգ տա գոր ծե լուց հե տո կամ դիաբե տի տե-
սակ նե րից որ ևէ մե կի դեպ քում:

6. Ա րյան pH -ի փո փո խու թյուն չի լի նի, քա նի որ թթ վային և հիմ նային 
նյու թե րի հա րա բե րու թյու նը պլազ մա յում մնում է նույ նը:

7. CaCl2 -ը ավե լաց նում են կիտ րո նաթթ վային արյա նը, որ պես զի ա) հա-
կազ դի կիտ րո նաթթ վային նատ րիու մի ազ դե ցու թյա նը, բ) ապա հո-
վի արյան K+ և Ca2+ իոն նե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը, գ) կար գա վո րի 
արյան մա կար դե լիու թյու նը:
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8. Ե թե ըն դու նենք, որ արյու նը կազ մում է մարմ նի կշ ռի 7% -ը, ապա 80 կգ 
կշիռ ու նե ցող մարդն ու նի 5,6 լ արյուն: Սա կայն շր ջա նա ռում է արյան 
80% -ը, այ սինքն՝ 4,5 լ-ը: Եթե մեկ լիտր արյու նը պա րու նա կում է 6×1012 
էրիթ րո ցիտ, ապա տվյալ մար դու շր ջա նա ռու արյան էրիթ րո ցիտ նե րի 
քա նա կը կազ մում է 27×1012:

9. Գորյաևի հաշվիչ խցիկի յու րա քան չյուր մեկ մեծ վան դա կում կա 16 
փոքր քա ռա կու սի, 5 մեծ վան դա կում կլի նի 80 փոքր քա ռա կու սի: Յու-
րա քան չյուր փոքր քա ռա կու սու ծա վա լը 1/4000 մմ3, արյու նը նոս րաց-
վել է 200 ան գամ: 5 մեծ վանդակում հաշվվել է 580 էրիթրոցիտ, հետևա-
բար 1մմ3 արյու նը պա րու նա կում է (580×4000×200) : 80 = 5800000 էրիթ-
րո ցիտ, իսկ մեկ լիտր արյան մեջ՝ 5,80×1012: 

10.  Գու նային ցու ցի չի որոշ ման բա նաձևն է՝

 որ տեղ՝

a-ն հե տա զոտ վող արյան Hb -ի խտու թյունն է, x-ը էրիթ րո ցիտնե րի քա-
նա կը, 100 -ը՝ հե մոգ լո բին իդեալա կան տո կոսն է, 5մլն -ը՝ էրիթ րո ցիտ-
նե րի իդեալա կան քա նա կը 1մմ3 արյան մեջ:

 = 0,85 (նոր մա յում 0,75-1):

11. Hb -ի քա նա կը արյան մե ջ (ել նե լով գու  նային ցու  ցի չի որոշ ման բա-
նաձևից) 16,6 գ% է: 4,5 լ արյան մե ջ հե մոգ լո բի նի այդ պի սի խտու  թյան 
դեպ քու մ պա րու  նակ վու մ ՝ 750 գ Hb:

12.  Ռե թի կու լո ցիտ ներն ավե լի կա յուն են հե մո լի զային ազ դե ցու թյուն նե րի 
նկատ մամբ: Հետ ևա բար տվյալ դեպ քում տե ղի կու նե նա թթ վային կա-
յու նու թյան շարժ դե պի աջ, իսկ օս մո սայի նը՝ դե պի հի պո տո նիկ լու-
ծույ թի կող մը:

13.  Հի վան դի մոտ կա րող է լի նել արյան մա կարդ ման պրո ցե սի խան գա-
րում, քա նի որ ցի ռո զի դեպ քում խան գար վում է լյար դի գոր ծա ռույ թը: 
Վեր ջինս մաս նակ ցում է մա կարդ ման գոր ծոն նե րի առա ջաց մա նը, 
ուս տի մա կարդ ման ժա մա նա կը կմե ծա նա:

14.  Բի լի ռու բի նի պա րու նա կու թյան մե ծա ցու մը մե զում հան դի պում է 
լյար դի հի վան դու թյուն նե րի և հե մոգ լո բի նի չա փից ավե լի քայ քայ ման 
դեպ քում:

15. Ա րյան առ կա յու թյու նը պար զե լու հա մար պետք է կա տա րել արյան 
սպեկտ րային վեր լու ծու թյուն կամ ստա նալ հե մի նի բյու րեղ նե րը:
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16. Եր կու դեպ քում էլ ԳՑ-ն հա մա պա տաս խա նում է նոր մային: Արյու նա-
բա նա կան ցու ցա նիշ նե րը երկ րորդ հի վան դի մոտ վկա յում են նոր մո-
ք րոմ սա կա վա րյու նու թյան մա սին:

17. Տ վյալ արյան լեյ կո ցի տային բա նաձևն է՝ էո զի նո ֆիլ ներ 1,25%, բա զո-
ֆիլ ներ 0,25%, նեյտ րո ֆիլ ներ 75%, լիմ ֆո ցիտ ներ 18,7%, մո նո ցիտ ներ 
4,8%: Դիտ վել է նեյտ րո ֆի լոզ և լիմ ֆո պե նիա:

18.  Լեյ կո ցի տային պրո ֆի լը, ըստ Մաշ կովս կու, լեյ կո ցիտ նե րի տա րա տե-
սակ նե րի բա ցար ձակ քա նակն է 1մմ3 արյան մեջ: Տվյալ դեպ քում 1մմ3 
արյու նը պա րու նա կում է 240 էո զի նո ֆիլ, 40 բա զո ֆիլ, 5360 նեյտ րո ֆիլ, 
520 մո նո ցիտ, 1840 լիմ ֆո ցիտ:

19.  Հի վան դի մոտ թրոմ բո ցի տո պե նիա է: Քա նի որ թրոմ բո ցիտ նե րը մաս-
նակ ցում են արյան մա կարդ ման բո լոր փու լե րին, ուս տի հնա րա վոր է 
մա կարդ ման ժա մա նա կի մե ծա ցում:

20. O (I) և A (II) խմ բի արյան շի ճու կը պա րու նա կում է β ագ լյու տի նին: 
Հետ ևա բար հե տա զոտ վող արյան էրիթ րո ցիտ ներն ու նեն B ագ լյու տի-
նո գեն, նշա նա կում է` հի վան դի արյան խում բը B (III) է, և նրան կա րե լի 
է նե րար կել եր րորդ խմ բի կամ ոչ մեծ քա նա կով առա ջին խմ բի արյուն:

21. Ե թե AB (IV) խումբ ու նե ցող հի վան դին նե րար կել են մեծ քա նա կով 
Օ (I) խմ բի արյուն, ապա նոս րաց ման կա նո նը չի գոր ծի, և O (I) խմ բի 
արյան ագ լյու տի նին նե րը կսոսն ձեն հի վան դի արյան էրիթ րո ցիտ նե-
րին, և տե ղի կու նե նա հե մո լիզ: Ար դյուն քում կբարձ րա նա բի լի ռու բի նի 
խտու թյու նը, և ի հայտ կգան դեղ նախ տի նշան ներ:

22. Ա րյան թթ ված նային տա րո ղու թյու նը կա վե լա նա մո տա վո րա պես 200 
մլ -ո վ:

23. Ա րյու նը կա րող է կա պել շուրջ 1000 մլ թթ վա ծին:

24.  Գու նային ցու ցի չը 1-ից մեծ է: Հե տա զոտ վողն ու նի հի պերք րոմ սա կա-
վա րյու նու թյուն:

25.  Հա ճա խա կի փոքր քա նա կով արյան թո ղար կու մը ակ տի վաց նում է 
երի կամ նե րում էրիթ րո պոե տին նե րի սին թե զը, և ու ժե ղա նում է էրիթ-
րո պոե զը, ար դյուն քում վե րա կանգն վում է Hb -ի և էրիթ րո ցիտ նե րի 
քա նա կը:

26. ԳՑ-ն ցույց է տա լիս էրիթ րո ցիտ նե րի հե մոգ լո բի նով հա գեց վա ծու թյու-
նը: Եթե ԳՑ-ն 0,6 է, ապա հե տա զոտ վո ղի մոտ հի պոք րոմ սա կա վար-
յու նու թյուն է:

27.  Նո րած նի արյան քա նա կը կազ մում է կշ ռի 15% -ը: Հետ ևա բար 4 կգ 
կշիռ ու նե ցող նո րած նի արյան քա նա կը 600 մլ է:
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28.  Կա րող են հա րա զատ քույ րեր և եղ բայր ներ լի նել: Ըստ եր ևույ թին՝ 
ծնող ներն ու նե ցել են A (II) և AB (IV) խմ բի արյուն:

29.  Կա րող է, եթե հոր ալել նե րը BO է:

30.  Կախ ված է նրա նից, թե գա մետ ներն ինչ ալել ներ ու նեն. A խմ բում կա-
րող են լի նել AO, AA ալել ներ, B խմ բում՝ BO, BB ալել ներ: Կախ ված 
նրա նից, թե ինչ զու գակ ցում կլի նի, երե խան կա րող է ու նե նալ O (I), A 
(II), B (III) կամ AB (IV) խմ բի արյուն:

31. Ե թե հոր գա մետ նե րում AO ալել է, ապա երե խան կա րող է լի նել O (I) 
կամ A (II), եթե AA ալել ներ է, ապա միայն A (II):

32.  Կա րող է, եթե հոր և մոր ալել նե րը BO է:

33.  Պետք է հի վան դին հարց նել՝ ծխու՞մ է նա, թե՞ ոչ: HbCO կա րող է 
հայտն վել արյան մեջ ակ տիվ ծխող նե րի մոտ:

34. Հ նա րա վոր է, որ հի վան դի մոտ արյան մա կար դիչ հա մա կար գը նոր-
մալ է գոր ծում, սա կայն ինչ -որ պատ ճա ռով հա կա մա կար դիչ հա մա-
կար գի ակ տի վու թյու նը բարձ րա ցել է, որն էլ առաջ է բե րել մա կարդ-
ման դան դա ղում:

35. Ա րյան օս մո սային ճն շու մը 7,6 մթն. է, որը հա մա պա տաս խա նում 
է սա ռեց ման ջեր մաս տի ճա նին՝ -0,54°C: Եթե հե տա զոտ վող արյան 
պլազ մայի օս մո սային ճն շու մը 8,4 մթն. է, ապա սա ռեց ման ջեր մաս-
տի ճա նը կկազ մի -0,62°C:

36.  Ֆիբ րի նո գե նի և ընդ հա նուր սպի տա կու ցի քա նա կի որո շա կի ավե-
լա ցու մը հան քային աղե րի բնա կա նոն խտու թյան դեպ քում կա րող է 
կապ ված լի նել բոր բո քային պրո ցես նե րի հետ:

37. Ա րյան pH -ը չի փոխ վի, քա նի որ թթ վային և հիմ նային նյու թե րի հա րա-
բե րու թյու նը պլազ մա յում կմ նա նույ նը:

38.  Ռին գե րի լու ծույ թը չի պա րու նա կում ձևա վոր տար րեր և սպի տա-
կուց ներ: Ջրի փո խադ րու մը կախ ված է թա ղան թի 2 կող մե րում օս մո-
սային ճնշ ման տար բե րու թյու նից: Ռին գե րի լու ծույ թում բա ցա կա յում 
է սպի տա կուց նե րով պայ մա նա վոր ված օն կո սային ճն շու մը, ուս տի 
ընդ հա նուր օս մո սային ճն շու մը նե րա նո թային հե ղու կում փոքր է, քան 
միջբջջայի նում, և ջու րը, օս մո սի օրեն քի հա մա ձայն, ան ցնում է մկա-
նային հյուս վածք, ինչն առաջ է բե րում այ տուց վա ծու թյուն:

39.  Ման գա ղաձև էրիթ րո ցիտ նե րը չեն կա րող ան ցնել մա զա նոթ նե րով, 
խցան վում են, ապա են թարկ վում հե մո լի զի և առա ջա նում է սա կա-
վարյու նու թյուն:

40.  Լե ցի տի նա զը քայ քա յում է էրիթ րո ցիտ նե րի թա ղան թի կազ մու թյան 
մեջ գտն վող լի պիդ նե րի մո լե կուլ նե րը: Էրիթ րո ցիտ նե րի զանգ վա-
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ծային հե մո լի զի հետ ևան քով (հե մո լի զային սա կա վա րյու նու թյուն) 
առա ջա նում է մահ:

41. N1 փոր ձա նո թում կլի նի հե մո լիզ, քա նի որ հի պո տո նիկ լու ծույթ է,      
N2 -ո ւմ ուռ չե ցում, N3 -ում ոչ մի փո փո խու թյուն չի լի նի, N4 -ո ւմ գլյու-
կո զի 5% լու ծույ թը իզո տո նիկ է, ոչինչ չի լի նի, N5 -ո ւմ հե մո լիզ, N6 -ո ւմ 
ոչ մի փո փո խու թյուն չի լի նի:

42. Ա ռա վել նա խընտ րե լի է առա ջին և վտան գա վոր է 2-րդ տար բե րա կը 
(որ ևէ հա մա տե ղե լի արյան զանգ վա ծային փոխ նե րար կում), քա նի որ 
դո նո րի արյան ագ լյու տի նին նե րը կսոսն ձեն ռե ցի պիեն տի էրիթ րո-
ցիտ նե րը: Նույն խմ բի արյան չլի նե լու պա րա գա յում պետք է կի րա ռել 
3-րդ տար բե րա կը՝ համատեղելի արյան կաթիլային փոխներարկում:

43. Ա րյան շր ջա նա ռու թյան ար հես տա կան ապա րա տի ներ քին մա կե րե սը 
չի կա րող լի նել այն պի սին, ինչ պի սին սր տինն և անոթ նե րինն է: Ուս տի 
նրա պա տե րում տե ղի է ու նե նում էրիթ րո ցիտ նե րի որոշ մա սի քայ քա-
յում և հե մո լիզ:

44. Մ կա նային լար ված աշ խա տան քի ժա մա նակ պա հուս տային օր գան-
նե րից նշա նա կա լից քա նա կով արյուն ան ցնում է անո թային հա մա-
կարգ: Պա հուս տա վոր ված արյան մեջ էրիթ րո ցիտ նե րի պա րու նա կու-
թյու նը բարձր է:

45.  Հա սուն էրիթ րո ցի տը կո րի զա զուրկ է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նրա նում 
որոշ ժա մա նակ շա րու նակ վում է Hb -ի սին թե զը: Դրան նպաս տում 
են մՌՆԹ -ի մնա ցորդ նե րը, որոնք ան հե տա նում են էրիթ րո ցիտ նե րի 
բջ ջապ լազ մայից՝ մյուս բջիջ նե րի հա մե մա տու թյամբ ավե լի դան դաղ: 
Այդ մնա ցորդ ներն էլ առա ջաց նում են ցանց, որին տր վում է ռե թի կու-
լո ցիտ ան վա նու մը:

46.  Ռե զուս բա խում չի կա րող առա ջա նալ, իսկ ABO հա մա կար գում բա-
խում չի կա րող լի նել, քա նի որ ագ լյու տի նին նե րը ըն կեր քային պատ-
նե շով չեն կա րող ան ցնել: Իսկ IgG դա սի հա կա մար մին նե րը, որոնց և 
պատ կա նում է հա կա ռե զուս գոր ծո նը, պատ նե շով ան ցնում են:

47.  Քաղ ցի դեպ քում օր գա նիզ մը քիչ քա նա կի սպի տա կու ցային նյու թեր 
է ստա նում, նվա զում է արյան սպի տա կուց նե րի սին թե զը, իջ նում է 
օն կո սային ճն շու մը, ջուրն ան ցնում է միջբջ ջային տա րա ծու թյուն և 
առա ջա նում են այ տուց ներ:

48. Ոչ, չի կա րե լի, քա նի որ այդ ռեակ ցիանե րը որոշ վում են զուտ քի-
միական օրի նա չա փու թյուն նե րով: Դրանք չեն կա րող փոխ վել մե նա-
հա տուկ կար գա վո րիչ ռեակ ցիանե րի ար դյուն քում, որոնք կապ ված են 
հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյան մշակ ման և հա ղորդ ման հետ: 



92|      |

49. Ա րյան խտա ցու մը կապ ված է մեծ քա նա կով հե ղու կի կորս տի հետ: 
Քա նի որ կի նը առողջ է, ապա խոս քը ֆի զիոլո գիական կորս տի մա սին 
է և կապ ված չէ հի վան դու թյան հետ: Կի նը, հա վա նա բար, կե րակ րող 
մայր է: Կա թի առա տո րեն առա ջաց ման դեպ քում մեծ քա նա կով ջրի 
կո րուստ է լի նում: Երի տա սարդ մայ րը պետք է կա րո ղա նա հա մա պա-
տաս խա նա բար կար գա վո րել իր ջուր խմե լու ռե ժի մը:

50. Ա րյան խտա ցու մը տե ղի է ու նե նում մեծ քա նա կով հե ղու կի կորս տի 
պատ ճա ռով: Անո րակ սնուն դը կա րող էր առա ջաց նել լուծ կամ փըս-
խում, որոնց դեպ քում օր գա նիզ մից հե ռա նում է մեծ քա նա կով հե ղուկ:

51. Է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը եր կու հի վան դի մոտ նոր մայի սահ ման նե-
րում է: Սա կայն կո րիզ պա րու նա կող էրիթ րո ցիտ նե րի առ կա յու թյու նը 
վկա յում է էրիթ րո պոե զի լար վա ծու թյան մա սին: Ուս տի ան հրա ժեշտ 
է դի մել բժշ կի:

52. Է րիթ րո ցիտ նե րի օս մո սային կա յու նու թյու նը անուղ ղա կիորեն բնու-
թագ րում է արյան մեջ երի տա սարդ էրիթ րո ցիտ նե րի պա րու նա կու-
թյան մա սին, որոնց օս մո սային կա յու նու թյու նը հա մե մա տա բար 
բարձր է, ին չը թույլ է տա լիս էրիթ րո ցիտ նե րին հի պո տո նիկ լու ծույ-
թում ուռ չե լու դեպ քում ձգ վել: Երբ իջ նում է էրիթ րո ցիտ նե րի օս մո-
սային կա յու նու թյու նը, կա րող է ու ժե ղա նալ դրանց մե խա նի կա կան 
քայ քա յու մը արյու նա տար հու նում:

53. Ե թե երա կային արյու նը գույ նով չի տար բեր վում զար կե րա կայի նից, 
նշա նա կում է պատ րաս տու կը հե մոգ լո բի նի հետ առա ջաց րել է ամուր 
կապ՝ կար բօք սի հե մոգ լո բին: Պատ րաս տու կը կա րող էր նաև ճն շել օք-
սի դաց ման պրո ցես նե րը բջիջ նե րում, այդ պա րա գա յում O2 -ը չի օգ տա-
գործ վի, և կդա դա րի օք սի հե մոգ լո բի նի փե ղե կու մը մա զա նոթ նե րում: 
Այս բո լոր խան գա րում նե րը կյան քի հա մար վտան գա վոր են:

54. Ա նոթ նե րի կարծ րաց ման դեպ քում ին տի մայի մա կե րե սը դառ նում է 
կարծր, բարձ րա նում է թրոմ բո ցիտ նե րի և էրիթ րո ցիտ նե րի քայ քայ ման 
հա վա նա կա նու թյու նը, ին չը նպաս տում է արյան մա կարդ մա նը:

55.  Շան երի կա մային զար կե րա կի սեղ մու մը առա ջաց նում է երի կա մի 
սա կա վա րյու նու թյուն՝ ան բա վա րար արյու նա մա տա կա րա րում, առա-
ջա նում է թթ ված նա քաղց, որը խթա նում է էրիթ րո պոե տին նե րի սին-
թե զը: Ուս տի երկ րորդ շան մոտ արյան փոխ նե րար կու մից հե տո էրիթ-
րո պոե տին նե րի ազ դե ցու թյամբ կու ժե ղա նա էրիթ րո պոե զը:

56. Է րիթ րո ցիտ նե րը ան ցնում են տրա բե կու լա նե րի միջև եղած տա րա-
ծու թյու նը թա ղան թի ճկու նու թյան շնոր հիվ: Ծե րա ցած էրիթ րո ցիտ-
նե րում նյու թա փո խա նա կային պրո ցես նե րի ուժգ նու թյու նը իջ նում է, 
պա կա սում է ԱԵՖ -ի քա նա կը, թա ղան թը կորց նում է ճկու նու թյու նը, 
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զրկ վում է սիալաթթ վից, կարծ րա նում է, և փայ ծա ղի տրա բե կու լա նե րի 
միջև եղած տա րա ծու թյուն նե րով էրիթ րո ցիտ նե րը չեն կա րող ան ցնել 
ու քայ քայ վում են:

57. Հ ղիու թյան ըն թաց քում, երբ խան գար վում է ըն կեր քային պատ նե-
շի անո թային ամ բող ջա կա նու թյու նը, պտ ղի էրիթ րո ցիտ նե րը կա րող 
են ան ցնել մոր արյան մեջ և առա ջաց նել հա կա ռե զուս ագ լյու տի նին: 
Բնա կա նոն հղիու թյան դեպ քում այդ պի սի փո խազ դե ցու թյուն կա րող 
է լի նել միայն ծնն դա բե րու թյան ժա մա նակ, երբ խան գար վում է ըն-
կեր քային պատ նե շի անո թային ամ բող ջա կա նու թյու նը: Սա կայն, եթե 
հղիու թյան ըն թաց քում ի հայտ են գա լիս բար դու թյուն ներ, ապա պատ-
նե շի հատ կու թյու նը կա րող է խան գար վել մինչ ծնն դա բե րու թյու նը, և 
պտ ղի էրիթ րո ցիտ նե րը ընկ նեն մոր օր գա նիզմ:

58.  Հայտ նի է, որ լե ղին ապա հո վում է ճար պե րի և ճար պա լույծ նյու թե-
րի ներծ ծու մը, որոնց պատ կա նում է K վի տա մի նը, որն ան հրա ժեշտ 
է պրոթ րոմ բի նի սին թե զի հա մար: K վի տա մի նը սին թեզ վում է աղի քի 
միկ րոֆ լո րայի կող մից, ապա ներծծ վում է արյան մեջ: Եթե խան գար-
վել է լե ղա գո յա ցու մը, տու ժում է նաև արյան մա կարդ ման գոր ծըն թա-
ցը արյան մեջ K վի տա մի նի բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով:

59. Այդ պի սի էրիթ րո ցիտ նե րը կոչ վում են հի պոք րոմ:

60. Ու ժեղ օք սի դիչ նե րի ազ դե ցու թյամբ հե մոգ լո բի նում եր կար ժեք եր կա թը 
օք սի դա նում է մինչև եռար ժե քի, առա ջա նում է մեթ հե մոգ լո բին ախ-
տա բա նա կան միացու թյու նը, որում թթ ված նի հետ կա պը շատ ամուր 
է, խան գար վում է O2 -ի փո խադ րու մը հյուս վածք նե րին, որն էլ առաջ է 
բերում ծանր հետ ևանք նե ր, ընդ հուպ մահ :

61. Ա րյան հիմ նային ռե զեր վի առ կա յու թյան ֆի զիոլո գիական իմաս տն 
այն է, որ կա պում է թթ վային ար գա սիք նե րը, որոնք առա ջա նում են 
ուժ գին մկա նային աշ խա տան քի ժա մա նակ: Այս տե ղից հետ ևում է, որ 
մարզ ված մար դու մոտ, որ պես զի այդ ար գա սիք նե րը արագ կապ վեն, 
նրա մոտ հիմ նային ռե զեր վը շա տա նում է:

62. 60 : 0,8 = 75:  Պա տաս խա նը՝ 75 կծ կում րո պեում:

63. Սր տի հար վա ծային ծա վա լը (ՍՀԾ) որոշ վում է արյան րո պեական ծա-
վա լի և սր տի կծ կում նե րի հա րա բե րու թյամբ: Սր տի կծ կում նե րի հա-
ճա խու թյու նը (ՍԿՀ)՝ 

60 : 0,6 = 100, 8000 : 100 = 80 մլ, ՍՀԾ = 80 մլ -ի :

64. Սր տի փո րոք նե րի դան դաղ լց ման փու լի տևո ղու թյու նը կփոք րա նա 
մո տա վո րա պես նույն մե ծու թյամբ: Հար վա ծային ծա վա լը կա րող է 
մնալ նախ կի նը:
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65.  Հար վա ծային ծա վա լը նույն պես կա վե լա նա 10 մլ -ո վ, քա նի որ առողջ 
սր տում ներ հոս քը հա վա սար է ար տա հոս քին:

66. Ա ռա ջին աս տի ճա նի սր տային ար գե լա փա կում: ԷՍԳ -ո ւմ կդիտ վի PQ 
ին տեր վա լի եր կա րում մինչև 0,20 - 0,36 վրկ:

67.  Միտ րալ փա կա նի նե ղաց ման (ս տե նոզ) դեպ քում սր տի գա գա թում 
առա ջա նում է դիաս տո լային աղ մուկ:

68.  Ձախ փո րո քում 50 մմ ս.ս. ճնշ մա նը հա մա պա տաս խա նում է իզո մետ-
րիկ կծկ ման փու լը կամ իզո մետ րիկ թու լաց ման փու լը:

69.  Մինչ աշ խա տան քը ՍՀԾ = ԱՐԾ : ՍԿՀ, ՍՀԾ = 5000 : 70 = 71,5 մլ.: Աշ խա-
տան քի ժա մա նակ այն հա վա սար է 86 մլ (քա նի որ 20% -ով ավե լա ցել է 
հարվածային ծավալը): Սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը ավե լա ցել է 
100% -ո վ: Այդ պայ ման նե րում արյան րո պեական ծա վա լը կլի նի 12,1 լ:

70.  Նյար դա զերծ ված սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը մե ծա նում է, քա-
նի որ վե րա նում է թա փա ռող նյար դի ար գե լա կող ազ դե ցու թյու նը, որի 
կենտ րո նը մշ տա պես գտն վում է լա րու մային ակ տի վու թյան մեջ:

71. Ք նային զար կե րա կում ճն շու մը բարձ րաց նե լու դեպ քում աոր տային և 
կա րո տի սյան ծո ցի ռեֆ լեք սա ծին գո տի նե րից ու ժե ղա նում է ազ դակ նե-
րի հոս քը թա փա ռող նյար դի կենտ րոն: Ուս տի սր տի կծ կում նե րի հա-
ճա խու թյու նը և ու ժը կթու լա նան:

72.  Կեն դա նու վե գե տա տիվ նյար դե րը հա տե լու դեպ քում սր տի աշ խա-
տան քը մե ծա նում է բջ ջային և օր գա նային ինք նա կար գա վոր ման մե-
խա նիզմ նե րի հաշ վին: Դա Ֆրանկ-Ս տար լին գի օրեն քի դրս ևո րումն է 
մե կու սաց ված սր տի վրա:

73. Ա րյան զար կե րա կային ճնշ ման իջեց ման դեպ քում ռեֆ լեք սա ծին գո-
տի նե րից թա փա ռող նյար դի կենտ րոն ազ դակ նե րի հոս քը կն վա զի, 
Վա գու սի կենտ րո նի լար վա ծու թյու նը կիջ նի, սր տի աշ խա տան քը կու-
ժե ղա նա, և արյան ճն շու մը կվե րա կանգ նի ելա կե տային մա կար դա կը:

74. ԷՍԳ -ո ւմ ատա միկ նե րի այդ պի սի հա րա բե րակ ցու թյուն դիտ վում է 
ձախ փո րո քի հի պերտ րո ֆիայի դեպ քում:

75. ԷՍԳ -ո ւմ ատա միկ նե րի նման հա րա բե րակ ցու թյուն դիտ վում է աջ փո-
րո քի հի պերտ րո ֆիայի դեպ քում:

76. Սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը կն վա զի, քա նի որ ռիթ մա վար բջիջ-
նե րի թա ղան թային պո տեն ցիալի մա կար դա կը հե ռա նում է ԱԿՄ -ից, և 
դան դաղ դիաս տո լային ապաբ ևե ռաց ման ժա մա նա կը եր կա րում է:

77.  Ռիթ մա վար բջիջ նե րի ապաբ ևե ռաց ման դեպ քում փոք րա նում է դան-
դաղ դիաս տո լային ապաբ ևե ռաց ման տևո ղու թյու նը, քա նի որ թա ղան-
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թային պո տեն ցիալը մո տե նում է կրի տի կա կան մա կար դա կին: Ուս տի 
ինք նա վար ազ դակ նե րի առա ջաց ման հա ճա խու թյու նը կմե ծա նա:

78.  Կեն դա նի նե րի մոտ թա փա ռող նյար դե րը հա տե լուց հե տո մեծ քա նա-
կով ադ րե նա լի նի նե րար կու մը առա ջաց նում է կծ կում նե րի հա ճա խու-
թյան մե ծա ցում ավե լի շատ, քան ին տակտ (ա նա րատ) կեն դա նի նե րի 
մոտ, որով հետև նյար դե րը հա տե լու դեպ քում վե րա նում է ադ րե նա լի-
նի կենտ րո նա կան ար դյուն քը (թա փա ռող նյար դի կենտ րո նի դր դե լիու-
թյու նը):

79.  Հե մո դի նա մի կայից հայտ նի է, որ R = P/Q: Q (Ա ՐԾ) = ՍԿՀ × ՍՀԾ = 70× 
75 = 5 լ/ րո պե: Այս տե ղից՝ R = 20 մմ. ս.ս./լ/ րո պե:

80. Գ ծային արա գու թյու նը հա վա սար է 0,35 մ/վրկ:

81.  Հե րին գի նյար դով թա փա ռող նյար դի կենտ րոն տե ղե կատ վու թյուն է 
գնում կա րո տի սյան ծո ցի ճն շաըն կա լիչ նե րից: Այդ նյար դի կենտ րո նա-
կան ծայ րը գրգ ռե լիս վա գու սի կենտ րո նի լար վա ծու թյու նը կբարձ րա-
նա, սր տի աշ խա տան քը կդան դա ղի, և զար կե րա կային ճն շու մը կիջ նի:

82.  Պար զե լու հա մար դա կենտ րո նա կան ծայրն է, թե ծայ րա մա սային, 
պետք է ու ժեղ գր գիռ հասց նել նյար դին: Ծայ րա մա սային հատ վա ծի 
գրգ ռու մը առաջ կբե րի սր տի ռիթ մի դան դա ղում, իսկ կենտ րո նա կա նը 
նման ար դյունք չի կա րող ավե լաց նել:

83. Ա նո թա լայ նիչ ներ են՝ ացե տիլ խո լի նը, հիս տա մի նը, բրա դի կի նի նը, 
կա լի դի նը, նի կո տի նային թթուն, նո րադ րե նա լի նը և ադ րե նա լի նը, եթե 
փո խազ դում են β-ադ րե նաըն կա լիչ նե րի հետ, պրոս տագ լան դին նե րը, 
NO-ն: 
Ա նո թա սեղ միչ ներ են՝ նո րադ րե նա լի նը և ադ րե նա լի նը, եթե փո խազ-
դում են α-ադ րե նաըն կա լիչ նե րի հետ, ան գիոթեն զի նը, վա զոպ րե սի նը, 
կոր տի զո նը, էն դո թե լի նը:

84. Ա ռա ջին անո թը մկա նային տե սա կի զար կե րակ է, երկ րոր դը՝ առաձ-
գա կան:

85. ԱՐԾ = ՍԿՀ × ՍՀԾ: Չմարզ ված մարդ կանց մոտ ՍԿՀ -ի մե ծաց ման դեպ-
քում ՍՀԾ-ն կա րող է այն քան իջ նել, որ առաջ բե րի ԱՐԾ -ի ան կում:

86.  Հի վան դի մոտ նա խա սիրտ-փո րո քային հա ղորդ ման դան դա ղու մը 
պարզ վել է ԷՍԳ -ի վրա PQ ին տեր վա լի տևո ղու թյան մե ծաց մամբ:

87.  Խո րը շն չա ռու թյան դեպ քում արյան մեջ նվա զում է CO2 -ի պա րու նա-
կու թյու նը (հի պո կապ նիա): CO2 -ի մա կար դա կի ան կման պա րա գա յում 
անոթ նե րի լար վա ծու թյու նը մե ծա նում է, դրանք սեղմ վում են, վա տա-
նում է արյան առ հոս քը գլ խու ղեղ, ար դյուն քում կա րող է առա ջա նալ 
գլ խապ տույտ (աչ քե րի առջև սևա նում են):
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88. Ե թե սն կի թույ նի ազ դե ցու թյամբ բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լի տևո-
ղու թյու նը կար ճա ցել է, ապա սիր տը կա րող է պր կան քային կծ կում 
առա ջաց նել, որը ան հա մա տե ղե լի է նրա մղիչ գոր ծա ռույ թի հետ և կա-
րող է առա ջաց նել մահ:

89. Աոր տայի պա տե րը չեն կա րող ձգ վել սիս տո լայի ժա մա նակ, և սիր տը 
մեծ էներ գիա պետք է ծախ սի արյու նը անոթ ներ մղե լու հա մար: Սիս-
տո լային ճն շու մը կբարձ րա նա, դիաս տո լայի նը կիջ նի մինչև 0: Արյու-
նը աոր տայով կհո սի ընդ հա տում նե րով: Սր տի վրա ծան րա բեռն վա-
ծու թյու նը կմե ծա նա, և այն շատ շուտ շար քից դուրս կգա:

90. Դր դե լիու թյու նը որո շում են գրգռ ման շեմ քով: Թա փա ռող նյար դի ու-
ժեղ գրգռ ման դեպ քում սիր տը կանգ նում է: Այդ պա րա գա յում կա րե-
լի է միոկար դի գրգռ ման շեմ քը որո շել էլեկտ րա կան հո սան քով: Այդ 
ցու ցա նի շը պետք է հա մե մա տել սր տի դր դե լիու թյան հետ թա փա ռող 
նյար դի գրգռ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում: Բայց դա դժ վա րու թյուն 
է առա ջաց նում, քա նի որ սիր տը կծկ վում է, բա ցի այդ սր տի դր դե լիու-
թյու նը փոխ վում է սր տային բո լո րաշր ջա նի ըն թաց քում: Ուս տի պետք 
է նա խա պես դնել Ստա նիու սի առա ջին երի զա կա պը, ապա որո շել 
դրդե լիու թյու նը: Այն ավե լի բարձր կլի նի, քան թա փա ռող նյար դի ազ-
դե ցու թյան պա հին:

91.  Տա րի քին զու գըն թաց անոթ նե րի պա տե րի առաձ գա կա նու թյու նը փոք-
րա նում է, անոթ նե րը կարծ րա նում են, մկա նային շեր տի լար վա ծու-
թյան բարձ րաց ման հետ ևան քով անո թա զար կի ալի քի տա րած ման 
արա գու թյու նը մե ծա նում է:

92.  Պետք է կի րա ռել Դա նին -Աշ նե րի աչք-սր տային ռեֆ լեք սը կամ սեղ մել 
պա րա նո ցի վրա քնային զար կե րակ նե րի եր կատ ման շր ջա նը, որ տեղ 
գտն վում է կա րո տի սյան ծո ցի ճն շաըն կա լիչ նե րը:

93. Կ մախ քային մկա նը կազմ ված է հա զա րա վոր թե լե րից, որոնք օժտ ված 
են տար բեր դր դե լիու թյամբ: Շեմ քային ու ժի դեպ քում սկզ բում պա-
տաս խա նում են առա վել դր դու նակ թե լե րը: Ու ժը մե ծաց նե լիս ավե լա-
նում է դրդ վող մկա նա թե լե րի քա նա կը:

Սր տամ կա նը ֆունկ ցիոնալ սին ցի տիա է (նեք սուս նե րի առ կա յու-
թյան շնոր հիվ): Շեմ քային մե ծու թյան գր գի ռը տա րած վում է մկա նա-
թե լե րի ցան ցով և ընդ գր կում ողջ սր տամ կա նը: Բոու դի չի աս տի ճա նի 
երևույթն այն է, որ սր տամ կա նին տր վում է միև նույն ու ժի, սա կայն 
աճող հա ճա խու թյամբ գր գիռ ներ, կծկ ման տա տա նա սահ մա նը յու րա-
քան չյուր գրգ ռից հե տո մե ծա նում է: Հա ճա խա կի գր գիռ նե րի դեպ քում 
կալ ցիու մա կան պոմ պը չի հասց նում Ca2+ իոն նե րը մղել, և դրանց քա-
նա կը միոֆիբ րիլ նե րի շր ջա նում աս տի ճա նա բար շա տա նում է: Ուս տի 
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յու րա քան չյուր հեր թա կան գրգ ռի դեպ քում էլեկտ րա մե խա նի կա կան 
զու գակ ցումն ու ժե ղա նում է, և կծ կում նե րի տա տա նա սահ մա նը մե ծա-
նում:

94.  Հա վա նա բար պատ րաս տու կը կտ րուկ դան դա ղեց րել է սր տի աշ խա-
տան քը: Եթե սիս տո լա նե րի միջև ին տեր վա լը շատ է մե ծա նում, անոթ-
նե րի պա տե րը, հատ կա պես աոր տայի, ամ բող ջա պես թու լա նում են, 
զար կե րա կային ճն շու մը իջ նում է մինչև զրո և արյան հոս քը ժա մա նա-
կա վոր կանգ նում է:

95. Որ քան մարմ նի չափ սե րը փոքր են, այն քան մե տա բո լիզ մի ուժգ նու-
թյու նը մե ծա նում է, որի հետ կապ ված աճում է սր տի կծ կում նե րի հա-
ճա խու թյու նը: Սրն չա կի մոտ այն հաս նում է 1200-1300 հար ված/ րո պե: 
Արյան րո պեական ծա վա լի մե ծու թյունն ապա հո վե լու հա մար պետք է 
մե ծա նա սիս տո լային ծա վա լը, հետ ևա բար նաև սր տի չափ սե րը:

96.  Սաղ մի մոտ O2 -ի մա տա կա րա րու մը հա մե մա տա բար դժ վար է 
հետծնն դյան շր ջա նի հա մե մա տու թյամբ, ուս տի առա ջա ցել է հար մա-
րո ղա կան ռեակ ցիա` ֆե տալ հե մոգ լո բի նի սին թեզ, էրիթ րո ցիտ նե րի 
քա նա կի շա տա ցում: Բա ցի այդ՝ սաղմ նային միոկար դում էներ գիայի 
ապա հո վումն իրա կա նաց նում է անօ դա կյաց գլի կո լի զը, որի շնոր հիվ 
պտու ղը և նո րա ծի նը ավե լի կա յուն են թթ ված նա քաղ ցի նկատ մամբ: 
Հա ղոր դող հա մա կար գի բջիջ նե րում անօ դա կյաց գլի կո լի զը շա րու նա-
կում է մնալ էներ գիայի հիմ նա կան աղ բյու րը նաև ծն վե լուց հե տո: Այդ 
պատ ճա ռով հա ղոր դող հա մա կար գը ավե լի կա յուն է թթ ված նա քաղ ցի 
նկատ մամբ: Միաժա մա նակ նրան ավե լի քիչ էներ գիա է պետք, քան 
աշ խա տող միոկար դին:

97.  Զար կե րա կային ճնշ ման բարձ րաց ման դեպ քում ճն շաըն կա լիչ նե րից 
ազ դա կա հոս քը հա ղորդ վում է անո թա շարժ կենտ րոն, որը կար գա-
վո րում է զար կե րա կային ճնշ ման մե ծու թյու նը: Ապաճն շող նյար դե-
րը հա տե լու դեպ քում ճն շաըն կա լիչ նե րից հա ղորդ վող ազ դա կա հոս քը 
դա դա րում է: Սա կայն բնա կան պայ ման նե րում ազ դակ նե րի բա ցա կա-
յու թյուն հնա րա վոր է միայն արյան ճնշ ման կտ րուկ իջեց ման ժա մա-
նակ: Այդ պատ ճա ռով նյար դային կենտ րոն նե րը պա տաս խա նում են 
դրան արյան ճնշ ման բարձ րաց մամբ:

98.  Հայտ նի է, որ սո վո րա կան մարմ նա մար զու թյամբ զբաղ վե լուց 1-2 ամիս 
հե տո սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը սկ սում է նվա զել: Մարզ ված 
սիր տը ավե լի ու ժեղ է կծկ վում, և դրա հաշ վին ՍԿՀ-ն փոք րա նում է: 
Բարձր կար գի որոշ մար զիկ նե րի մոտ այն կա րող է հաս նել 30-40 հար-
ված/ րո պե: Ուս տի բա վա կան է հաշ վել անո թա զար կի հա ճա խու թյու-
նը, որ պես զի մո տա վոր գնա հա տեն մարզ վա ծու թյան մա կար դա կը:
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99.  Հա վա նա բար ու սա նո ղը հաշ վել է անո թի պա տի տա տա նում նե րը, 
որոնք կապ ված չեն սր տի աշ խա տան քի հետ, սա կայն բա վա կա նին ու-
ժեղ են: Որոշ մարդ կանց մոտ դա կա րող է լի նել կապ ված դիկ րո տային 
բարձ րաց ման հետ: Ուս տի անո թա զար կի իրա կան հա ճա խու թյու նը 
նրանց մոտ եր կու ան գամ պա կաս է: Կաս կա ծի դեպ քում պետք է ոչ թե 
շո շա փել անո թա զար կը, այլ սր տային հար վա ծը կամ գրան ցել ԷՍԳ-ն:

100.  Գերբ ևե ռա ցու մը դր դե լիու թյան իջեց ման ցու ցա նիշ է, ար գե լակ ման 
գոր ծըն թա ցի առ կա յու թյուն: Այս տե ղից հետ ևում է, որ սր տի վրա ազ-
դել է թա փա ռող նյար դը:

101.  Ֆի զի կա կան աշ խա տան քի ժա մա նակ ՍԿՀ-ն մե ծա նում է, հա մա պա-
տաս խա նա բար յու րա քան չյուր սր տային բո լո րաշր ջա նի տևո ղու թյու-
նը փոք րա նում է հիմ նա կա նում դիաս տո լայի հաշ վին: QRST/R-R-ն, 
իրե նից ներ կա յաց նում է սիս տո լային ցու ցա նիշ նե րի մե ծու թյու նը, 
հայ տա րա րը ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյան դեպ քում ավելի մեծ 
աս տի ճա նով է փոք րա նում, քան հա մա րի չը: Հետ ևա բար սիս տո լային 
ցու ցա նի շի մե ծու թյու նը աճում է:

102. Ս տա մոք սի անոթ նե րով, ինչ պես և ցան կա ցած օր գա նի, արյու նը հո-
սում է սր տային բո լո րաշր ջա նի ողջ ըն թաց քում: Սր տում պսա կաձև 
անոթ նե րը սիս տո լայի ժա մա նակ սեղմ ված են, և արյու նը նրան ցով հո-
սում է միայն դիաս տո լայի ժա մա նակ: Այդ պատ ճա ռով դիաս տո լային 
ճնշ ման իջե ցու մը վա տաց նում է սր տամ կա նի արյու նա մա տա կա րա-
րու մը, որն ան ցան կա լի է հատ կա պես սր տի ախ տա բա նու թյան դեպ-
քում:

103. R ատա միկն ար տա ցո լում է սր տի հիմ քի դր դու մը, որը 2 փո րոք նե րում 
ծա գում է հա մա չափ, և ատա մի կը միաձույլ է: Եթե այն եր կատ վում 
է, նշա նա կում է դր դու մը մեկ փո րո քում ու շա ցել է մյու սի հա մե մատ: 
Դա Հի սի ոտիկ նե րից մե կով դրդ ման հա ղորդ ման դան դա ղեց ման 
հետևանք է:

104.  Ծոց նա խասր տային հան գույ ցում ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում տե-
ղի է ու նե նում դան դաղ ինք նա ծին ապաբ ևե ռա ցում և ԳՊ -ի առա ջա-
ցում, որը տա րած վում է հա ղոր դող հա մա կար գով, հաս նում կար-
դիոմիոցիտ նե րին, առա ջաց նում նրանց թա ղան թի ապաբ ևե ռա ցում, 
ԳՊ -ի առա ջա ցում և ապա սր տամ կա նի կծ կում: Եթե ԳՊ -ի դրս ևո րու-
մը ծոց նա խասր տային հան գույ ցի բջիջ նե րում և սր տամ կա նի թե լե րով 
տե ղի ու նե նար միաժա մա նակ, ապա հա ղոր դող հա մա կար գը կկորց-
ներ իր նշա նա կու թյու նը: Կխան գար վեր նա խասր տե րի և փո րոք նե րի 
կծ կում նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը, և սիր տը չէր կա րող աշ խա տել:

105.  Հայտ նի է, որ թա փա ռող և սիմ պա թիկ նյար դե րի միաժա մա նա կյա 
գրգռ ման դեպ քում գե րակ շում է վա գու սի ազ դե ցու թյու նը, ապա դիտ-
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վում է սիմ պա թիկ հե տազ դե ցու թյուն: Ացե տիլ խո լի նը, որն ար տադր-
վում է թա փա ռող նյար դի վեր ջույթ նե րում, արագ քայ քայ վում է խո-
լի նէս թե րազ ֆեր մեն տով, իսկ նո րադ րե նա լի նի քայ քա յում մո նոա մի-
նոօք սի դազ ֆեր մեն տով ավե լի դան դաղ է տե ղի ու նե նում, որը և ապա-
հո վում է սիմ պա թիկ նյար դե րի հե տազ դե ցու թյու նը:

106. Ա ռա ջին դեպ քում ճն շու մը չա փե լու հա մար ասե ղը մտց նում են արյան 
հոս քին հա կա ռակ, ուս տի հո սող արյու նը, դեմ առ նե լով, ասե ղին 
կանգ նում է, ար դյուն քում մա նո մետ րը ցույց է տա լիս ոչ միայն իրա-
կան ճն շու մը, այլև արյու նը կանգ նեց նող կի նե տիկ էներ գիան: Եթե 
հոս քի ուղ ղու թյամբ է ասե ղը (2-րդ եղա նակ), ապա չափ վում է իրա-
կան ճն շու մը, և մե ծու թյու նը փոքր կլի նի: Ըստ Կո րոտ կո վի եղա նա կի՝ 
մա նո մետ րը գրան ցում է ոչ միայն վերջ նա կան ճն շու մը, այլև լրա ցու-
ցիչ ու ժը, որը ծախս վում է շր ջա կա անոթ նե րի հյուս ված քը սեղ մե լու 
հա մար: Այս դեպ քում ճնշ ման չա փու մը կու նե նա ամե նա մեծ ար ժե քը: 
Սա կայն այդ սխա լը հա մե մա տա բար փոքր է և չի ազ դում ստաց ված 
տվյալ նե րի վրա: 

107. Ե թե արյան հոս քի ծա վա լային արա գու  թյու  նը մե  ծա նու մ է գծային 
արա գու  թյան փոք րաց ման դեպ քու մ, ապա դա տե ղի է ու  նե նու մ անոթ-
նե րի լայ նաց ման պա րա գա յու մ: Նման ար դյու նք կա րող է առա ջա նալ 
բրա դի կի նի նի մե ծ քա նա կով ար տադ րու  թյան դեպ քու մ:

108.  Թո քաբշ տե րի ձգ վա ծու  թյան վա տաց ման դեպ քու մ հնա րա վոր չէ խո րը 
ներշն չու մ: Օդի պա կա սը օր գա նիզ մը փոխ հա տու  ցու մ է շն չա ռու  թյան 
հա ճա խեց մամբ, որը դառ նու մ է մա կե րե սային (շն չա հեղ ձու  թյու ն):

109. Ե թե շն չա ռա կան կենտ րո նի զգա յու նու թյու նը կտ րուկ իջել է, CO2 -ի 
նկատ մամբ, մնում է մեկ գրգ ռող գոր ծոն՝ O2 -ի ան բա վա րա րու թյու նը: 
Սա կայն մա քուր O2 շն չե լու դեպ քում արյան մեջ բարձ րա նում է դրա 
խտու թյու նը, և թթ ված նով հա գե ցած արյու նը չի կարղ դր դել շն չա ռա-
կան կենտ րո նը: Ուս տի բժշ կի որո շու մը ճիշտ չէ և կարող է վտան գա-
վոր լինել հի վան դի կյան քի հա մար:

110. Ա ռա ջին շան մոտ գոր ծում է «թո քե րի ըն կա լիչ – թա փա ռող նյարդ – 
ներշն չա կան կենտ րո նի ար գե լա կում – ար տաշն չա կան կենտ րո նի 
դր դում» հա մա կար գը: Ներշն չու մը փո խա րին վում է ար տաշնչ մամբ: 
Երկ րորդ շան մոտ գոր ծում է նույն հա մա կար գը՝ բա ցա ռու թյամբ ըն-
կա լիչ նե րի: Գոր ծըն թա ցի էու թյու նը չի փոխ վում: Դար ձյալ ներշն չու մը 
փո խա րին վում է ար տաշնչ մամբ:

111.  Հե մոգ լո բի նի խնա մակ ցու թյու նը O2 -ի նկատ մամբ ցույց է տա լիս, թե 
տվյալ մաս նա կան ճնշ ման պայ ման նե րում որ քան O2 կա րող է կապ-
վել: Հետ ևա բար Hb -ի բարձր խնա մակ ցու թյու նը O2 -ի հան դեպ բարձ-
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րու թյան պայ ման նե րում, որ տեղ ցածր է մթ նո լոր տային ճն շու մը, հա-
մա պա տաս խա նա բար նաև O2 -ի մաս նա կան ճն շու մը, նպաս տում է 
մեծ քա նա կով թթ ված նի կլան մա նը:

112.  Մար գետ նային շնիկ նե րը բնե րը փո րում են մինչև 5 մ խո րու թյան վրա: 
Այդ պի սի խո րը բնե րը վատ են օդա փոխ վում և O2 -ի մաս նա կան ճն շու-
մը նրան ցում ցածր է: Այլ կր ծող ներ, որոնց Hb -ը սո վո րա կան հատ կու-
թյուն նե րով է օժտ ված, այդ պի սի բնե րում տե ղա վո րե լիս սատ կում են:

113.  Հայտ նի է, որ մթ նո լոր տային օդում O2 -ի ցածր մաս նա կան ճնշ ման 
դեպ քում առա ջա տար դեր ու նի Hb -ի մեծ քա նա կով O2 կա պե լու ըն դու-
նա կու թյու նը: Ուժ գին նյու թա փո խա նա կու թյան դեպ քում կար ևոր է, որ  
O2 -ը արագ ան ջատ վի Hb -ի ց, երբ արյու նը մո տե նում է հյուս վածք նե-
րին: Դա էլ դիտ վում է փոքր կեն դա նի նե րի մոտ հա մե մա տա բար ցածր 
խնա մակ ցու թյուն O2 -ի հան դեպ:

114.  Պատ ճա ռը ոչ թե ֆի զիոլո գիական է, այլ անա տո միական: Առա ջին 
շան մոտ կա պել են նույն կող մի բրոն խը և թո քային զար կե րա կը: Ար-
դյուն քում մեկ թո քը դա դա րել է գոր ծե լուց, իսկ երկ րոր դը պահ պա նել է 
իր գոր ծա ռույ թը: Երկ րորդ շան մոտ տար բեր կող մե րից են կա պել, որի 
հետ ևան քով մեկ թո քը դա դա րել է օդա փոխ վել, իսկ թո քային զար կե-
րա կում արյուն չի լց վել: Գա զա փո խա նա կու թյու նը դա դա րել է, որը և 
հան գեց րել է մահ վան:

115.  Հո գե վար քի վի ճա կում շն չա ռա կան կենտ րո նի նեյ րոն նե րի դր դե լիու-
թյու նը կտ րուկ իջ նում է, և դրանք չեն կա րող դրդ վել CO2 -ի սո վո րա-
կան քա նա կից: Մի քա նի շն չա ռա կան ցիկ լից հե տո լի նում է դա դար, 
որի ժա մա նակ կու տակ վում է մեծ քա նա կով CO2, որը կա րող է դր դել 
շն չա ռա կան կենտ րո նը: Տե ղի է ու նե նում մի քա նի ներշն չում և ար-
տաշն չում, CO2 -ի պա րու նա կու թյու նը իջ նում է, նո րից լի նում է դա-
դար: Եթե հնա րա վոր չլի նի հի վան դի վի ճա կը լա վաց նել, ապա մա հա-
ցու ել քը ան խու սա փե լի է:

116. Ձ վի կճե պը կազմ ված է ած խաթթ վային կալ ցիու մից, որն անթափանց 
է: Սա կայն ձվի մեջ գա զա փո խա նա կու թյուն տե ղի է ու նե նում, որով-
հետև կճե պը պա րու նա կում է բազ մա թիվ ան ցքեր, որոնք ապա հո վում 
են բնա կա նոն գա զա փո խա նա կու թյու նը զարգացող ճտերի մոտ:

117. Ե թե անոթ նե րը պա րու նա կում են մեծ քա նա կով արյուն, դրանք նշա-
նա կա լիորեն ձգ վում են: Նշա նա կում է անոթ նե րի պա տե րը շատ 
կարծր չեն, ուս տի անո թա զար կային ալի քի տա րած ման արա գու թյու-
նը փոքր է:

118.  Թո քաբշ տե րի ձգ ման ըն դու նա կու թյու նը կախ ված է պա տե րի վի ճա-
կից և տրա մագ ծից: Որ քան պա տե րը ամուր են, այն քան թո քա բուշ տը 
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վատ է ձգ վում: Լապ լա սի օրեն քի հա մա ձայն՝ մեծ տրա մա գիծ ու նե ցող 
թո քաբշ տեր օդ ընկ նե լու դեպ քում ավե լի ու ժեղ են ձգ վում՝ «վերց նե-
լով» օդը քիչ ձգ ված թո քաբշ տե րից: Այս տե ղից հետ ևում է, որ, կախ ված 
տրա մագ ծից և պա տի վի ճա կից, նույ նիսկ հար ևան թո քաբշ տե րը կա-
րող են տար բեր ձևով օդա փոխ վել:

119. Խնդ րում նշ ված հինգ գոր ծոն նե րից գա զա փո խա նա կու թյան փո փո-
խու թյան դեպ քում առա ջա տար դեր ու նեն`1– դի ֆու զիոն մա կե րե սի 
մե ծա ցումը, 2–ա րյան և հյուս վածք նե րի միջև գա զե րի լար վա ծու թյան 
գրա դիեն տի մե ծա ցումը, 3– դի ֆու զիայի ըն թաց քում գա զե րի մո լե կուլ-
նե րը ան ցնե լու տա րա ծու թյան մե ծա ցու մը, 4 – դի ֆու զիայի գոր ծակ ցի 
փո փո խու թյու նը, 5 – թա ղան թի վի ճա կի փո փո խու թյու նը:

120. Ե թե խան գար վել է հե մոգ լո բի նով O2 -ի փո խադ րու մը, պետք է մե ծաց-
նել լուծ ված O2 -ի քա նա կը: Ուս տի հի վան դին պետք է տե ղա վո րել O2 -ի 
բարձր մաս նա կան ճն շում ու նե ցող խցի կում:

121.  Նո րա ծին նե րի թո քաբշ տե րի ձգ վա ծու թյու նը որոշ վում է սուր ֆակ-
տան տի առ կա յու թյամբ և թո քաբշ տե րի պա տե րի վի ճա կով: Նո րած-
նի մահ վան պատ ճա ռը գե նե տի կա կան արատն է` սուր ֆակ տան տի 
բա ցա կա յու թյու նը: Թո քաբշ տե րի մա կե րե սային մեծ լար վա ծու թյան 
շնոր հիվ նրանց պա տե րը կա րող են պչել իրար, որի հետ ևան քով թո-
քե րը չեն ձգ վում (ա տե լակ տազ):

122. Ա զո տը հե լիու մով փո խա րի նե լիս օդի մր րի կային` տուր բու լենտ հոս-
քը դառ նում է շեր տա վոր: Քա նի որ հե լիու մը 3 ան գամ թեթև է ազո տից, 
իջեց նում է Ռեյ նոլդ սի թի վը (այն որո շում է շեր տա վոր հոս քը մր րի-
կայի նին ան ցնե լու սահ մա նը) շն չա ռա կան խառ նուր դի հա մար, և դրա 
հոս քը շն չու ղի ներ դառ նում է շեր տա վոր, ու լա վա նում է հի վան դի վի-
ճա կը:

123.  Միակող մա նի պնև մո թո րաք սի դեպ քում հա մա պա տաս խան թո քը 
սեղմ վում է, սա կայն երկ րոր դը պահ պան վում է, և կեն դա նին չի մա-
հա նում: Իսկ ին չո՞ւ է մա հա նում մյուս կեն դա նին: Կան կեն դա նի ներ, 
որոնց թո քամ զային խո ռո չը մե կու սաց ված է մե կը մյու սից, և վնա սումն 
առաջ է բե րում միակող մա նի պնև մո թո րաքս: Սա կայն կան տե սակ-
ներ, որոնց թո քամ զային խո ռոչ նե րը հա ղոր դակց վում են: Այս պա րա-
գա յում թո քի վնա սու մը կլի նի երկ կող մա նի, որը մա հա ցու է:

124.  Պոր տա լա րը շատ դան դաղ կա պե լու դեպ քում արյան մեջ, հա մա պա-
տաս խա նա բար,  շատ դան դաղ է ավե լա նում CO2 -ի պա րու նա կու թյու-
նը, այս դեպքում շն չա ռա կան կենտ րո նի նեյ րոն նե րը չեն կա րող դըրդ-
վել, և առա ջին շն չա ռու թյու նը տե ղի չի ու նե նա:
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125. Շն չա ռա կան կենտ րո նի նեյ րոն ներն օժտ ված են ինք նա վա րու թյամբ, 
ինչը պայ մա նա վոր ված է նրա նում ըն թա ցող նյու թա փո խա նա կու-
թյամբ և CO2 -ի նկատ մամբ շն չա ռա կան նեյ րոն նե րի բարձր զգա յու-
նու թյամբ: Ուս տի եր կա րա վուն ու ղե ղը մե կու սաց նե լիս շն չա ռա կան 
կենտ րո նի աշ խա տան քը շա րու նակ վում է: Շն չա ռա կան կենտ րո նի 
ինք նա վա րու թյան դրս ևո րումն առա ջին ան գամ դի տել է Ի. Մ. Սե չե-
նո վը գոր տի մե կու սաց ված եր կա րա վուն ու ղե ղում, ապա Է. Էդ րիանը: 
Նա գրան ցել է ոս կե ձկ նե րի մե կու սաց ված եր կա րա վուն ու ղե ղի պար-
բե րա կան ակ տի վու թյու նը:

126.  Թո քային օդա փոխ ման ար դյու նա վե տու թյու նը որոշ վում է թո քաբըշ-
տեր ան ցած օդի և այն տեղ գտն վող օդի հա րա բե րու թյամբ: Թո քաբըշ-
տեր մտ նում է շն չա կան ծա վա լը (ՇԾ) հա նած վնա սա կար տա րա ծու-
թյան ծա վա լը (ՎՏԾ), որը կազ մում է 150 մլ: Գոր ծա ռա կան մնա ցոր-
դային տա րո ղու թյու նը (ԳՄՏ) հա վա սար է մնա ցոր դային ծա վա լի և 
ար տաշնչ ման պա հուս տային ծա վա լի գու մա րին: Այս տե ղից հեշտ է 
հաշ վել, որ թո քային օդա փոխ ման ար դյու նա վե տու թյու նը տր ված շըն-
չա կան ծա վալ նե րի դեպ քում հա վա սար կլի նի հա մա պա տաս խա նա-
բար՝ 14%, 34%, 54%:

127.  Նոր մա յում ՇԾ կազ մում է 20%, ներշնչ ման և ար տաշնչ ման պա-
հուս տային ծա վալ նե րը (ՆՊԾ, ԱՊԾ) թո քե րի կեն սա կան տա րո ղու-
թյան (ԹԿՏ) 40% է: ԳՄՏ = ԱՊԾ + ՀՓ (հիմ նա կան փո խա նա կու թյուն), 
ներշնչման տա րո ղու թյու նը (ՆՏ) = ՇԾ + ՆՊԾ, ՀՓ = ԹԿՏ -ի 30% -ի ն: 
Նշա նա կում է ՇԾ = 800 մլ, ԱՊԾ և ՆՊԾ 1600 -ա կան մլ, ԳՄՏ = 2800 մլ, 
ՆՏ = 2400 մլ:

128.  Հան գիստ ժա մա նակ շն չա ռու թյան րո պեական ծա վա լը (ՇՐԾ) = ՇԾ + 
ՇԹ (շն չա ռա կան թիվ) = 20 × 600 մլ = 12000 մլ: Աշ խա տան քի դեպ քում 
ՇԹ = 40 -ի, ՇԾ` 900 մլ, ՇՐԾ = 40 × 900մլ = 36000 մլ: Նշա նա կում է ՇՐԾ-ն 
հան գիստ վի ճա կի հա մե մատ աճել է 200% -ո վ:

129.  Քա նի որ 1 գ Hb-ն կա պում է 1,34 մլ O2, ապա արյան թթ ված նային ծա-
վա լը տվյալ դեպ քում հա վա սար կլի նի 20 մլ:

130.  Ներշն չե լիս կրծ քի խո ռո չում ճնշ ման իջեց ման հաշ վին միջ նոր մի 
արյու նա տար անոթ նե րը լայ նա նում են: Այդ պա րա գա յում երա կային 
ներ հոս քը թո քեր և նա խասր տեր մե ծա նում է: Դա բե րում է սր տի կըծ-
կում նե րի ռեֆ լեք սային հա ճա խու թյա նը և զար կե րա կային ճնշ ման 
փո փո խու թյա նը (զար կե րա կային ճնշ ման կո րի վրա ի հայտ են գա լիս 
շն չա ռա կան ալիք ներ):

131.  Հան գիստ ժա մա նակ թո քաբշ տե րում գտն վում է ԳՄՏ – ՎՏԾ, այ սինքն՝ 
2500 մլ օդ, որում O2 -ը 14,4% է, այ սինքն՝ 360 մլ: Հան գիստ ներշնչ ման 
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դեպ քում թո քաբշ տեր մտ նում է ՇԾ – ՎՏԾ, այ սինքն՝ ավե լաց վում է 72 
մլ O2: Վեր ջի նիս ընդ հա նուր քա նա կը թո քաբշ տային օդում դառ նում 
է 432 մլ: Թո քաբշ տային օդի ծա վա լը ներշն չե լիս հա վա սար է 2850 մլ, 
նշա նա կում է նրա նում պա րու նակ վում է 15% O2:

132. Շն չա ռու թյու նը պահ պան վում է ստո ծա նու աշ խա տան քի շնոր հիվ, 
քա նի որ ստո ծա նիական նյար դի կենտ րո նի և շն չա ռա կան կենտ րո նի 
միջև կա պը պահ պան վում է:

133.  Վա րո լյան կամր ջի և եր կա րա վուն ու ղե ղի միջև հա տում կա տա րե լիս 
կխան գար վի շն չա ռա կան շար ժում նե րի բնա կա նոն հեր թա փո խու մը, 
քա նի որ կտր վում է շն չա ռա կան կենտ րո նի կա պը շն չահս կիչ կենտ րո-
նի հետ: Շն չա ռու թյու նը կլի նի հազ վա դեպ և խո րը: Վա րո լյան կամր ջից 
վեր հա տում կա տա րե լիս շն չա ռու թյան բնույ թը չի փոխ վի:

134.  Նյու թա փո խա նա կու թյան ակ տի վաց ման դեպ քում արյան մեջ շա տա-
նում է CO2 -ի և իջ նում O2 -ի պա րու նա կու թյու նը, որը անոթ նե րի կամ 
ու ղե ղի քի միաըն կա լիչ նե րի մի ջո ցով շն չա ռա կան կենտ րո նի ռեֆ լեք-
սային դրդ ման պատ ճառ է դառ նում:

135.  Մի քա նի խո րը ներշն չում և ար տաշն չում կա տա րե լիս շն չա ռու թյու-
նը կթու լա նա, քա նի որ գե րօ դա փո խու մից հե տո զար գա նում է հի պո-
կապ նիա, և ռեֆ լեք սա ծին գո տի նե րի քի միաըն կա լիչ նե րի գրգ ռու մը 
CO2 -ով կն վա զի:

136.  Գա զի մաս նա կան ճն շու մը հա վա սար է 106 մմ. ս.ս.:

137. Ա րյան մեջ CO2 -ի լար վա ծու թյան բարձ րա ցու մը օք սի հե մոգ լո բի նի փե-
ղեկ ման կո րը կշար ժի աջ և կա րա գաց նի նրա քայ քայ ման գոր ծըն թա-
ցը:

138. Ա) թա փա ռող նյար դե րը երկ կող մա նի հա տե լիս շն չա ռու թյու նը կդառ-
նա խո րը և հազ վա դեպ: Բ) Վա գու սի կենտ րո նա կան ծայ րը գրգ ռե լիս 
տե ղի կու նե նա շն չա ռու թյան կանգ ար տաշնչ ման փու լում, քա նի որ 
այդ նյար դի կազ մում զգա ցող թե լեր են գնում թո քե րի ձգ ման ըն կա-
լիչ նե րից: Գ) Ծայ րա մա սային հատ վա ծը գրգ ռե լիս շն չա ռու թյու նը չի 
փոխ վի:

139. Այդ գոր ծըն թա ցը կա րա գա նա, քա նի որ թթ վա ծի նը նպաս տում է բի-
կար բո նատ նե րի քայ քայ մա նը:

140. VE (ար տաշնչ ված օդի ծա վալ) = ՇԾ × ՇՀ – 500 մլ. × 14 = 7000 մլ/ր կամ 
7 լ/ր: VA (թո քաբշ տային օդա փո խում) = (ՇԾ – ԱՄՏ) × ՇՀ – (500 մլ – 150 
մլ) × 14 = 4900 մլ/ր կամ 4,9 լ/ր: ԱՄՏ (ա նա տո միական մե ռյալ տա րա-
ծու թյուն) կազ մում է 2,2 մլ/կգ մարմ նի զանգ վա ծին:
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141. 
           

           

142.  Հե ղու կում լուծ ված գա զի քա նա կը որոշ վում է հետ ևյալ բա նաձ ևով՝ 

O2 = (P × 0,021 × V) : 760, որ տեղ

P-ն գա զի մաս նա կան ճն շումն է, 0,021 -ը լու ծե լիու թյան գոր ծա կի ցը, 
V-ն լու ծի չի ծա վա լը: Հետ ևա բար 100 մլ արյան մեջ O2 -ի 170 մմ. ս.ս. 
մաս նա կան ճնշ ման դեպ քում կլուծ վի 0,47 մլ գազ:

143.  Կեղծ կե րակր ման դեպ քում երկ րոր դային հա գե ցու մը բա ցա կա յում է, 
քա նի որ սնուն դը չի ընկ նում ստա մոքս և աղիք: Ան բա վա րար է ար-
տա հայտ ված նաև զգա յա կան հա գե ցու մը: Ին չու՞ շու նը անընդ հատ 
չի ու տում, որով հետև բա ցա կա յում են մարս ման, ներծծ ման, հա գեց-
ման գոր ծըն թաց նե րը: Նշա նա կում է ու տե լը դա դա րում է ծա մո ղա կան 
մկան նե րի հոգ նա ծու թյան պատ ճա ռով:

144. Սթ րե սի դեպ քում, մաս նա վո րա պես ցա վային, ար տադր վում են էն-
դոր ֆին ներ, որոնք հանգս տաց նող ազ դե ցու թյուն են ցու ցա բե րում: 
Բա ցի այդ՝ դրանք դր դում են քաղ ցի կենտ րո նը: Այս եր ևույ թի ֆի զիոլո-
գիական իմաս տն այն է, որ կրի տի կա կան իրա վի ճակ նե րում օր գա-
նիզ մը ձգ տում է լրաց նել իր պա շար նե րը:

145.  Ջուրն մար սո ղու թյան վրա ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն չի թող նում, 
սա կայն նոս րաց նում է աղաթ թուն, որը ակ տի վաց նում է պեպ սի նը և 
նպաս տում սպի տա կուց նե րի մարս մա նը: Սե րուց քը պա րու նա կում է 
ճարպ, որն ար գե լա կում է ստա մոք սի հյու թա զա տու մը: Ար գա նա կը 
պա րու նա կում է մզ ված քային նյու թեր, որոնք խթա նում են հյու թա զա-
տու մը: Այս պի սով՝ առա ջին եր կու փոր ձարկ վող նե րի մոտ մսի մար-
սու մը կդան դա ղի, իսկ եր րոր դի մոտ կա րա գա նա:

146. Ա ղաթ թուն օր գա նիզ մում բնա կան պայ ման նե րում կա: Երբ այն ստա-
մոք սից ընկ նում է 12-մատ նյա աղիք, ռեֆ լեք սո րեն փակ վում է ել քային 
սեղ մա նը: Մինչև աղաթթ վի չե զո քա ցում չլի նի աղի քի հիմ նային պա-
րու նա կու թյան կող մից սեղ մա նը չի բաց վի: Ապա պրո ցե սը կրկն վում 
է, նշա նա կում է՝ աղաթ թուն կհե ռա նա բա ժին նե րով, իսկ սո դայի հիմ-
նային լու ծույ թը՝ անընդ հատ և ավե լի արագ:



105|      |

147.  Փոր ձա նո թը պետք է տե ղա վո րել թեր մոս տատ, ջեր մաս տի ճա նը 38°C, 
ապա փոր ձա նո թի մեջ սու զել բա րակ աղի քի մի կտոր, որը կա պա հո վի 
առ պա տային մար սո ղու թյան ըն թաց քը:

148. Օր գա նիզ մի վրա սթ րե սո րի ազ դե ցու թյան դեպ քում դրդ վում է ՍՆՀ-ն, 
ար տադր վում է նո րադ րե նա լին, որն ու ժե ղաց նում է սր տի աշ խա տան-
քը, բարձ րաց նում արյան ճն շու մը: Ացե տիլ խո լի նը և նո րադ րե նա լի նը 
հիմ նա կա նում գոր ծար կող օր գա նի վրա թող նում են հա կա ռակ ազ դե-
ցու թյուն: Այս տե ղից հետ ևում է, որ հու զա կան դր դում ներն ար գե լա-
կում են աղի քի շար ժում նե րը:

149.  Բեր ված թվե րից հետ ևում է,որ խո շոր մո լե կուլ նե րը (20 նմ -ից մեծ) չեն 
կա րող ան ցնել խո զա նա կաե րիզ, ուս տի ան հրա ժեշտ է նաև խո ռո չային 
մար սո ղու թյուն, որի շնոր հիվ խո շոր մո լե կուլ նե րը ճեղք վում են մանր 
մա սե րի (օ լի գո մեր նե րի), որոնք հե տո են թարկ վում են թա ղան թային 
մար սո ղու թյան, վերջ նա կան ար գա սիք նե րը (մո նո մեր նե րը) փո խադ-
րիչ հա մա կար գե րով տե ղա փոխ վում են միջբջ ջային տա րա ծու թյուն, 
ապա արյան և ավ շի մեջ:

150. Գ լյու կոզն առա ջա նում է ած խաջ րե րի մար սու մից: Նատ րիու մը մար-
սո ղու թյան հետ կապ չու նի, սա կայն գլու կո զի փո խադր ման հիմ նա-
կան էլե մենտն է: Փո խադր ման դեպ քում տե ղի է ու նե նում Na -ի խտու-
թյան գրա դիեն տի փո փո խու թյուն, այն այն աս տի ճա նա բար մե ծա նում 
է թա ղան թի ներ քին և փոք րա նում ար տա քին մա կե րե սին: Ելա կե-
տային գրա դիեն տի վե րա կանգն ման հա մար ան հրա ժեշտ է պոմ պի 
աշ խա տանք, որը պա հան ջում է էներ գիայի ծախս:

151. Խ մած հե ղու կը ընկ նում է ստա մոքս, սա կայն նրա նում գտն վող բարձր 
վի րու լեն տու թյուն ու նե ցող ման րէ նե րը ոչ մի ներ գոր ծու թյուն չեն թող-
նում, որով հետև չե զո քաց վում են աղաթթ վի կող մից: Հա վա նա բար 
խմե լու ժա մա նակ աղաթթ վի խտու թյու նը Պետ տեն կոֆ ֆե րի ստա մոք-
սում շատ բարձր է եղել: Այլ գիտ նա կան ներ նույն փոր ձը կրկ նել են և 
հի վան դա ցել:

152.  Հա վա նա բար առա ջին շան մոտ քայ քայել են քաղ ցի կենտ րո նը, որից 
հե տո շու նը դա դա րել է սնունդ հայթ հայ թել, և եթե ար հես տա կան եղա-
նա կով չկե րակ րեն շա նը, կսատ կի: Երկ րորդ դեպ քում կա տար վել է 
Էկ կի վի րա հա տու թյու նը: Դռ նե րա կը միաց վել է սի նե րա կին: Այդ պի սի 
կեն դա նին միս ու տե լուց հե տո թու նա վոր վում է, հնա րա վոր է նույ նիսկ 
մահ: Եթե կեն դա նին նման վի րա հա տու թյու նից հե տո ապ րում է, ապա 
հրա ժար վում է մսային սնն դից:

153.  Ֆեր մեն տի ազ դե ցու թյու նը կախ ված է որո շա կի պայ ման նե րից՝ մի-
ջա վայ րի pH, ջեր մաս տի ճան, սուբստ րա տի մատ չե լիու թյուն: Եթե այդ 
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գոր ծոն նե րը օպ տի մալ մե ծու թյու նից շեղ վում են, ապա ֆեր մեն տի ազ-
դե ցու թյու նը նվա զում է:

154. Ն ման տե ղե կատ վու թյուն կա րե լի է ստա նալ միայն ֆի զի կա կան եղա-
նա կով` էն դո ռա դիոզոն դի օգ նու թյամբ: Հի վան դը կուլ է տա լիս այդ 
միկ րո հա ղոր դի չը: Հա ղոր դի չը ճա ռա գայ թու մը ըն կա լում է հի վան դի 
մարմ նի վրա տե ղադր ված ըն դու նի չը: Ճա ռա գայթ ման բնույ թը փոխ-
վում է՝ կախ ված ստա մոք սա հյու թի pH -ի ց, ջեր մաս տի ճա նից:

155. Ան պայ ման գրգ ռի չը պետք է բա վա կա նին ու ժեղ լի նի: Թքա զա տու թյան 
պայ մա նա կան ռեֆ լեք սի ու սում նա սի րու թյան հա մար ցան կա լի է, որ 
ար տադր վի մեծ քա նա կով թուք: Մսի փո շին պաք սի մա տից հա մեղ է, և 
այդ պի սի զու գակ ցումն ապա հո վում է առատ թքար տադ րու թյուն:

156.  Հայ դեն հայ նի վի րա հա տու թյան դեպ քում թա փա ռող նյար դի ճյու ղե րը 
կտր վել է, Պավ լո վը ձևա փո խել է վի րա հա տու թյու նը՝ պահ պա նե լով 
թա փա ռող նյար դի ճյու ղե րը: Ստա մոք սի հյու թա զա տու թյան 3 փու լե-
րից եր կու սը՝ ու ղե ղայի նը և ստա մոք սայի նը, կապ ված են թա փա ռող 
նյար դի հետ: Եթե 3 փուլն էլ պահ պան վել է, նշա նա կում է՝ վի րա հա-
տու թյու նը կա տար վել է ըստ Պավ լո վի:

157.  Կեղծ կե րակր ման դեպ քում հյու թա զա տու մը տե ղի է ու նե նում ու ղե-
ղային փու լի հաշ վին: Ստա մոք սի ել քային շր ջա նից ար տադր վում է 
գաստ րին, որը խթա նում է ստա մոք սի հյու թա զա տու թյու նը: Ուս տի 
ել քային շր ջա նը հե ռաց նե լիս կեղծ կե րակր ման դեպ քում հյու թա զա-
տու թյու նը պա կա սում է:

158. Ս տամոք սի ել քային շր ջա նի G բջիջ նե րի կող մից ար տադր վում է գաստ-
րին, որ աղաթթ վի ար տադ րու թյան ամե նաու ժեղ խթա նիչն է, իսկ նրա 
սին թե զը կախ ված է ել քային շր ջա նի PH -ի ց: Գաստ րի նը ապա հո վում 
է խյու սի ան ցու մը 12-մատ նյա աղիք: Այդ եր կու պրո ցես նե րը կա տար-
վում են աղաթթ վի ազ դե ցու թյամբ, որը գա լիս է սնն դային զանգ վա ծի 
հետ: Եթե աղաթ թուն ար տադր վեր ել քային շր ջա նում, ապա կխան-
գար վեր նշ ված կար գա վո րիչ գոր ծըն թաց նե րի ըն թաց քը:

159. Տ րիպ սինն ակ տի վա նում է միայն 12-մատ նյա աղի քում: Ապա ցու ցե լու 
հա մար, որ տրիպ սինն ար տադր վում է ոչ ակ տիվ վի ճա կում, վերց նում 
են են թաս տա մոք սային գեղ ձի ծո րա նից հյու թը և որո շում նրա սպի-
տա լույծ ակ տի վու թյու նը, որը բա ցա կա յում է:

160. Նշ ված մթերք նե րը պա րու նա կում են մեծ քա նա կով թա ղան թա նյութ, 
որը մե խա նի կա կան ազ դե ցու թյուն է թող նում ստա մոք սի և աղի քի 
պա տե րի վրա՝ նպաս տե լով գա լա րակծ կում նե րին: Ըստ եր ևույ թին, 
հի վան դի մոտ եղել է աղի քի ատո նիա, և ան հրա ժեշտ է ու ժե ղաց նել 
գա լա րակծ կում նե րը:
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161.  Բի լի ռու բի նը էրիթ րո ցիտ նե րի քայ քայ ման վերջ նա կան ար գա սիքն է, 
առա ջա նում է լյար դում, լե ղու հետ ար տադր վում է 12-մատ նյա աղիք, 
ապա օր գա նիզ մից դուրս է գա լիս: Եթե այդ գոր ծըն թա ցը խան գար վում 
է, ապա բի լի ռու բի նի ավել ցուկն ան ցնում է արյան մեջ, ին չը լյար դի 
ախ տա բա նու թյան հետ ևանք է:

162.  Բար դու թյու նն այն է, որ հաստ աղի քում առ կա են մեծ քա նա կով միկ-
րոօր գա նիզմ ներ, որոնք կա րող են վա րա կել շն չա ռա կան ու ղի նե րը, 
ին չը մեծ վտանգ է ներ կա յաց նում:

163.  Պատ րաս տու կը ստա մոք սի հարթ մկա նային բջիջ նե րի թա ղան թում 
բարձ րաց րել է կալ ցիու մա կան ան ցու ղի նե րի իոն նե րը բաց թող նե լու 
ըն դու նա կու թյու նը:

164. Թ վարկ ված նյու թե րից ստա մոք սի հյու թա զա տու թյան բնա կան էն դո-
գեն խթա նիչ ներ են` հիս տա մի նը, գաստ րի նը, աղաթ թուն, պեպ տոն-
նե րը:

165. 12-մատ նյա աղի քում հյու թա զատ վում են սեկ րե տին, էնե րո գաստ րին, 
վիլ լի կի նին, խո լե ցիս տո կի նին-պանկ րեոզի մին, էն տե րո կի նազ, դո ոկ-
րի նին, էն տե րո գաստ րոն:

166. Ատ րո պի նը շր ջա փա կում է հա ղոր դու մը խո լի նէր գիական սի նապս նե-
րում: Վա գու սը խթա նում է բա րակ աղի քի շար ժում նե րը, ուս տի շր ջա-
փակ ման դեպ քում աղի քի շար ժիչ ֆունկ ցիան կթու լա նա:

167. Ե թե ստա մոք սի ել քային շր ջա նի ռեակ ցիան թթ վային է, իսկ 12-մատ-
նյա աղի քի նը` հիմ նային, ապա փա կա նը բաց է:

168.  Մար դու աղի քի միկ րոֆ լո րան մաս նակ ցում է վի տա մին նե րի սին թե-
զին: Մեծ քա նա կով հա կա բիոտիկ նե րի նե րարկ ման դեպ քում բակ տե-
րիանե րի գոր ծու նեու թյու նը ճնշ վում է, ուս տի ան հրա ժե շտ է նշա նա-
կել մեծ քա նա կով էկ զո գեն վի տա մին ներ:

169. 12-մատ նյա աղի քում ճնշ ման բարձ րաց ման դեպ քում ել քային սեղ մա-
նը փակ վում է աղի քի մե խա նաըն կա լիչ նե րի գրգ ռու մից առա ջա ցած 
ռեֆ լեք սի շնոր հիվ:

170. Ա ռա ջին փոր ձա նո թը պա րու նա կում է կրծ քի երե խայի ստա մոք սա-
հյութ, որը պա րու նա կում է լի պո կի նազ ֆեր մենտ: Վեր ջինս ակ տի վաց-
նում է կրծ քի կա թի լի պա զին: Մեծ տա րի քի երե խա նե րի և չա փա հաս 
մարդ կանց ստա մոք սա հյու թում չկա լի պո կի նազ, և ճար պե րը ստա-
մոք սում քիչ են ճեղք վում, են թադր վում է, որ գեղ ձի բջիջ նե րը լի պա զը 
հյու թա զա տում են արյու նից:

171. Երբ թթու պա րու նա կու թյու նը ընկ նում է 12-մատ նյա աղիք, ռեֆ լեք-
սո րեն փակ վում է ել քային սեղ մա նը այն քան ժա մա նակ, մինչև պա-
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րու նա կու թյու նը ձեռք բե րի հիմ նային ռեակ ցիա: Հետ ևա բար թթ վային 
սնուն դը տար հան վում է բա ժին նե րով, այ սինքն՝ ավելի դան դաղ, քան 
հիմ նայի նը:

172.  Ֆեր մենտ նե րի բնա կա նոն ակ տի վու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է օպ-
տի մալ ջեր մաս տի ճան, pH, սուբստ րա տի մատ չե լիու թյուն: Ըստ 
երևույ թին՝ այդ գոր ծոն նե րից որ ևէ մե կը բա ցա կայել է: Ստա մոք սում 
առա վել շատ բա ցա կա յում է աղաթ թուն (ան հյու թու թյուն):

173. Ս պի տա կու ցային սնուն դը 30% -ով բարձ րաց նում է նյու թա փո խա նա-
կու թյան մա կար դա կը: Շոգ եղա նա կին դա կա րող է հան գեց նել օր գա-
նիզ մի լրա ցու ցիչ գեր տա քա մա նը:

174.  Քաղ ցի դեպ քում ան հրա ժեշտ էներ գիան կա րե լի է ստա նալ միայն 
մարմ նի կազ մում մտ նող օր գա նա կան նյու թե րի ծախ սի հաշ վին: Օր-
գա նիզ մը կրի տի կա կան վի ճակ նե րում սկ սում է ծախ սել հյուս ված-
քային սպի տա կուց նե րը: Դրանք սկ սում են քայ քայ վել միայն ճար պե րի 
և ած խաջ րե րի պա շար նե րի սպառ վե լուց հե տո: Դրա վկա յու թյու նը մե-
զում ազո տի պա րու նա կու թյան կտ րուկ ավե լա ցումն է, որը մահ վա նը 
սպառ նա ցող ցու ցա նիշ է:

175.  Արագ ճար պա կալ ման դեպ քում ճար պի մի մասն առա ջա նում է ած-
խաջ րե րից: Չնա յած ած խաջ րե րի մո լե կուլ նե րում թթ վա ծի նը շատ է, 
քան ճար պի մո լե կուլ նե րում, այդ ավել ցու կային թթ վա ծի նը չի ազատ-
վում և չի կա րող մաս նակ ցել օք սի դաց ման ռեակ ցիանե րում: Միաժա-
մա նակ ած խաջ րե րը ճար պե րի վե րա փոխ ման պրո ցե սում առա ջա-
նում է շատ CO2: Ար դյուն քում ՇԳ -ի մե ծու թյու նը աճում է մինչև 1,5-1,7:

176. Անհ րա ժեշտ է հետ ևել այն ցու ցա նիշ նե րին, որոնք ար տա ցո լում են 
գեղ ձի աշ խա տան քը, օրի նակ՝ հիմ նա կան փո խա նա կու թյան մե ծու-
թյու նը, յո դի կլան ման ուժգ նու թյու նը, արյան մեջ թի րեոտ րոպ հոր մո-
նի, թի րոք սի նի, տրիյոդ թի րո նի նի խտու թյան որո շու մը:

177.  Ցան կա ցած ար տա քին ազ դե ցու թյուն օր գա նիզ մում առա ջաց նում է 
հար մար վո ղա կան ռեակ ցիա: Ցր տի ազ դե ցու թյամբ բուր դը եր կա րում 
է, որը գնա հատ վում է, մե ծա նում է նաև ջեր մու թյան կո րուստն օր-
գա նիզ մից, իսկ ճարպն օժտ ված է ջեր մար տադ րու թյան ըն դու նա կու-
թյամբ: Ուս տի նման սնն դա կար գը բարձ րաց նում է ջեր մա գո յա ցու մը:

178. Թ վարկ ված օր գան նե րը ու նեն մեծ մա կե րես, բա ցա կա յում է մա զա-
ծած կը կամ թույլ է ար տա հայտ ված: Դրանք ջեր մար տադ րու թյան մեջ 
ոչ մի նշա նա կու թյուն չու նեն, պար զա պես նպաս տում են ջեր մա հա-
ղորդ ման ուժգ նաց մա նը: Որոշ տե սա կի առ նետ նե րի մոտ բարձր ջեր-
մու թյան պայ ման նե րում արյան հոս քը պո չում ավե լա նում է 180-200 
ան գամ: Տաք արյու նը ան ցնե լով մա զից զուրկ մա կե րե սով, նպաս տում 
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է ջեր մատ վու թյան մե ծաց մա նը:

179.  Սա ռեց նող ար դյուն քը նպաս տում է ոչ թե քր տին քի ար տադ րու թյա նը, 
այլ նրա գո լոր շիաց մա նը: Եթե ար տադր վում է մեծ քա նա կով քր տինք, 
այն հո սում է մաշ կի վրայից՝ չհասց նե լով գո լոր շիանալ:

180.  Մաշ կի ջեր մաս տի ճա նի փո փո խու թյու նը կա րող է տե ղի ու նե նալ եր-
կու պատ ճա ռով: Կամ սառ ցա ջուր խմե լուց հե տո մաշ կի անոթ նե րը 
լայ նա նում են, կամ նվա զում է գո լոր շիացու մը մաշ կի մա կե րե սից: 
Օր գա նիզ մի ներ քին մի ջա վայ րի սա ռեց ման պայ ման նե րում կար գա-
վո րիչ ռեակ ցիան կա րող է ուղղ ված լի նել միայն մաշ կից հե ղու կի գո-
լոր շիաց ման պա կա սեց մա նը, որը առաջ կբե րի ջեր մու թյան կորս տի 
նվա զում: Դա էլ կպայ մա նա վո րի մաշ կի ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցու-
մը: Այդ ար դյուն քը կար ճատև կլի նի, քա նի որ ջու րը ստա մոք սում և 
աղի քում աս տի ճա նա բար տա քա նում է:

181. Ջ րի ջեր մա հա ղոր դե լիու թյու նը նշա նա կա լիորեն բարձր է, քան օդի-
նը: Ուս տի նրա սա ռեց նող ըն դու նա կու թյու նը ավե լի մեծ է: Ցր տի ազ-
դե ցու թյան դեպ քում, որ պես փոխ հա տու ցո ղա կան մե խա նիզմ, նյու-
թա փո խա նա կու թյու նը (ջեր մար տադ րու թյու նը) բարձ րա նում է: Այդ 
բարձ րա ցումն ավե լի շատ կլի նի սա ռը ջրի ազ դե ցու թյան դեպ քում:

182. Ալ կո հո լի ազ դե ցու թյան դեպ քում մաշ կի անոթ նե րը լայ նա նում են: 
Նրան ցով մեծ քա նա կով արյուն է հո սում, և դա ջեր մու թյան սուբյեկ-
տիվ զգա յու նու թյուն է առա ջաց նում չնա յած ցր տի շա րու նակ վող ազ-
դե ցու թյա նը: Այս պի սով՝ ալ կո հո լը աղ ճա տում է հե տա դարձ կա պը 
ջեր մա կար գա վոր ման հա մա կար գում: Ինք նահսկ ման թու լաց ման և 
ջեր մու թյան սուբյեկ տիվ զգա յու թյան հետ ևան քով հար բած մար դը 
սառ նա մա նի քին կոճ կած վե րար կուն բաց է անում, որն ավե լի է նպաս-
տում ջեր մա հա ղորդ ման ու ժե ղաց մա նը և գեր սա ռեց մա նը:

183. Քր տին քի սա ռեց նող ազ դե ցու թյու նը կապ ված է մաշ կից նրա գո լոր-
շիաց ման հետ: Հետ ևա բար որ քան շատ քր տինք է գո լոր շիանում 
միավոր ժա մա նա կում, այն քան ջեր մա հա ղոր դու մը ար դյու նա վետ է: 
Ճար պաթ թու նե րը իջեց նում են մաշ կի մա կե րե սային ձգ վա ծու թյու նը, 
որի շնոր հիվ քր տին քի կա թի լը հո սում է մաշ կի վրայով և արագ գո-
լոր շիանում:

184.  Հար ցի էու թյու նն այն է, որ են թա տե սաթմ բի նեյ րոն նե րի ռեակ ցիան 
արյան ջեր մաս տի ճա նի նկատ մամբ կախ ված է ոչ միայն այդ ջեր մաս-
տի ճա նից, այլև մաշ կի ջեր մաս տի ճա նից տվյալ պա հին: Դա ապա ցու-
ցե լու հա մար տա քաց նում են են թա տե սաթմ բի ջեր մա կար գա վո րիչ 
կենտ րո նի շր ջա նը, գրան ցում էլեկտ րա կան ակ տի վու թյու նը, ապա 
փո խում մաշ կի ջեր մաս տի ճա նը: Այդ դեպ քում դիտ վում են են թա տե-
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սաթմ բի նեյ րոն նե րի էլեկտ րա կան ակ տի վու թյան փո փո խու թյուն ներ 
արյան նույն, սա կայն մաշ կի տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րի պայ ման-
նե րում:

185. Կ լի նի կա կան մա հից ան մի ջա պես հե տո կի սագն դե րի կեղ ևի նեյ րոն-
նե րի մահ վան գլ խա վոր պատ ճա ռը անօք սիան է՝ թթ ված նի բա ցա-
կա յու թյու նը, որն ին տեն սի վո րեն օգ տա գործ վում է ու ղե ղի կող մից: 
Հետևա բար կլի նի կա կան մահ վան վի ճա կը եր կա րաց նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է նվա զեց նել նյու թա փո խա նա կու թյան ուժգ նու թյու նը, 
որը կի ջեց նի պա հան ջը թթ վա ծի նկատ մամբ: Դրա հա մար կա րե լի է 
օր գա նիզ մը սա ռեց նել մինչև 28-30°. դա թույլ կտա ժա մա նակ շա հել 
վե րա կեն դա նաց նող մի ջո ցա ռում ներ կի րա ռե լու հա մար:

186.  Պատ ճա ռն այն է, որ բարձ րաց ված փե տուր նե րի միջև շատ օդ է տե ղա-
վոր վում, ին չը լա վաց նում է ջեր մա մե կու սա ցու մը և նվա զեց նում ջեր-
մա կո րուս տը:

187. Յու րա քան չյուր 100 մլ օդից, որն ան ցնում է թո քե րով, օր գա նիզ մի կող-
մից կլան վում է 4 մլ O2 և ար տադր վում 3,5 մլ CO2: Հետ ևա բար, ՇԳ-ն 
հա վա սար է 0,87: Տվյալ ՇԳ -ի դեպ քում կա լո րիական հա մար ժե քը կազ-
մում է 4,88 կկալ: Եթե 5 րո պեում փոր ձարկ վողն ար տաշն չել է 35 լ օդ, 
որից օգ տա գոր ծել է 4% O2, նշա նա կում է 5 րո պեում օգ տա գոր ծել է 1,4 
լ O2, մեկ օրում՝ 1,4 × 12 × 24: Յու րա քան չյուր լիտ րին բա ժին է ընկ նում 
4,88 կկալ, նշա նա կում է էներ գիայի օրա կան ծախ սը հա վա սար է 1,4 × 
12 × 24 × 4,88 = 1967 կկալ:

188. Յու րա քան չյուր 100 մլ օդից կլան վել է 4 մլ O2: Նշա նա կում է 1 րո պեում 
6 լիտ րից կլան վել է 240 մլ.:

189. Շն չա ռա կան գոր ծա կի ցը միավոր ժա մա նա կում օր գա նիզ մից ար-
տադր ված ած խաթ թու գա զի և օր գա նիզ մի կող մից յու րաց ված թթ ված-
նի ծա վա լային հա րա բե րու թյունն է: Տվյալ դեպ քում ՇԳ=0,9:

190. ՇԳ-ն 1 լի նե լու դեպ քում թթ ված նի կա լո րիական հա մար ժե քը = 5,047 
կկալ: Մեկ ժա մում կլան ված թթ վա ծի նը կազ մում է 18 լ: Այդ ժա մա նա-
կում էներ գա ծախ սը կկազ մի 91 կկալ:

191. 10 լ օդից 1 րո պեում կլան վել է 0,5 լ O2 (5%), ար տադր վել է 4% CO2 (0,4 
լ): ՇԳ = 0,8, թթ ված նի կա լո րիական հա մար ժե քը այդ ՇԳ -ի հա մար = 4,8 
կկալ: Նշա նա կում է՝ օրա կան էներ գիական ծախ սը հա վա սար է 0,5 լ × 
60 × 24 × 4,8 = 3456 կկալ:

192. ՇԳ-ն 0,7 -ից փոքր կա րող է լի նել լար ված մկա նային աշ խա տան քից 
հե տո, երբ հյուս վածք նե րի ած խաթթ վի մի մա սը կապ վում է բի կար բո-
նատ նե րի հետ, ար դյուն քում քիչ քա նա կով CO2 է հաս նում թո քեր, քան 
առա ջա ցել է հյուս վածք նե րում:
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193. ՇԳ-ն 1-ից մեծ կլի նի լար ված աշ խա տան քից ան մի ջա պես հե տո, երբ 
թո քե րով ար տա զատ վում է ոչ միայն հյուս վածք նե րում առա ջա ցած 
ած խաթ թուն, այլև ած խաթ թու գա զը, որրն արյան բի կար բո նատ նե րից 
դուրս է հա նում կաթ նաթ թուն:

194. Ե թե ՇԳ = 1, թթ ված նի կա լո րիական հա մար ժե քը հա վա սար է 5,047 
կկալ: Նշա նա կում է՝ օր գա նիզ մը րո պեում ծախ սել է 1,510 կկալ:

195. 1 գ ազո տը հա մա պա տաս խա նում է 6,25 գ սպի տա կու ցին: Տվյալ դեպ-
քում օր գա նիզ մում քայ քայ վել է 75 գ սպի տա կուց:

196.  Գե րօ դա փոխ ման դեպ քում CO2 -ի պա րու նա կու թյունն արյան մեջ նվա-
զում է: Խան գար վում է հա վա սա րակշ ռու թյու նը բի կար բո նա տային 
հա մա կար գում: Դա հան գեց նում է բի կար բո նատ նե րից որոշ քա նա կով 
CO2 -ի ան ջատ մա նը, որն օր գա նիզ մից հե ռա նում է: Գե րօ դա փոխ ման 
ավար տից հե տո օր գա նիզ մում առա ջա ցած ած խաթ թուն կապ վում է 
բի կար բո նատ նե րի հետ: Ուս տի ար տաշնչ վող օդում քիչ գազ կլի նի, և 
ՇԳ-ն կա րող է փոք րա նալ:

197. Ե թե օք սի դա ցել են ած խաջ րե րը, ՇԳ = 1: Հետ ևա բար կլան ված O2 -ի քա-
նա կը հա վա սար է ար տադր ված CO2 -ի քա նա կին (6 լ): ՇԳ = 1 դեպ քում 
կա լո րիական հա մար ժե քը կազ մում է 5,05 կկալ: 5,5 × 6 = 30,3 կկալ 
(ար տադր ված էներ գիայի քա նա կը):

198. 100 գ սպի տա կու ցում պա րու նակ վում է 16 գ ազոտ: Նշա նա կում է ազո-
տը մնա ցել է օր գա նիզ մում: Դա կա րող է կապ ված լի նել հղիու թյան 
հետ, երբ սպի տա կու ցի մի մա սը պտ ղի մարմ նի կա ռուց ման հա մար 
է ծախս վել:

199. Ա ղի ջու րը բարձ րաց նում է օս մո սային ճն շու մը և օրա մե զը քչա նում է: 
Սո վո րա կան ջրում աղե րը քիչ են, այն հի պո տո նիկ է, հետ ևա բար նոս-
րաց նում է արյու նը, օս մո սային ճն շու մը իջ նում է, իսկ օրա մե զը` շա-
տա նում: Բե րա նի ողո ղու մը չի ազ դի օրա մե զի վրա, քա նի որ բե րա նի 
խո ռո չում օս մոըն կա լիչ նե րը բա ցա կա յում են:

200. Ե թե մի զա ծո րա նում քար կա, մե զի ար տա հոս քը կդժ վա րա նա, ին չը 
կհան գեց նի նե րե րի կա մային ճնշ ման բարձ րաց մա նը: Ար դյուն քում 
կծի կային ֆիլտ րու մը աս տի ճա նա բար կն վա զի և կդա դա րի: Բա ցի 
այդ՝ մի զա ծո րա նի պա տե րի ձգու մը կա ռա ջաց նի ու ժեղ ցավ, և որ պես 
հետևանք՝ ցա վային ան մի զու թյուն: 

201. Ե թե արյու  նը թո ղել է անո թա սեղ մի չ ազ դե ցու  թյու ն, նշա նա կու մ է՝ 
նրա նու մ հայտն վել է անո թա սեղ մի չ նյու թ: Միաժա մա նակ տե ղի է ու -
նե ցել օրա մե  զի քչա ցու մ: Այս պի սի ազ դե ցու  թյու ն կա րող է ցու  ցա բե րել 
վա զոպ րե սի նը: Սա կայն հայտ նի է, որ վա զոպ րե սի նը անոթ նե րը նե-
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ղաց նու մ է, եթե նրա խտու  թյու  նը բարձր է: Այս տե ղից հետ ևու մ է, որ 
կեն դա նու  վրա ներ գոր ծու  թյու  նը նպաս տել է մե ծ քա նա կով վա զոպ րե-
սի նի ար տա զատ մա նը, որը և առա ջաց րել է նկա րագր ված եր կու  ար-
դյու նք նե րը (ա նո թա սեղ մի չ ազ դե ցու  թյու ն և օրա մե  զի քչա ցու մ):

202.  Խո ղո վա կիկ նե րում տե ղի է ու նե նում մի շարք նյու թե րի հետ ներծ ծում, 
հատ կա պես Na -ի: Այդ գոր ծըն թա ցը կապ ված է ակ տիվ փո խադր ման 
հետ, քա նի որ տե ղի է ու նե նում հա կա ռակ խտու թյան և էլեկտ րա քի-
միական գրա դիեն տի: Դրան զու գակց ված է նաև գլյու կո զի փո խադ-
րու մը, որը մեծ քա նա կով ԱԵՖ -ի էներ գիայի ծախս է պա հան ջում: Խո-
ղո վա կիկ նե րի շր ջա նը սա ռեց նե լու դեպ քում նյու թա փո խա նա կային 
պրո ցես նե րը դան դա ղում են: Ուս տի նատ րիու մի ակ տիվ փո խադ րու-
մը դժ վա րա նում է, հետ ներծ ծու մը քչա նում է, Na -ի քա նա կը վերջ նա-
կան մե զում շա տա նում է:

203. Այ տու ցի առա ջա ցու մը կապ ված է արյան և միջբջ ջային հե ղու կի միջև 
օս մո սային հա վա սա րակշ ռու թյան խան գար ման հետ: Քաղ ցի դեպ-
քում արյան մեջ սպի տա կուց նե րի պա րու նա կու թյու նը քչա նում է, այդ 
պա րա գա յում իջ նում է օն կո սային ճն շու մը, հետ ևա բար ընդ հա նուր 
օս մո սային ճն շու մը: Ար դյուն քում ու ժե ղա նում է ջրի ան ցում հյուս-
վածք ներ, և առա ջա նում է այ տուց: Երի կամ նե րում ախ տա բա նա կան 
պրո ցե սի դեպ քում մե զում հայտն վում է սպի տա կուց: Մե զով մեծ քա-
նա կի սպի տա կուց նե րի կո րուստն իջեց նում է արյան օն կո սային ճըն-
շու մը և նպաս տում այ տուց նե րի առա ջաց մա նը:

204. Որ քան կեղ ևային շեր տը հաստ է, այն քան խո ղո վա կիկ նե րը եր կար են, 
որոնց հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը ջրի և նյու թե րի հետ ներծ ծումն է: Անա-
պա տային կր ծող նե րի մոտ խո ղո վա կիկ նե րի եր կա րու թյու նը թույլ է 
տա լիս մեծ քա նա կով ջրի հետ ներծծ ման հաշ վին պահ պա նել նրա քա-
նակն օր գա նիզ մում: Այդ դեպ քում երի կամ նե րը ար տադ րում են շատ 
խիտ մեզ:

205. Գ լյու կո զը հետ է ներծծ վում նատ րիու մի փո խադր ման հետ միաժա-
մա նակ, որի հա մար երի կա մային խո ղո վա կիկ նե րի բջիջ նե րի թա ղան-
թում կան հա տուկ սպի տա կուց – փո խադ րիչ ներ: Այս տե ղից հետևում 
է, որ արյան մեջ գլյու կո զի խտու թյան բարձ րաց մա նը զու գըն թաց 
առաջ նային մե զում մեծ քա նա կով փո խադ րիչ ներ պետք է նե րառ վեն 
փո խադ րող հա մա կար գի մեջ: Երբ գլյու կո զի խտու թյու նը հաս նում է 
կրի տի կա կան մե ծու թյան, բո լոր փո խադ րիչ նե րը «մո բի լի զաց վում 
են»: Գլյու կո զի ավել ցուկն այդ պա րա գա յում չի կա րող հետ ներծծ վել և 
կանց նի վերջ նա կան մե զի մեջ:

206. Ե թե նա խասր տե րը արյան ավել ցու կից ձգ վում են, նշա նա կում է՝ մե-
ծա ցել է շր ջա նա ռու արյան ծա վա լը: Օր գա նիզմն այդ պա րա գա յում 
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պետք է ձգ տի պա կա սեց նել արյան ծա վա լը, որ պես զի սիր տը չծան-
րա բեռն վի: Ուս տի նա խասր տե րից (հատ կա պես աջ) ար տադր վում է 
նատ րիու մա մուղ հոր մոն, որը նպաս տում է երի կամ նե րի խո ղո վա-
կիկ նե րում Na -ի հետ ներծծ ման դան դա ղեց մա նը, հետ ևա բար և ջրի: 
Ար դյուն քում մեծ քա նա կով ջուր է հե ռա նում մե զի հետ, և շր ջա նա ռու 
արյան ծա վա լը քչա նում է: Այս մե խա նիզ մը, քա նի որ հու մո րալ է, հա-
մե մա տա բար դան դաղ է ըն թա նում:

207. Ան գիոթեն զին-2 -ը բարձ րաց նում է արյան ճն շու մը՝ ի հա շիվ անոթ նե-
րի նե ղաց ման: Ալ դոս տե րո նը սր տի աշ խա տան քի վրա ան մի ջա կա նո-
րեն չի ազ դում, սա կայն կա րող է փո խել շր ջա նա ռու արյան ծա վա լը՝ 
ու ժե ղաց նե լով Na -ի և ջրի հետ ներծ ծու մը: Այս տե ղից հետ ևում է, որ 
ան գիոթեն զին-2 -ը ներ գոր ծում է եր կու ու ղիով` ան մի ջա կա նո րեն սեղ-
մե լով անոթ նե րը, և միջ նոր դա վոր ված` խթա նե լով ալ դոս տե րո նի հյու-
թա զա տու մը, ար դյուն քում մե ծա նում է Na -ի ու ջրի հետ ներծ ծու մը, և 
ջու րը պահ վում է օր գա նիզ մում:

208.  Ֆիլտ րա ցիոն ճն շու մը հա վա սար է կծի կի մա զա նոթ նե րի արյան հիդ-
րոս տա տի կա կան ճն շու մից (70 մմ. ս.ս.) հա նած պա տի ճի խո ռո չը լըց-
ված հե ղու կի հիդ րոս տա տի կա կան ճն շու մը (35 մմ. ս.ս.) և պլազ մայի 
սպի տա կուց նե րով պայ մա նա վոր ված օն կո սային ճն շու մը (25 մմ. ս.ս.): 
Տվյալ դեպ քում PՖ = Pհ – (Pօ +Pե.հ.) = 70 – (35 + 25) = 10 մմ. ս.ս.:

209. Ա րյան մեջ սպի տա կուց նե րի պա րու նա կու թյան իջեց ման դեպ քում 
ընկ նում է արյան օն կո սային ճն շու մը, աճում է ֆիլտ րա ցիոն ճն շու մը, 
և ջրի ֆիլտր ման արա գու թյու նը երի կամ նե րում մե ծա նում է: Սա կայն 
մե զի քա նա կը կա րող է չա վե լա նալ, քա նի որ ջրի մի մա սը անոթ նե րից 
ան ցնում է հյուս վածք ներ և նպաս տում այ տուց նե րի առա ջաց մա նը:

210.  Ռե նի նի քա նա կի ավե լա ցու մը նպաս տում է մի զա գո յաց ման ու ժե ղաց-
մա նը, քա նի որ այդ պա րա գա յում բարձ րա նում է զար կե րա կային ճըն-
շու մը կծի կում, ին չը նպաս տում է ֆիլտ րա ցիոն ճնշ ման մե ծաց մա նը:

211.  Ֆիլտր վում են բի կար բո նատ նե րը, մի զաթ թուն, մի զա նյու թը, ու րո բի լի-
նը, ֆոս ֆա տը, գլյու կո զը, կա լիու մի և նատ րիու մի իոն նե րը, ալ բու մի նը, 
կրեատի նի նը: Խո ղո վա կային հյու թա զատ ման ար դյուն քում մե զի մեջ 
ան ցնում են մի զա նյու թը, պե նի ցի լի նը, հի պու րաթ թուն, ամո նիակը:

212. Ա րյան օս մո սային ճնշ ման բարձ րաց ման դեպ քում ջու րը պահ վում է 
երի կամ նե րում, և մե զի քա նա կը պա կա սում է: Միաժա մա նակ դան դա-
ղում է աղե րի հե տա դարձ ներծ ծու մը:

213. ՀՄՀ-ն խթա նում է ջրի հետ ներծ ծու մը երի կամ նե րում, ուս տի վերջ նա-
կան մե զի քա նա կը քչա նում է:
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214. Ալ դոս տե րո նը ու ժե ղաց նում է նատ րիու մի հետ ներծ ծու մը, վեր ջինս 
առաջ կբե րի ջրի հետ ներծծ ման մե ծա ցում, և մե զի քա նա կը կպա կա սի:

215.  Նյար դային հա մա կարգն ազ դում է անոթ նե րի պա տե րի հարթ մկան-
նե րի վրա՝ ապա հո վե լով երի կամ նե րի արյու նա մա տա կա րա րու մը: 
Անոթ նե րի լու սա ծեր պի փո փո խու թյան դեպ քում կփոխ վի երի կամ հո-
սող արյան քա նա կը և զար կե րա կային ճն շու մը: Ար դյուն քում կփոխ վի 
ֆիլտր ման ին տեն սի վու թյու նը:

216.  Հի պոգ լի կե միան վտան գա վոր է, որով հետև կա միայն մեկ հոր մոն՝ ին-
սու լին, որն արյան մեջ իջեց նում է շա քա րի մա կար դա կը, իսկ հի պերգ-
լի կե միա առա ջաց նում են 7 հոր մոն ներ:

217. Դ րա կան ազո տային հաշ վեկ շի ռը կապ ված է կեն դա նու աճի հետ: Այդ 
դեպ քում տե ղի է ու նե նում սպի տա կուց նե րի սին թե զի ու ժե ղա ցում, 
որը պայ մա նա վոր ված է սո մա տոտ րո պի նի ազ դե ցու թյամբ: Ած խաջ-
րե րը կար ևոր դեր ու նեն աճի հոր մո նի ազ դե ցու թյան իրա կա նաց ման 
մեջ: Ուս տի, եթե օրա բաժ նից հա նեն մեծ քա նա կով ած խաջ րեր, ապա 
կար գե լակ վի սո մա տոտ րո պի նի ազ դե ցու թյու նը, հետ ևա բար չի կա րող 
ազո տը պահ վել օր գա նիզ մում:

218. Ս պի տա կու ցը հոր մո նի փո խադ րիչ է (մո լե կու լային ծրար), որը պահ-
պա նում է հոր մո նի մո լե կու լը քայ քա յու մից մինչև նա հաս նի թի րախ 
բջ ջին՝ հաս ցեատի րո ջը:

219. Որ քան լույ սը շատ լի նի (եր կար օր), այն քան գո նա դոտ րոպ հոր մոն նե-
րի ակ տի վու թյու նը բարձր կլի նի, հետ ևա բար նաև սե ռա կան հոր մոն-
նե րի նը, որոնք կար գա վո րում են սե ռա կան վար քա գի ծը: Այդ պատ ճա-
ռով բեղմ նա վոր ման շր ջա նը գա րնանն է և ամառը:

220.  Վա զոպ րե սի նը իջեց նում է օրա մե զը ջրի հետ ներծծ ման ու ժե ղաց ման 
շնոր հիվ: Հետ ևա բար մե զը կդառ նա խիտ, կբարձ րա նա օս մո սային 
ճնշու մը, էրիթ րո ցիտ նե րը կկնճ ռոտ վեն:

221.  Մարմ նի իջեց ված ջեր մաս տի ճա նը բարձ րաց նե լու հա մար պետք է 
ու ժե ղաց նել օք սի դաց ման ռեակ ցիանե րը: Դրան նպաս տում է թի րոք-
սի նը, որի սին թե զը խթա նում է թիերոտ րոպ հոր մո նը, վեր ջի նիս ար-
տադ րու թյան հա մար ան հրա ժեշտ է թի րեոլի բե րին, որն ար տադր վում 
է են թա տե սաթմ բում: Այս տե ղից հետ ևում է, որ, այո, թի րեոլի բե րի նի 
սին թե զը կփոխ վի:

222.  Հոր մոն ներն արյան մի ջո ցով տար վում են բո լոր օր գան նե րին, սա կայն 
ազ դե ցու թյու նը լի նում է այն օր գա նի վրա, որն ու նի թի րախ-բ ջիջ տվյալ 
հոր մո նի հետ փո խազ դե լու հա մար: Հոր մո նային կար գա վո րումն կա-
րե լի է հա մե մա տել ռա դիոկա յա նի աշ խա տան քի հետ:
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223. Խնդ րի պայ ման նե րից հետ ևում է, որ լու սային օր վա տևո ղու թյու նը 
ազ դում է բազ մաց ման վրա: Ֆի զիոլո գիական իմաս տը պարզ է. ամ-
ռա նը երե խա մե ծաց նե լը ավե լի հեշտ է, քան ձմ ռա նը: Որ քան լույ սը 
շատ լի նի, գո նա դոտ րոպ հոր մոն նե րի ակ տի վու թյու նը բարձր կլի նի, 
հետ ևա բար նաև սե ռա կան հոր մոն նե րի, որոնք կար գա վո րում են սե-
ռա կան վար քա գի ծը:

224.  Վա հա նա գեղ ձի գեր ֆունկ ցիային բնո րոշ է դր դե լիու թյան բարձ րա-
ցում, հու զա կա նու թյուն, նյար դապ սի խիկ հյու ծում, գրգ ռա կա նու թյուն, 
իսկ թեր ֆունկ ցիայի դեպ քում դիտ վում են հա կա ռակ եր ևույթ նե րը՝ 
դր դե լիու թյան իջե ցում, ան տար բե րու թյուն, դան դաղ կո տու թյուն: Այս 
բո լո րը վկա յում են, որ վա հա նա գեղ ձի հոր մոն ներն ազ դում են ու ղե ղի 
գոր ծա ռույ թի վրա:

225.  Թի րեոկալ ցի տո նինն իջեց նում է կալ ցիում իոն նե րի քա նակն արյան 
մեջ: Դա տե ղի է ու նե նում նոր ոսկ րային հյուս ված քի առա ջաց ման 
դեպ քում, որը պա հան ջում է կալ ցիու մի մեծ քա նակ: Եթե կի նը առողջ 
է, ոսկ րի կոտր վածք նրա մոտ չի կա րող լի նել: Կալ ցիու մը հա վա նա-
բար օգ տա գործ վել է պտ ղի ոսկ րե րի կազ մու թյան հա մար: Հետ ևա բար 
կի նը հղի է եղել: Երե խային կե րակ րե լիս նույն պես շատ կալ ցիում է 
ծախս վում, որն ան ցնում է կա թի մեջ: Հնա րա վոր է նաև երկ րորդ տար-
բե րա կը՝ կի նը կե րակ րող մայր է:

226.  Հայտ նի է, որ մա կե րի կամ նե րի կեղ ևային շեր տի ցան ցային գո տուց 
հյու թա զատ վում են սե ռա կան հոր մոն ներ՝ ան դրո գեն ներ և էստ րո գեն-
ներ, որոնք ման կա կան տա րի քում նպաս տում են սե ռա կան գեղ ձե րի 
աճին, զար գաց մա նը, ինչ պես նաև երկ րոր դային սե ռա կան հատ կա-
նիշ նե րի զար գաց մա նը: Վաղ սե ռա կան հա սու նա ցու մը կապ ված է մա-
կե րի կամ նե րի սե ռա կան հոր մոն նե րի գե րար տադ րու թյան հետ:

227. Ա ռողջ նո րած նի մոտ հա ճա խա մի զու թյան պատ ճա ռը հա կա մի զա մուղ 
հոր մո նի ան բա վա րար քա նա կի հյու թա զա տումն է:

228.  Չեր նո բի լի վթա րի դեպ քում մթ նո լոր տի և հո ղի մեջ ըն կել են մեծ քա-
նա կով յո դի ռա դիոակ տիվ իզո տոպ ներ: Օր գա նիզմ ընկ նե լու դեպ քում 
դրանք կկու տակ վեին վա հա գեղ ձում, որը կա րող էր առա ջաց նել ախ-
տա բա նա կան պրո ցես ներ, հատ կա պես երե խա նե րի մոտ: Գեղ ձի նախ-
նա կան հա գե ցու մը ոչ ռա դիոակ տիվ յո դով կան խում է այդ վտան գը:

229. Ե թե կեն դա նու սե ռա կան գեղ ձե րը հե ռաց նեն և դրա նից հե տո նե րար-
կեն գո նա դոտ րոպ հոր մոն, ապա ոչ մի ար դյունք չի լի նի: Նշա նա կում 
է՝ սե ռա կան հոր մոն ներն ազ դում են սե ռա կան գեղ ձե րի մի ջո ցով: 

230. Այդ հոր մո նը թի մո զինն է, որը հյու թա զատ վում է ուր ցա գեղ ձի կող մից:
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231. Այդ եր ևույ թը կա րող էր տե ղի ու նե նալ գլյու կա գո նի կամ ադ րե նա լի նի 
ազ դե ցու թյամբ:

232. Այդ գոր ծըն թաց ներն առա ջաց նում են մա կե րի կամ նե րի կեղ ևային 
շեր տից հյու թա զատ վող գլյու կո կոր տի կոիդ նե րը:

233. Այդ հոր մո նը ֆո լի կու լինն է:

234.  Ներ զա տա կան հա մա կար գում հե տա դարձ կա պի սկզ բուն քի էու-
թյունն այն է, որ հի պո ֆի զի տրոպ հոր մոն նե րը խթա նում են ներ զա-
տա կան գեղ ձե րի հյու թա զա տու թյու նը, իսկ գեղ ձե ր, իրենց կող մից ար-
տադր ված հոր մոն նե րի մի ջո ցով ար գե լա կում են տրոպ հոր մոն նե րի 
հյու թա զա տու մը: Օրի նակ՝ կոր տի կոտ րո պի նը խթա նում է գլյու կո կոր-
տի կո րիդ նե րի հյու թա զա տու թյու նը, իսկ կոր տի զո նը ար գե լա կում է 
կոր տի կոտ րո պի նի ար տադ րու թյու նը:

235.  Դե ղին մարմ նի հոր մոն՝ պրո գես տե րո նը:

236.  Մեծ քա նա կով նե րարկ ված ֆի զիոլո գիական լու ծույ թը կազ դի մա կու-
ղե ղի գոր ծա ռույ թի վրա: Շր ջա նա ռու արյան ծա վա լի մե ծաց ման դեպ-
քում գրգռ վում են աջ նա խասր տի ծա վա լաըն կա լիչ նե րը և ռեֆ լեք սո-
րեն պա կա սում է կոր տի կոտ րո պի նի հյու թա զա տու մը հի պո ֆի զից: 
Ար դյուն քում նվա զում է ալ դոս տե րո նի հյու թա զա տու մը, դան դա ղում 
է նատ րիու մի ու ջրի հետ ներծ ծու մը, որոնք մեծ քա նա կով ար տա զատ-
վում են երի կամ նե րով:
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Գ ԼՈՒԽ 4. 

ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՀԵՏ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԻ 
ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱ ՀՈ ՎՈՂ 

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

1. Լ սո ղու թյան հա ճա խու թյան վե րին սահ մա նը 20000 Հց է: Նշա նա կում 
է այդ մար դու մոտ շեմ քը իջել է: Քա նի որ լսո ղա կան հա մա կար գի հի-
վան դու թյուն նե րը բա ցա կա յում են, մնում է են թադ րել, որ նա տա րեց է 
և վատ է լսում բարձր ձայ նե րը: Ծե րու թյան ժա մա նակ, որ պես կա նոն, 
առա ջա նում են անոթ նե րի պա տե րի աթե րոսկ լե րո զային փո փո խու-
թյուն ներ: Պա տե րը դառ նում են կարծր, որն առաջ է բե րում անո թա-
զար կի տա րած ման արա գու թյան մե ծա ցում:

2. Ճա ռա գայթ նե րը շատ մոտ գտն վող կե տե րից որ պես զի առան ձին ըն-
դուն վեն (ո րը և բնո րո շում է տե սո ղու թյան սրու թյու նը), ան հրա ժեշտ 
է, որ դրանք ընկ նեն տար բեր սր վա կիկ նե րի վրա, որոնք բա ժան ված են 
իրա րից թե կուզ և մեկ չդրդ վող սր վա կի կով: Նշա նա կում է, եթե սր վա-
կիկ նե րը մեծ լի նեին, տե սո ղա կան սրու թյու նը կփոք րա նար:

3.  Շո շա փա կան ըն կա լիչ նե րի մշ տա կան ազ դե ցու թյան դեպ քում տե ղի է 
ու նե նում ըն կա լիչ նե րի հար մա րում, և գրգ ռու մը չի ըն կալ վում, ուս տի 
չենք զգում մա տա նու առ կա յու թյու նը: Երբ ճան ճը հան կար ծա կի նըս-
տում է մա տին, այդ դեպ քում գրգռ ման շեմ քը շատ ցածր է, ուս տի այն 
առա ջաց նում է զգա յու թյուն:

4.  Հայտ նի է, որ ու ժեղ հու զում նե րի դեպ քում թքար տադ րու թյունն ար գե-
լակ վում է: Ուս տի բե րա նի խո ռո չի չո րու թյան դեպ քում հա մային զգա-
յու թյու նը թու լա ցած կլի նի, քա նի որ հա մային զգա յու թյուն առա ջաց-
նող նյու թերն ազ դում են լուծ ված վի ճա կում:

5.  Թույլ լույ սի ազ դե ցու թյան դեպ քում ըն կալ չա կան պո տեն ցիալը, որն 
առա ջա նում է մեկ առան ձին ցու պի կում, բա վա կա նին թույլ է, որ պես-
զի դր դի երկբ ևեռ նեյ րո նը և առա ջաց նի ԳՊ՝ տե սո ղա կան նյար դով 
տա րած վե լու հա մար: Եթե երկբ ևեռ նեյ րո նը են թարկ վում է մի քա նի 
ցու պիկ նե րի ԳՊ -ի միաժա մա նա կյա ազ դե ցու թյա նը, ապա տե ղի է ու-
նե նում տա րա ծա կան գու մա րում, որն ապա հո վում է ԳՊ -ի առա ջա-
ցու մը նույ նիսկ թույլ լույ սի ազ դե ցու թյան դեպ քում:

6.  Առարկաները լավ տեսնելու համար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի 
ու ղիղ ենք նա յում, թե ոչ: Ու ղիղ նայե լիս լույսն ան ցնում է աչ քի օպ-
տի կա կան առանց քի եր կայն քով և ընկ նում է ցան ցա թա ղան թի վրա` 
կենտ րո նա կան փո սի կում, որը պա րու նա կում է միայն սր վա կիկ ներ և 
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առա վել լու սազ գաց կետն է: Երբ ու ղիղ չեն նա յում, լույսն ընկ նում է 
ցան ցա թա ղան թի ծայ րա մա սային հատ ված նե րի վրա, որ տեղ և գտնը-
վում են ցու պիկ նե րը, որոնք զգա յուն են թույլ լույ սի հան դեպ:

7. Ե թե ոսպ նյա կը չի կա րող փո խել իր ձևը, ապա խան գար վում է ակո մո-
դա ցիան (հար մա րու մը): Գն դաձև ասպ նյա կի հա մար դա նշա նա կում 
է, որ հե ռա վոր առար կա նե րի կտ րուկ ար տա ցո լու մը ցան ցա թա ղան-
թի վրա չի լի նի: Սա կայն դա ձկ նե րի մոտ ան հար մա րա վե տու թյուն չի 
առա ջաց նում: Ջու րը օդի հա մե մա տու թյամբ շատ մշու շոտ մի ջա վայր 
է, և մեծ տա րա ծու թյան վրա ոչինչ տես նել հնա րա վոր չէ:

8.  Ցա վային գրգ ռի ազ դե ցու թյան դեպ քում առա ջա նում է օբյեկ տիվ և 
սուբյեկ տիվ ռեակ ցիա: Սուբյեկ տի վը ցա վի զգա յու թյունն է: Այդ պի սի 
ռեակ ցիանե րը կա րե լի է ճն շել կամ քի ու ժե ղաց մամբ: Ցա վի ժա մա նակ 
դրդ վում է ՍՆՀ-ն, որն առաջ է բե րում մի շարք վե գե տա տիվ ռեակ-
ցիաներ, այդ թվում՝ բբե րի լայ նա ցում, քա նի որ կծկ վում են բբի ճա ռա-
գայ թաձև մկան նե րը: Այդ պա րա գա յում Կա մոն ոչինչ չէր կա րող անել: 
Ցա վը կար ծես թե չէր զգում, բայց բբե րը լայ նա ցել էին:

9.  Տա րա տե սակ և տա րաբ նույթ գր գիռ նե րը փո խում են ըն կալ չա կան 
բջիջ նե րի թա ղան թի թա փան ցե լիու թյու նը որո շա կի իոն նե րի հան դեպ, 
ին չը նպաս տում է ըն կալ չա կան պո տեն ցիալի առա ջաց մա նը:

10.  Ձայ նե րի ըն կա լու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ օդային և ոսկ րային հա-
ղոր դե լիու թյան շնոր հիվ: Ծան րալ սու թյան դեպ քում վա տա նում է 
օդային հա ղոր դե լիու թյու նը, լսո ղա կան ոսկ րիկ նե րի բնա կա նոն շար-
ժու նու թյան խան գար ման հետ ևան քով: Սա կայն կա րող է պահ պան-
ված լի նել ոսկ րային հա ղոր դե լիու թյու նը: Դրա նում հա մոզ վե լու հա-
մար գլ խի որ ևէ հատ վա ծի վրա պետք է դնել հն չու նակ մար մին: Նրա 
տա տա նում նե րը կհա ղորդ վի ոչ միայն օդով, այլև գան գի ոսկ րե րով, 
իսկ դրան ցից ներ քին ական ջի ըն կալ չա կան ապա րա տին, և ձայ նը լսե-
լի կլի նի: Կա մեր տո նը կա րե լի է դնել գլ խին, իսկ ջու թա կի լա րե րը՝ ոչ:

11. Բ րայ լի այ բու բե նով կար դա լու հա մար ան հրա ժեշտ է հս տակ որո շել 
ու ռու ցիկ կե տե րի տե ղադր վա ծու թյու նը: Մոտ տե ղադր ված ու ռու ցիկ 
կե տե րի դիր քը արագ որոշելու համար, տա րա ծա կան տար բեր ման 
շեմ քը պետք է բա վա կա նին ցածր լի նի: Կույր մարդ կանց մոտ դա այդ-
պես է, քա նի որ նրանց շո շա փա կան զգա յու թյու նը բա վա կա նա չափ 
բարձր է և մաս նա կիորեն փոխ հա տու ցում է տե սո ղու թյան կորս տին:

12.  Վառ լույ սի դեպ քում աշ խա տում են սր վա կիկ նե րը, իսկ մթու թյան 
մեջ՝ ցու պիկ նե րը: Լույ սի տակ ռո դոպ սի նը ճեղք վում է, իսկ մթու թյան 
մեջ սին թեզ վում: Սր վա կիկ ներն իրենց դր դե լիու թյունն ավե լի արագ 
են բարձ րաց նում, քան ցու պիկ նե րը, իսկ ռո դոպ սինն ան հրա ժեշտ է՝ 
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լույսն ըն կա լե լու հա մար: Այս եր կու պա րա գան էլ բա ցատ րում են, թե 
ին չու՞ մթ նային հար մա րու մը դան դաղ է ըն թա նում, քան լու սայի նը:

13. Ոսպ նյա կը և եղ ջե րա թա ղան թը թա փան ցիկ են և բաց են թող նում լույ-
սի ճա ռա գայթ նե րը: Դրանք սնու ցում ստա նում են ոչ թե արյան մի ջո-
ցով, այլ նե րակ նային հե ղու կի, որը լց ված է աչ քի առջ ևի խցի կի մեջ: 
Դրա նով էլ հե ռա նում են նյու թա փո խա նա կու թյան ար գա սիք նե րը: Այդ 
բո լորն իրա կա նա նում է դի ֆու զիայի մի ջո ցով: Սն ման այդ պի սի եղա-
նա կը քիչ հու սա լի է, քան արյան մա տա կա րար ման դեպ քում: Ուս տի 
ոսպ նյա կում և եղ ջե րա թա ղան թում առա վել հա ճախ են առա ջա նում 
նյու թա փո խա նա կու թյան տա րի քային խան գա րում ներ, որոնք նպաս-
տում են դրանց պղ տոր մա նը:

14. Ձ վաձև պա տու հա նը լսո ղա կան ոսկ րիկ նե րի տա տա նում նե րը հա ղոր-
դում է պե րի լիմ ֆային: Կլոր պա տու հա նը ապա հո վում է պե րի լիմ ֆայի 
տե ղա շար ժը ձվաձև պա տու հա նի թա ղան թի տա տա նում նե րի ազ դե-
ցու թյան տակ: Եթե այդ թա ղանթ նե րը կարծր լի նեին, ապա պե րի լիմ-
ֆան չէր կա րող տե ղա շարժ վել, քա նի որ հե ղուկն ան սեղ մե լի է: Այս-
պի սով՝ եր կու դեպ քում էլ չէր կա րող տե ղի ու նե նալ կոր տյան օր գա նի 
մա զի կա վոր բջիջ նե րի գրգ ռում և ձայ նի ըն կա լում:

15. Ա ցե տիլ խո լի նէս թե րա զը ճեղ քում է ացե տիլ խո լի նը, որն իրա կա նաց-
նում է կա պը ըն կալ չա կան բջիջ նե րի միջև: Նշա նա կում է՝ ացե տիլ խո-
լի նէս թե րա զի առ կա յու թյու նը բնո րոշ է երկ րոր դազ գա յա կան ըն կա լիչ-
նե րին, ինչ պի սին և հա մային ըն կա լիչ ներն են:

16.  Մար դը տար բե րում է 16 -ից 20000 Հց հա ճա խու թյան ձայ նե րը:

17.  Ներ քին ական ջի կի սա բո լոր խո ղո վակ նե րի վնաս վե լիս մար դը կա րող 
է տե ղե կու թյուն տալ տա րա ծու թյան մեջ գլ խի դիր քի մա սին, քա նի որ 
ներ քին ական ջի կի սա բո լոր խո ղո վակ նե րի ըն կա լիչ նե րը ըն կա լում 
են մարմ նի շարժ ման արա գու թյան փո փո խու թյուն նե րը: Գլ խի դիր-
քը տա րա ծու թյան մեջ ըն կալ վում է նա խադ ռան պար կիկ նե րում տե-
ղադր ված ըն կա լիչ նե րով:

18.  Բորդ մա նի 17-րդ դաշ տի ախ տա հար ման դեպ քում կա ռա ջա նա կու-
րու թյուն, քա նի որ այդ տեղ է գտն վում տե սո ղա կան անա լի զա տո րի 
կեղ ևային կո րի զը:

19.  Հո տա ռա կան ցնորք նե րը կա րող են կապ ված լի նել տան ձաձև բլ թի նեյ-
րոն նե րի գոր ծա ռույթ նե րի խան գա րում նե րի հետ: Այդ տեղ գտն վում է 
հո տա ռա կան անա լի զա տո րի կեղ ևային կենտ րո նը:

20. Ըստ եր ևույ թին՝ այդ շան հա մար ջրի կլկ լո ցը ան տար բեր գրգ ռիչ չի 
եղել: Հա վա նա բար շու նը եր կար ժա մա նակ ապ րել է խո հա նո ցում, որ-
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տեղ մշ տա պես ջրի կլկ լոց է եղել, և նրան չեն կե րակ րել, չնա յած շուր ջը 
շատ սնունդ է եղել: Այդ պատ ճա ռով կլկ լո ցը դար ձել է պայ մա նա կան 
ար գելք՝ բա ցա սա կան ազ դակ (միև նույնն է չեն կե րակ րե լու):

21.  Պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րը դա սա կարգ վում են տար բեր հատ կա նիշ-
նե րի հի ման վրա: Այդ եր կու ռեֆ լեքս ներն ար տա քին ըն կալ չա կան են: 
Հա վա նա բար նե րար կի չով շան բե րա նի խո ռոչ լց րել են թթու կամ այլ 
գրգ ռող նյութ, որից հե տո մշակ վել է թքար տադ րու թյան պաշտ պա-
նա կան պայ մա նա կան ռեֆ լեքս: Թա թը ծա լե լու ռեֆ լեք սը ևս պաշտ-
պա նա կան ռեակ ցիա է: Ըստ եր ևույ թին՝ զան գը եղել է պայ մա նա կան 
գրգռիչ, որին հա ջոր դել է ցա վային ամ րապն դու մը: Այս պի սով՝ պայ-
մա նա կան եր կու ռեֆ լեքս ներն էլ պաշտ պա նա կան են:

22.  Քա նի որ էլեկտ րա կան հո սան քը` պայ մա նա կան գրգ ռի չը, բա վա կա-
նին ու ժեղ է, նշա նա կում է պետք է բարձ րաց նել սնն դով ամ րապընդ-
ման կեն սա բա նա կան նշա նա կու թյու նը: Այդ նպա տա կով շա նը սո ված 
են թո ղել, և սնունդ տվել են ցա վային գրգ ռի չից հե տո: Էլեկտ րա կան 
հո սանքն աս տի ճա նա բար դար ձել է սնունդ ստա նա լու ազ դան շան և 
սկ սել է առա ջաց նել սնն դային պայ մա նա ռեֆ լեք սային ռեակ ցիա: Սա-
կայն հարկ է նշել, որ ցա վային գրգ ռի չի ազ դե ցու թյան չա փից ավե լի ու-
ժե ղաց ման դեպ քում, երբ այն հաս նում է վեր նոսկ րին, պայ մա նա կան 
ռեֆ լեքս հնա րա վոր չէ մշա կել:

23. Ա ղի քի մեջ կա րե լի է լց նել տաք ջուր և այն ամ րապն դել որ ևէ ան պայ-
ման գրգ ռի չով, օրի նակ` ցա վային ազ դե ցու թյամբ թա թի վրա: Եթե մի 
քա նի զու գակ ցում նե րից հե տո, ի պա տաս խան տաք ջրի, շու նը թա թը 
հետ է քա շում, մշակ վել է ներ քին ըն կալ չա կան պայ մա նա կան ռեֆ-
լեքս: Դա իր հեր թին վկա յում է, որ աղի քի ըն կա լիչ նե րից ազ դակ նե րը 
հա ղորդ վել են կի սագն դե րի կեղև, որ տեղ և առա ջա ցել է ժա մա նա կա-
վոր կապ:

24.  Հայտ նի է, որ զգա յա կան ազ դակ նե րի սահ մա նա փակ հոս քը դե պի կեղև 
իջեց նում է մեծ կի սագն դե րի կեղ ևի լար վա ծու թյու նը: Դրա նկատ մամբ 
շատ զգա յուն կեն դա նի ներ են սանգ վի նիկ նե րը, որոնց գոր ծու նեու-
թյու նը պահ պա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ին ֆոր մա ցիայի մշ տա կան 
հոսք, ուս տի ձայ նա մե կու սաց ման պայ ման նե րում նրանք քնում են: 

25. Ե թե ախ տա բա նա կան պրո ցե սը նոր սկս վող է, թու յլ է ար տա հայտ-
ված, ազ դա կա հոս քը վն աս ված օջա խից ար թու ն ժա մա նակ ճնշ վու մ է 
այլ գրգ ռիչ նե րի կող մի ց: Քնի ժա մա նակ, երբ ար գե լակ ված է այլ գըրգ-
ռիչ նե րի ազ դե ցու  թյու  նը (քու  նը ներ քին ար գե լա կու մ է), օջա խը իրեն 
զգաց նել է տա լիս:

26.  Կան հի շո ղու թյան տար բեր տե սակ ներ, որոնք դա սա կարգ վում են 
տար բեր հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա, մաս նա վո րա պես ըստ ազ դե-
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ցու թյան մո դա լու թյան՝ տե սո ղա կան, լսո ղա կան, շար ժազ գա յա կան: 
Որոշ մար դիկ լավ հի շում են այն, ինչ տե սել են, մյուս նե րը՝այն, ին չը 
լսել են, իսկ եր րորդ նե րը՝ այն, ինչ, որ կապ ված է մարմ նի շար ժում նե-
րի հետ:

27.  Պայ մա նա կան գրգ ռի չը ալ կո հո լի ըն դու նումն է, ոչ պայ մա նա կան 
գրգռի չը՝ փս խում առա ջաց նող որ ևէ պատ րաս տուկ: Պայ մա նա կան 
ռեֆ լեքս մշա կե լու ժա մա նակ ալ կո հո լի չա փա քա նակն ամ րապն դում 
են փս խում առա ջաց նող պատ րաս տու կով: Այդ զու գակ ցու մը որոշ 
ժա մա նակ կրկ նում են, մինչև ալ կո հո լի տես քը և հոտն առա ջաց նեն 
փսխման ռեֆ լեքս:

28. Անհ րա ժեշտ է մշա կել պայ մա նա կան ռեֆ լեքս: Կեն դա նուն նե րե րա-
կային նե րար կում են մեծ քա նա կով ֆի զիոլո գիական լու ծույթ, որը 
շա տաց նում է օրա մե զը: Այ նու հետև ջրային ծան րա բեռն վա ծու թյու-
նը յու րա քան չյուր ան գամ զու գակց վում է չե զոք գրգ ռի չով՝ լույս, ձայն: 
Որո շա կի զու գակ ցում նե րից հե տո միայն լույ սը կամ ձայ նը առա ջաց-
նում են օրա մե զի շա տա ցում: Նշա նա կում է՝ պայ մա նա կան ռեֆ լեք սը 
մշակ վել է: (Հայտ նի է, որ ժա մա նա կա վոր կա պի միացումն առա ջա-
նում է կի սագն դե րի կեղ ևում):

29.  Պայ մա նա կան գրգ ռիչ նե րը տար բեր վում են ոչ միայն գույ նով, այլև ու-
ժով: Հնա րա վոր է, որ տար բե րա կու մը մշակ վել է լույ սի ուժգ նու թյան 
նկատ մամբ և ոչ թե գույ նի:

30.  Նախ պետք է ապա ցու ցել, որ մար դը լսում է: Դրա հա մար պետք է 
մշա կել պաշտ պա նա կան պայ մա նա կան ռեֆ լեքս ցան կա ցած ձայ նի 
նկատ մամբ: Ձայ նը պետք է ամ րապն դել էլեկտ րա կան հո սան քի հար-
վա ծով (ձեռ քի վրա): Եթե որոշ ժա մա նակ հե տո ձայ նը հն չեց նե լիս 
փոր ձարկ վո ղը ձեռ քը քա շում է, նշա նա կում է՝ մշակ վել է պայ մա նա-
կան ռեֆ լեքս, և մար դը կեղ ծում է խլու թյու նը:

31.  Սո վո րա կան պայ ման նե րում առանց որ ևէ մե նա հա տուկ գրգ ռի չի 
(օ րի նակ` սնն դային) ազ դե ցու թյամբ շնե րի մոտ թուք չի ար տադր վում: 
Այս տե ղից պարզ է, որ ջեր մաս տի ճա նային ազ դե ցու թյուն նե րի դեպ-
քում, չի կա րե լի օգ տա գոր ծել թքա գեղ ձե րի աշ խա տան քը որ պես պայ-
մա նա կան ռեֆ լեքս նե րի մե ծու թյան հայ տա բե րիչ (ին դի կա տոր):

32.  Մարդն ար տադ րա մա սում աշ խա տում է ոչ թե մե նակ, այլ իր բրի գա-
դի կազ մում: Ուս տի, եթե փոր ձարկ վո ղը հետ ևում է հենց իր բրի գա դի 
աշ խա տան քին, էներ գիայի փո խա նա կու թյու նը մե ծա նում է: Իսկ ու րիշ 
բրի գա դի աշ խա տան քին հետ ևե լիս այդ ար դյուն քը բա ցա կա յում է:

33. Ե թե նո րա ծին շան ձա գին ծն վե լուց որոշ ժա մա նակ հե տո կե րակ րեն 
տար բեր բնույ թի սնն դով, բայց միս չտան, ապա մսի ո՛չ տես քը և ո՛չ էլ 
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հո տը թքար տադ րու թյուն չեն առա ջաց նի, քա նի որ մի սը նրա հա մար 
ան ծա նոթ սնունդ է: Իսկ եթե մեկ ան գամ միս ու տի, ապա թքար տադ-
րու թյուն կա ռա ջա նա մսի և՛ տես քից, և՛ հո տից: Նշա նա կում է այդ ռեֆ-
լեք սը բնա ծին չէ, սա կայն բնա կան է, որով հետև առա ջա նում է բնա կան 
գրգ ռիչ նե րից: Ար հես տա կան պայ մա նա կան ռեֆ լեքս ներն առա ջա նում 
են էքս պե րի մեն տում:

34. Երկ րոր դային ազ դա րա րային հա մա կար գի ռեակ ցիան կապ ված է 
բա ռային գրգ ռիչ նե րի ազ դե ցու թյան հետ: Այդ պես կա րե լի է մշա կել 
անո թային, շար ժո ղա կան պայ մա նա կան ռեֆ լեքս ներ «ագ ռավ», «ծի-
ծեռ նակ», «բա զե» բա ռե րի նկատ մամբ: Ամ րապն դե լուց հե տո պայ մա-
նա կան ռեֆ լեքս կա րող է առա ջա նալ «թռ չուն ներ» ընդ հան րաց ված 
բա ռով: Մար դու մոտ ընդ հան րաց ման աս տի ճա նը բա վա կա նին մեծ է:

35.  Հա մա լիր պայ մա նա կան ռեֆ լեքս մշա կե լու դեպ քում պետք է պայ-
մա նա կան գրգ ռիչ նե րի հա մա լի րը (ժա մա նակ և տեղ) ամ րապն դել ոչ 
պայ մա նա կան (ս նունդ) գրգ ռի չի հետ: Այս պես՝ շա նը տա նում են N1 
սե նյակ առա վո տյան ժա մը 10 -ին և չեն կե րակ րում, այ նու հետև տա-
նում են N2 սե նյակ երե կո յան ժա մը 6-ի ն, դար ձյալ չեն կե րակ րում: 
Ապա տա նում են N2 սե նյակ առա վո տյան ժա մը 10 -ին և կե րակ րում 
են: Մի քա նի ան գամ փոր ձը կրկ նե լուց հե տո պայ մա նա կան թքար-
տադ րու թյան ռեֆ լեք սը մշակ վում է միայն վեր ջին տար բե րա կում:

36.  Հայ տնի է, որ չա փա զանց մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյունն առա ջաց նում 
է օր գա նիզ մի դի մադ րո ղա կա նու թյան իջե ցում, սա կայն նվա զա գույն 
ծան րա բեռն վա ծու թյու նը ևս կա րող է իջեց նել օր գա նիզ մի կա յու նու-
թյու նը, եթե տե ղի չու նե նա հար մա րո ղա կան, փո խա հա տու ցո ղա կան 
մե խա նիզմ նե րի մո բի լիազա ցում: Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե-
րի՝ պետք է ավե լի կա յու նու թյուն ցու ցա բե րեին չոր րորդ խմ բի կեն դա-
նի նե րը, սա կայն առա վել կա յու նու թյուն ցու ցա բե րում են եր րորդ խմ բի 
կեն դա նի նե րը, որոնք են թարկ վել են չա փա վոր, բայց ոչ նվա զա գույն 
սթ րե սային ազ դե ցու թյա նը: Այս տե ղից հետ ևում է, որ չա փա վոր, բա-
ցա սա կան հույ զե րը նպաս տում են օր գա նիզ մի կա յու նու թյան բարձ-
րաց մա նը:

37.  Տիեզե րա նա վում ան հա վա սա րակշ ռե լիու թյուն է, որը նշա նա կա-
լիորեն իջեց նում է ծան րա բեռն վա ծու թյու նը հե նա շար ժիչ ապա րա տի 
վրա: Ար դյուն քում կալ ցիու մը դուրս է գա լիս ոսկ րե րից, և առա ջա նում 
են այլ ան բա րեն պաստ շար ժեր: Ուս տի տիեզե րագ նաց նե րի հա մար 
մշակ վում է հա տուկ ֆի զի կա կան վար ժու թյուն նե րի հա մա լիր՝ թեր-
շար ժու նու թյան ազ դե ցու թյա նը հա կազ դե լու հա մար:

38. Ա ղյու սա կում ճիշտ չեն ներ կա յաց ված տի պե րը և տեմ պե րա մենտ նե-
րը, քա նի որ ֆլեգ մա տի կը հա մա պա տաս խա նում է ու ժեղ, հա վա սա-
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րակշռ ված չե զոք տի պին, սանգ վի նի կը՝ ու ժեղ, հա վա սա րակշռ ված 
շար ժուն տի պին, խո լե րի կը՝ ու ժեղ չհա վա սա րակշռ ված տի պին:

39.  Պայ մա նա կան ար գե լակ մա նը պատ կա նում են ու շա ցող և մա րող ար-
գե լակում նե րը: Պայ մա նա կան ար գե լակ ման տե սակ նե րից են նաև 
տար բե րա կող ար գե լա կու մը և պայ մա նա կան ար գե լա կը:

40. Ե թե շր ջա փակ վի ցան ցան ման գո յա ցու թյան վե րըն թաց ակ տի վաց նող 
ազ դե ցու թյու նը կեղ ևի վրա, կեն դա նին կք նի, քա նի որ կն վա զի գլ խու-
ղե ղի կեղ ևի նեյ րոն նե րի լար վա ծու թյու նը և կա ռա ջա նա ար գե լա կում:

41.  Պայ մա նա կան ռեֆ լեք սը չի հայտն վի, քա նի որ «զանգ» բա ռը կեն դա նու 
հա մար չի հա մար վում իս կա կան ձայ նի ազ դան շան, այլ հա մար վում է 
ձայ նե րի որո շա կի զու գակ ցու մից կազմ ված պարզ ձայ նային գրգ ռիչ:

42.  Բարձ րա գույն նյար դային գոր ծու նեու թյան խզում և նև րո զի առա ջա-
ցում տե ղի է ու նե նում գլ խու ղե ղի կեղ ևում դրդ ման կամ ար գե լակ ման 
գոր ծըն թաց նե րի շար ժու նու թյան, ու ժե րի գեր լար վա ծու թյան, ինչ պես 
նաև դրանց «բախ ման» դեպ քում:

43. Նև րո տիկ փու լերն են՝ հա վա սա րեց ման, հա կա սա կան, գեր հա կա սա-
կան, ար գե լակ ման:

44. Ա րագ քու նը զբա ղեց նում է ամ բողջ քնի տևո ղու թյան 75% -ը նո րա ծին-
նե րի մոտ:

45. Վ նաս ված օջա խը տե ղա կայ ված կա րող է լի նել հե տին են թա տե սաթըմ-
բում կամ ու ղե ղաբ նի ցան ցան ման գո յա ցու թյան առա ջային բաժ նում:

46. Ար թու նու թյունն ապա հո վող կենտ րոն նե րը տե ղա կայ ված են ու ղե-
ղաբ նի ցան ցան ման գո յա ցու թյան առա ջային (բե րա նային՝ ռոստ րալ) 
բաժ նում` հե տին են թա տե սաթմ բում: 

47. Բ նա ծին կույր մար դու մոտ քնի ժա մա նակ չի կա րող առա ջա նալ տե-
սո ղա կան կեր պար ներ: Երա զա տե սու թյու նը կույ րե րի մոտ լի նում է 
այն զգա յու թյուն նե րի հի ման վրա, որոնք ստա ցել են ար թու նու թյան 
դեպ քում:

48.  Հի շո ղու թյան կրող ներ են հա մար վում՝ ԴՆԹ, ՌՆԹ, ֆոս ֆո դիոպ սին, 
սկո տո ֆո բին:
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 ԲԱ ԺԻՆ ԵՐԿ ՐՈՐԴ
ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ ԻՆՔ ՆՈՒ ՐՈՒՅՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ՀԱ ՄԱՐ

Գ ԼՈՒԽ 1. 

ԴՐ ԴՈՒ ՆԱԿ ՀՅՈՒՍ ՎԱԾՔ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ

1. Ել նե լով Ներնս տի բա նաձ ևից՝ որո շեք, թե ո՞ր դեպ քում ՀՊ-ն հա վա սար 
կլի նի զրոյի:

ա) Եթե բջ ջա թա ղան թի թա փան ցե լիու թյու նը հա վա սար վի բո լոր իոն-
նե րի հա մար, ապա ի՞նչ փո փո խու թյան կեն թարկ վի ՀՊ-ն, որ քա՞ն 
կկազ մի նրա մե ծու թյու նը և ի հա շիվ ին չի՞:

բ) Ի՞նչ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի դր դու նակ բջ ջի հա մար ՀՊ -ի 
բնա կա նոն մե ծու թյու նը, և ո՞ր մե խա նիզմ ներն են ապա հո վում բջ ջում 
իո նային ան հա մա չա փու թյու նը:

2.  Կա ղա մա րի աք սո նի վրա կա տար վել է եր կու փորձ: Յու րա քան չյուր 
փոր ձում աք սո նի և ար տա քին մի ջա վայ րի բա ղադ րու թյու նը եղել է 
այն պի սին, ինչ պի սին բնա կան պայ ման նե րում: Այ նու հետև ար տա քին 
մի ջա վայ րը նոս րաց րել են 10 ան գամ: Առա ջին փոր ձում նոս րա ցու մը 
կա տար վել է սա խա րո զի իզո տո նիկ լու ծույ թով, երկ րոր դում՝ թո րած 
ջրով: Ինչ պե՞ս կփոխ վի ՀՊ -ի մե ծու թյու նը յու րա քան չյուր դեպ քում:

3. Ինչ պե՞ս կփոխ վի ԳՊ -ի կո րը՝ նատ րիու մա կան ան ցու ղի նե րի ապաակ-
տի վաց ման գոր ծըն թա ցը դան դա ղեց նե լու դեպ քում:

4.  Նյար դամ կա նային պատ րաս տու կի վրա դր վում է 2 փորձ: Յու րա քան-
չյուր փոր ձում նյար դը գրգ ռում են 2 տար բեր ու ժի գր գիռ նե րով և գրան-
ցում առա ջա ցած պո տեն ցիալի և մկա նի կծկ ման մե ծու թյու նը: Առա ջին 
փոր ձում պո տեն ցիալի մե ծու թյու նը թույլ ու ժի դեպ քում եղել է փոքր, 
իսկ ավե լի ու ժեղ գր գի ռի ազ դե ցու թյան դեպ քում՝ մեծ: Սա կայն մկա նը 
ոչ մի դեպ քում չի կծկ վել: Երկ րորդ փոր ձում պո տեն ցիալի մե ծու թյու-
նը ու ժեղ և թույլ գրգ ռի չի ազ դե ցու թյան դեպ քում եղել է նույ նը, սա կայն 
մկա նը եր կու դեպ քում էլ կծկ վել է: Բա ցատ րեք փոր ձի ար դյուն քը:

5. Ինչ պե՞ս պար զել՝ ան հրա ժե՞շտ է արդյոք մեծ կի սագն դե րի կեղ ևի նեյ-
րոն նե րի ակ տի վու թյու նը քնի ժա մա նակ, թե՞ այդ նեյ րոն նե րը գտն վում 
են ար գե լակ ված վի ճա կում:

6. Ինչ պե՞ս կա րե լի է որո շել մար դու տե սո ղա կան օր գա նի դր դե լիու թյու նը:

7. Ին չու՞ ու ժեղ գրգռ ման դեպ քում մկա նը չի կծկ վում:
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8. Ին չու՞ ֆուտ բո լիս տը, որը վնաս վածք է ստա ցել խա ղի ժա մա նակ, կա-
րող է շա րու նա կել խա ղը, եթե վնաս ված մա սը մշա կեն քլո րէ թի լով:

9. Ինչ պե՞ս կա րե լի է որո շել մե կու սաց ված մկա նի դր դե լիու թյու նը նրա 
հոգ նա ծու թյան դեպ քում:

10.  Մե կա կան մկա նա թե լը պա տաս խա նում է «ա մեն ինչ, կամ ոչինչ» 
օրեն քով, իսկ ամ բող ջա կան մկա նը՝ ու ժային օրեն քով: Ին չո՞վ է պայ-
մա նա վոր ված նման ար դյուն քը:

11. Մ կա նը գրգ ռում են մաշ կին ամ րաց ված էլեկտ րոդ նե րով: Թվարկ ված 
ռեակ ցիանե րից ո՞ րը կա րող է դիտ վել.

1. մաշ կի գրգռ ման զգա յու նու թյուն՝ առանց մկա նի կծկ ման,

2. մկա նի կծ կում՝ առանց մաշ կի գրգռ ման զգա յու նու թյան,

3. մաշ կի գրգռ ման զգա յու նու թյուն և մկա նի կծ կում:

12. Աշ խա տան քային օր վա վեր ջում բան վո րի լսո ղու թյան զգա յու նու թյան 
շեմ քը 5 դե ցի բե լից դար ձել է 12 դե ցի բել: Ինչ պե՞ս է փոխ վել այդ պա րա-
գա յում լսո ղու թյան օր գա նի դր դե լիու թյու նը:

13. Ին չու՞ մկա նի շար ժո ղա կան նյար դը հա տե լիս մկա նը են թարկ վում է 
հե տաճ ման:

14.  Նյար դը են թար կում են չա փա վոր սա ռեց ման, որի ար դյուն քում փոխ-
վում են նրա նում ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րը: Ո՞ր դեպ քում այդ փո փո-
խու թյուն ներն առա վել կդրս ևոր վեն՝ ԳՊ -ի առա ջաց մա՞ն, թե՞ վե րա-
կանգն ման շր ջա նում:

15. Ն կա րեք էկ վի վա լենտ էլեկտ րա կան գծա պատ կեր, որը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս վեր լու ծելու պա սիվ էլեկտ րո տո նի կա կան պո տեն-
ցիալը: Ինչ պե՞ս են այդ գծա պատ կեր նե րի տար րե րը կապ ված բջ ջա-
թա ղան թի կա ռույց նե րի հետ:

16. Ինչ պե՞ս է իրա կա նա նում պո տեն ցիալա կա խյալ ան ցու ղու ակ տի վա-
ցու մը և ապաակ տի վա ցու մը: Նշեք այն վի ճակ նե րը, որոն ցում կա րող է 
գտն վել պո տեն ցիալա կա խյալ Na -ա կան ան ցու ղին:

17. Ինչ պի սի՞ն են ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում նե րը լի գանդ ղե կա վա-
րող ան ցու ղի նե րի մա սին: Տվեք նի կո տի նային, ացե տիլ խո լի նային ըն-
կա լիչ նե րի բնու թա գի րը:

18. Ին չու՞ ապաբ ևե ռաց նող գրգ ռի չի դեպ քում պո տեն ցիալա կա խյալ Na+ -
ա կան ան ցու ղի նե րը ավե լի շուտ են ակ տի վա նում, քան կա լիու մա կան 
ան ցու ղի նե րը: Ո՞ր եր կու գոր ծոն ներն են հիմ նա կա նում որո շում ԳՊ -ի 
տա րած ման արա գու թյու նը:
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19.  Հաս տա տուն հո սան քով նյար դի եր կա րատև գրգռ ման ար դյուն քում 
ապաբ ևե ռաց ման կրի տի կա կան մա կար դա կը (Ա ԿՄ) իջել է 20% -ո վ, 
ապաբ ևե ռաց ման մե ծու թյու նը՝ 10% -ո վ: ԹՊ -ի ելա կե տային մե ծու թյու-
նը՝ E0 = -100 մՎ, ԱԿՄ = -70 մՎ: Ինչ պե՞ս կփոխ վի նյար դի դր դե լիու-
թյու նը այդ պա րա գա յում:

20.  Նյար դային թե լի կի ԹՊ-ն -100 մՎ է: ԱԿՄ-ն ԹՊ -ից տար բեր վում է 30% 
-ո վ: Ինչ պի սի՞ն է նյար դի ռեոբա զան, եթե 1 Վ գրգ ռող հո սան քը E0-ն 
շար ժում է 5 մՎ -ո վ:

21. Ինչ պի սի՞ պա տաս խան կտա դրդ վող թա ղան թը գրգռ մա նը, որը մոտ է 
շեմ քային ու ժին:

22. Գ ծեք գծա պատ կեր, որում նշ ված լի նի կմախ քային մկա նի ԳՊ -ի, դր դե-
լիու թյան և կծկ ման կո րե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը:

23. Մ կա նի ան դր դե լիու թյան շր ջա նը 10 մվրկ է, մե կա կան կծկ ման տևո-
ղու թյու նը՝ 200 մվրկ: Ինչ պի սի՞ն պետք է լի նի գրգ ռում նե րի միջև ըն-
կած ժա մա նա կա մի ջո ցը, որ պես զի առա ջաց նի հարթ պր կան քային 
կծ կում:

24.  Նյար դա թե լե րից մե կի ԹՊ-ն՝ E0 = -70 մՎ է, EK = 45 մՎ, երկ րոր դի նը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար E0 = -72 մՎ, EK = 58 մՎ, իսկ եր րոր դի նը՝ E0 
= -70 մՎ, EK = 50 մՎ: Այդ նյար դա թե լե րից ո՞րն է օժտ ված բարձր և ո՞-
րը ցածր դր դե լիու թյամբ: Նշ ված նյար դա թե լե րից ո՞րն ու նի գրգռ ման 
ամե նա փոքր շեմ քը:

25. Ին չու՞ նյար դա թե լը ոչ աղային մի ջա վայր տե ղադ րե լուց ԳՊ չի առա-
ջաց նում ցան կա ցած ու ժի գրգռ ման պա րա գա յում: Ին չու՞ նյար դա-
թե լե րում ապաբ ևե ռաց ման առաջ նային օջա խից հե ռա նա լիս (1-2 մմ 
սահ մա նում) տե ղային հո սանք նե րի դր դող ազ դե ցու թյունն աս տի ճա-
նա բար նվա զում է:

26. Դրդ ման հա ղորդ ման արա գու թյու նը մկա նա թե լի թա ղան թով կազ մում 
է 5 մվրկ: Ին չի՞ հա վա սար կլի նի կծկ ման ալի քի հա ղորդ ման արա գու-
թյու նը: Որ քա՞ն ժա մա նա կից հե տո կծկ ման ալի քը մկա նա թե լի մի ծայ-
րից կհաս նի մյու սը, եթե մկա նա թե լի կի եր կա րու թյու թյու նը 10 սմ է:

27.  Նյար դամ կա նային պատ րաս տու կի նյար դը եր կա րատև գրգ ռե լիս մկա-
նը հոգ նում է: Ի՞նչ տե ղի կու նե նա, եթե ան մի ջա պես գրգռ վի մկա նը:

28. Մ կա նի ան դր դու նակ շր ջա նը 5 մվրկ է, լա բի լու թյու նը փոքր է 4 ան-
գամ: Գծեք մկա նա գի րը հետ ևյալ հա ճա խու թյուն նե րով գրգռ ման դեպ-
քում՝ 10 Հց, 50 Հց, 100 Հց:

29.  Փոր ձում պարզ վել է, որ հո սան քի ան փո փոխ ու ժի դեպ քում պե սի մում 
առա ջա նում է 150 Հց հա ճա խու թյան դեպ քում: Գրգռ ման ո՞ր հա ճա-
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խու թյան դեպ քում այդ նյար դամ կա նային  պատ րաս տու կի վրա 
կա րե լի է ստա նալ օպ տի մու մի վի ճակ: Ինչ պի սի՞ն է տվյալ պատ րաս-
տու կի նյար դամ կա նային սի նապ սի լա բի լու թյու նը:

30. Կ մախ քային մկա նի մե կա կան կծկ ման դեպ քում կար ճաց ման փու լի 
տևո ղու թյու նը կազ մում է 50 մվրկ: Ինչ պի սի՞ հա ճա խու թյան գրգռ ման 
դեպ քում կդիտ վի հարթ պր կանք: Կծկ ման ի՞նչ տե սակ կդիտ վի, եթե 
գրգռ ման հա ճա խու թյու նը լի նի 15 ազ դակ/վրկ:

31.  Կա ղա մա րի հս կա աք սո նը տե ղա վո րում են այն պի սի մի ջա վայ րում, 
որի իո նային կազ մը հա ման ման է բնա կան պայ ման նե րին: Այդ դեպ-
քում ՀՊ -ի մե ծու թյու նը չի փոխ վում: Ապա կա տա րում են 2 փորձ՝ ա) 
աք սո նը պեր ֆու զում են կե րակ րի աղի իզո տո նիկ լու ծույ թով, բ) շա-
րու նա կե լով պեր ֆու զու մը՝ ար տա քին մի ջա վայ րի լու ժույ թը փո խա րի-
նում են աք սո նի ներ քին պա րու նա կու թյան իո նային կազ մին հա մար-
ժեք լու ծույ թով: Ի՞նչ պես կփոխ վի ՀՊ-ն յու րա քան չյուր դեպ քում:

32. Գ րա ֆի կո րեն պատ կե րեք ներբջ ջային և ար տաբջ ջային եղա նա կով 
գրանց ված գոր ծո ղու թյան պո տեն ցիալը: Ին չու՞ են այդ կո րե րը տար-
բեր վում:

33.  Մի հյուս ված քի բա ցար ձակ ան դր դու նակ փու լը հա վա սար է 1 վրկ -ի, 
հա րա բե րա կան ան դր դու նակ փու լը` 3 մվրկ: Մյու սի հա մար` հա մա-
պա տաս խա նա բար 3 մվրկ և 8 մվրկ: Ան վա նեք այդ հյուս վածք նե րը և 
հաշ վեք նրանց լա բի լու թյու նը:

34.  Նյար դամ կա նային պատ րաս տու կի մկա նը գրգ ռում են անուղ ղա կի 
եղա նա կով` հաս տա տուն հո սան քի թույլ ու ժով: Ո՞ր պայ ման նե րի 
դեպքում կդիտ վի նրա կծ կու մը, և ինչ պե՞ս կա րե լի է դա բա ցատ րել:

35.  Նյար դա թե լը, որը տե ղադր ված է թո րած ջրի մեջ, չի պա տաս խա նում 
ոչ մի ու ժի գրգ ռի չի, բա ցատ րեք պատ ճա ռը:

36. Մ կա նին և մկա նա թե լին տր վում է են թա շեմ քային, շեմ քային և վեր շեմ-
քային գր գիռ ներ: Ինչ պե՞ս կպա տաս խա նեն այդ գր գիռ նե րին մկա նը և 
մկա նա թե լը:

37.  Գոր տի նյար դամ կա նային պատ րաս տու կին տր վում է ուղ ղա կի, ապա 
անուղ ղա կի գր գիռ 250 Հց հա ճա խու թյամբ: Ինչ պի սի՞ հա ճա խու թյամբ 
գոր ծո ղու թյան պո տեն ցիալ ներ կա ռա ջա նան մկա նում առա ջին և երկ-
րորդ դեպ քե րում: Պա տաս խա նը հիմ նա վո րեք:

38.  Գոր տի կմախ քային մկա նի կծկ ման ո՞ր ձևը կլի նի, եթե ազ դակ նե րի 
միջև տևո ղու թյու նը (ին տեր վա լը) ռիթ միկ գրգռ ման պայ ման նե րում 
կազ մում է 0,03 վրկ, 0,07վրկ, 0,25: Հաշ վեք գրգռ ման հա ճա խու թյու նը 
յու րա քան չյուր դեպ քում: 
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39.  Կա րո՞ղ է արդյոք գոր ծո ղու թյան պո տեն ցիալը առա ջաց նի կմախ-
քային մկա նի կծ կում, եթե կտր ված է լայ նա կի խո ղո վակ նե րի կա պը 
պլազ մային թա ղան թի հետ:

40. Ե թե կմախ քային մկա նին ամ րաց վի թեթև ծան րու թյուն և են թարկ վի 
պր կան քային գրգռ ման, ին չո՞ւ մկա նը սկզ բից կծկ վում է՝ իզո տո նիկ 
բարձ րաց նե լով ծան րու թյու նը, ապա կար ճա ցու մը դան դա ղում է և 
հետ ևում է իզո մետ րիկ կծ կու մը:

41.  Մեծ ծան րու թյան դեպ քում մկա նը կծկ վում է քիչ, և ծան րու թյու նը 
բարձ րաց նում է փոքր բարձ րու թյամբ: Ին չո՞վ եք բա ցատ րում մկա նի 
կար ճաց ման սահ ման նե րը՝ ծան րու թյու նից կախ ված:

42. Ե թե կմախ քային մկա նի արյան մա տա կա րա րու մը խան գար ված է, 
ապա ո՞ր շար ժա միավոր նե րում ավե լի շատ կն վա զի մկա նի կծկ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ ԱԵՖ -ի սին թե զը: Ին չու՞:

43. Ավ տով թա րի են թարկ ված մար դու բազ կի երկգլ խա նի մկա նի 50% 
մկա նա թե լե րը վնաս վել են: 10 ամ սից հե տո մկանն ըն դու նակ է զար-
գաց նել նոր մայի 80% -ի չա փով ուժ: Ո՞ր փո փո խու թյուն ներն են ապա-
հո վել վնաս ված մկա նում վե րա կանգն մա նը:

44.  Մե կու սաց ված կմախ քային մկա նը գրգռ ման ժա մա նակ կա րող է կծկ-
վել Ca2+ իոն ներ չպա րու նա կող լու ծույ թում. ա) պլազ մային թա ղան թի 
ուղ ղա կի ապաբ ևե ռաց ման մի ջո ցով, բ) հա մա պա տաս խան նյար դի 
գրգռ ման մի ջո ցով: Ի՞նչ տե ղի կու նե նա նույն պայ ման նե րում հարթ 
մկա նի հետ:

45. Ին չու՞ միելի նա պատ և միելի նա զուրկ նյար դա թե լե րով դր դու մը հա-
ղորդ վում է մե կու սի, չի ան ցնում մի թե լի կից մյու սը: Ո՞րն է դրա ֆի-
զիոլո գիական նշա նա կու թյու նը:

46. Ին չու՞ սի նապ սային հա ղորդ ման ժա մա նակ նեյ րո նում առա ջա ցող 
ԳՊ -ի հա ճա խու թյու նը չի հա մա պա տաս խա նում տվյալ սի նապ սային 
մուտքն ու նե ցող բջ ջի ԳՊ -ի հա ճա խու թյա նը:

47.  Փոր ձի պայ ման նե րում գրանց վել է 0,1 վրկ տևո ղու թյամբ մե կա կան 
մկա նային կծ կում: Ո՞ր պայ մա նի դեպ քում կծ կու մը կվե րա փոխ վի 
հարթ և ատամ նա վոր կծ կան քի:

48. Կծկ վող մկա նին 2-րդ գր գի ռը տր վում է՝ ա) գաղտ նի շր ջա նում, բ) կըր-
ճատ ման, գ) թու լաց ման փու լե րում: Ինչ պե՞ս կպա տաս խա նի մկա նը 
յու րա քան չյուր դեպ քում:

49. Պր կան քային գրգ ռու մը դա դա րեց նե լուց հե տո մկա նը սկզ բում լիովին 
չի թու լա նում: Դա հետպր կան քային կծ կանքն է (կոնտ րակ տու րա): 
Ո՞րն է նրա զար գաց ման մե խա նիզ մը: Ինչ պե՞ս կա րե լի է այն վե րաց նել:
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50. Են թադ րենք, ինչ -որ նյութ ընկ նե լով սի նապս, նշա նա կա լիորեն նե-
ղաց նում է սի նապ սային ճեղ քը և միաժա մա նակ շր ջա փա կում է միջ-
նոր դա նյու թի ար տադ րու թյու նը: Հնա րա վո՞ր է արդյոք դր դու մը ան ցնի 
այդ պի սի սի նապ սով:

51.  Հայտ նի է, որ մր ջյու նը կա րող է ծնո տի մի ջո ցով տա նել որս, որը մի 
քա նի ան գամ գե րա զան ցում է սե փա կան քա շը: Կա րե լի՞ է եզ րա կաց-
նել, որ մր ջյուն նե րի մկան նե րը ար տա կարգ ու ժեղ են:
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Գ ԼՈՒԽ 2. 

ՖԻ ԶԻՈԼՈ ԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ 
ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՂ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

1. Երե խան, որը սո վո րում է նվա գել դաշ նա մու ր, սկզ բում նվա գում է ոչ 
միայն ձեռ քե րով, այլև շար ժում է գլու խը, ոտ քե րը և նույ նիսկ լե զուն: 
Ինչ պի սի՞ն է այդ եր ևույ թի մե խա նիզ մը:

2. Ս տա մոք սա հյութ վերց նե լու հա մար բժիշ կը հի վան դին առա ջար կում 
է զոնդ կուլ տալ, կամ բժիշկն ինքն է զոն դը մտց նում ստա մոքս ըմ պա-
նի և կե րակ րա փո ղի մի ջո ցով: Սա կայն այդ պա րա գա յում որոշ մարդ-
կանց մոտ առա ջա նում է փսխ ման ռեֆ լեքս, որն ան հնար է դարձ նում 
կա տա րել այդ մա նի պու լյա ցիան: Ի՞նչ պետք է անել:

3. Ի՞նչ մե խա նիզմ գո յու թյուն ու նի ող նու ղե ղում, որը պահ պա նում է 
նյար դային բջիջ նե րը չա փից ավե լի դրդ վե լուց:

4. Ինչ պե՞ս կա րե լի է ապա ցու ցել ըն կալ չա կան դաշ տի առ կա յու թյու նը 
ռեֆ լեք սային ռեակ ցիանե րի առա ջաց ման մեջ:

5. Ե թե գրգ ռեն նա պաս տա կի պա րա նո ցի շր ջա նի մաշ կը, ապա նրա մոտ 
առա ջա նում է շն չա ռու թյան կանգ: Ճա գա րի մոտ այդ եր ևույ թը բա ցա-
կա յում է: Ո՞րն է այդ ռեֆ լեք սային ռեակ ցիանե րի իմաս տը նա պաս-
տա կի մոտ:

6.  Կա րե լի՞ է արդյոք հա մա րել ռեֆ լեք սային ռեակ ցիա, որն առա ջա նում 
է էլեկտ րա կան հո սան քի կամ քի միական նյու թե րի ան մի ջա կան ազ-
դե ցու թյամբ ող նու ղե ղի կամ գլ խու ղե ղի որ ևէ շր ջա նի վրա, որը պա-
րու նա կում է շար ժա նեյ րոն:

7.  Ռեֆ լեք սային ռեակ ցիա առա ջաց նե լու հա մար կտ րել են հա մա պա-
տաս խան զգա յա կան նյար դը, ապա որ ևէ ծայ րը գրգ ռել են թա շեմ քային 
հո սան քով: Սա կայն ռեակ ցիա չի առա ջա ցել: Ին չու՞:

8. Օր գա նիզ մում զգա ցող նյար դի եր կա րատև գրգռ ման ժա մա նակ մկա-
նի կծ կում նե րը դա դա րում են: Ո՞րն է ռեֆ լեք սային պա տաս խա նի վե-
րաց ման պատ ճա ռը: Ինչ պե՞ս կա րե լի է դա ապա ցու ցել:

9.  Հա զի, փռշ տո ցի, կլլ ման, ծծե լու ռեֆ լեքս նե րը առա ջա նում են տար բեր 
ռեֆ լեք սային դաշ տե րի գրգռ մամբ, սա կայն այդ ռեֆ լեքս նե րից յու րա-
քան չյու րում որո շա կի աս տի ճա նով մաս նակ ցում են ըմ պա նի մկան-
նե րը նյար դա վո րող շար ժա նեյ րոն նե րը: Ինչ պե՞ս կա րե լի է դա բա-
ցատ րել:
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10. Ի՞նչ տե ղի կու նե նա նյար դային կենտ րո նում, եթե ազ դակ ներն ընկ նեն 
այն պի սի հա ճա խու թյամբ, որի դեպ քում ացե տիլ խո լի նը չի հասց նում 
ամ բող ջու թյամբ քայ քայ վել խո լի նէս թե րա զով և մեծ քա նա կով կու-
տակ վում է հետ սի նապ սային թա ղան թում:

11. Ող նու ղե ղային գոր տի թա թին հասց վում է են թա շեմ քային գր գիռ, պա-
տաս խան չի լի նում: Նույն ու ժի գր գի ռը եթե տր վի բազ մա թիվ ան գամ 
կարճ ին տեր վալ նե րով, ապա ի հայտ է գա լիս պա տաս խան. գոր տը 
թա թը կծ կում է: Նյար դային կենտ րոն նե րի ո՞ր հատ կու թյունն է ըն կած 
այս եր ևույ թի հիմ քում: Ո՞վ է առա ջին ան գամ այն նկա րագ րել: Գր գիռ-
նե րի միջև ինչ պի սի՞ տևո ղու թյան դեպ քում տե ղի կու նե նա այդ ռեակ-
ցիան:

12.  Կա րո՞ղ եք արդյոք գտ նել ինչ -որ ընդ հան րու թյուն նեյ րոն նե րում նա-
խա սի նապ սային ար գե լակ ման և նյար դե րում հար մար ման եր ևույ թի 
զար գաց ման մե խա նիզմ նե րում:

13.  Փոխ հա կա դարձ ար գե լակ ման էու թյու նն այն է, որ կեն դա նու մի վեր-
ջույ թի ծալ ման դեպ քում տե ղի է ու նե նում ար գե լա կում մյուս վեր ջույ-
թի հա կազ դիչ մկան նե րի կենտ րո նում: Ինչ պե՞ս կա րե լի է ապա ցու ցել, 
որ այդ հա րա բե րու թյուն նե րը խս տո րեն, կազ մա բա նո րեն ամ րապընդ-
ված չեն, այլ հա մար վում են գոր ծա ռու թային և կա րող են վե րա փոխ-
վել:

14. 150 գ կշիռ ու նե ցող մկա նը 5 րո պեում օգ տա գոր ծում է 20 մլ թթ վա ծին: 
Որ քա՞ն թթ վա ծին րո պեում կօգ տա գոր ծի 150 գ նյար դային հյուս ված քը:

15. Ո՞ր մե խա նիզմ ներն են պայ մա նա վո րում ող նու ղե ղային մո տո նեյ րոն-
նե րին առա ջաց նել դր դում մինչև 50 ազ դակ/վրկ, իսկ ներ դիր նեյ րոն-
նե րին՝ մինչև 500 ազ դակ/վրկ -ո մ:

16. Ող նու ղե ղի վնաս ված քից հե տո տու ժա ծի մոտ ան հե տա ցել է ձախ ոտ-
քի շար ժո ղա կան ակ տի վու թյու նը, իսկ աջ ոտ քի շար ժում նե րը պահ-
պան վել են, սա կայն իջել է շո շա փա կան և լրիվ ան հե տա ցել ջեր մաս-
տի ճա նային ու ցա վային զգա յու նու թյու նը: Ո՞ր մա կար դա կում է եղել 
վնաս ված քը:

17.  Գոր տի ստո րին վեր ջույ թի մաշ կը գրգ ռե լիս առա ջա նում է ծալ ման 
ռեֆ լեքս, որի գաղտ նի շր ջա նը 8 վրկ է: Ինչ պե՞ս կփոխ վի այդ ռեֆ լեք սի 
գաղտ նի շր ջա նը, եթե այդ պի սի գրգ ռու մը տր վի ու ղե ղաբ նի ցան ցա-
նման գո յա ցու թյան հս կաբջ ջային կո րի զի խթան ման ֆո նի վրա:

18.  Կեն դա նու մոտ կա տար վել է ող նու ղե ղի հա տում 2-րդ և 4-րդ հատ ված-
նե րի մա կար դա կում: Ինչ պե՞ս կփոխ վի զար կե րա կային ճն շու մը առա-
ջին և երկ րորդ հա տում նե րից հե տո:
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19.  Հե ռաց նում են գոր տի տե սաթմ բե րը, և թա թե րը ընկղ մե լով ծծմ բա կան 
թթ վի լու ծույ թի մեջ, որո շում են թա թը ետ քա շե լու ռեֆ լեք սի ժա մա-
նա կը: Այ նու հետև մի թա թը ընկղ մում են լու ծույ թի մեջ, իսկ մյու սը ու-
նե լիով ուժ գին սեղ մում, ինչ պես կփոխ վի ռեֆ լեք սի ժա մա նա կը: Ո՞վ է 
առա ջին ան գամ կա տա րել այդ փոր ձը:

20.  Ցա վային գր գիռ նե րի դեպ քում դիտ վում է սա կա վա մի զու թյուն: Ո՞րն է 
դրա ֆի զիոլո գիական իմաս տը:

21. Ե թե մար դը կա նո նա վոր կեր պով հա ճա խում է շո գե բաղ նիք, որոշ ժա-
մա նակ հե տո նրա մոտ կփոխ վի՞ արդյոք էներ գիական փո խա նա կու-
թյան մա կար դա կը:

22. Ինչ պե՞ս կփոխ վի թո քե րի կեն սա կան տա րո ղու թյու նը հի վանդ նե րի 
մոտ կրծ քա հեղ ձու կի վաղ փու լե րում:

23. Ող նու ղե ղի վնաս ված քից հե տո հի վան դի մոտ ան հե տա ցել է ազդ-
րի առջ ևի մա կե րե սի զգա յու նու թյու նը: Ող նու ղե ղի քա նի՞ հատ ված է 
վնաս վել:

24. Ի՞նչ տե ղի կու նե նա, եթե կտր վի գոր տի հե տին վեր ջույ թը նյար դա վո-
րող ող նու ղե ղի հե տին ար մա տի կը, իսկ եթե հատ վի առջ ևի՞ ար մա տի-
կը:

25. Մ կան նե րի ձգ ման դեպ քում մկա նային իլիկ նե րից առա ջա ցած ռեֆ-
լեքս նե րը նպաս տում են նրա ելա կե տային վի ճա կի վե րա դար ձին: Այդ 
պա րա գա յում ինչ պե՞ս է տե ղի ու նե նում մկան նե րի կծ կու մը, եթե նրա 
եր կա րու թյու նը փոք րա ցել է:

26.  Ներ կա յումս նկ րագր ված է շուրջ 20 նյար դա միջ նոր դա նյութ: Ո՞րն է 
նրան ցից հա մար վում գլ խա վո րը: ԿՆՀ -ի ու րիշ ի՞նչ միջ նոր դա նյու թեր 
գի տեք:

27.  Հի վան դի մոտ ող նու ղե ղը վնաս վել է կրծ քային և գոտ կային հատ ված-
նե րի միջև: Կդիտ վի՞ արդյոք նրա մոտ դե ֆե կա ցիայի և մի զար ձակ ման 
խան գա րում, եթե այո, ապա ին չպե՞ս են դրանք դրս ևոր վում վնաս-
ված քից հե տո տար բեր շր ջան նե րում:

28. Ե թե ցե րե կը մի քա նի րո պե նայենք պա տու հա նին և աչ քե րը փա կենք, 
ապա որոշ ժա մա նակ դեռ կեր ևա պա տու հա նի շր ջա նա կը: Նյար դային 
կենտ րոն նե րի ո՞ր հատ կու թյամբ է բա ցատր վում այդ եր ևույ թը:

29. Ող նու ղե ղային շոկն առա ջա նում է ող նու ղե ղի երկ կող մա նի հա տու-
մից հե տո: Ար դյուն քում հա տու մից ներքև ան հե տա նում են ռեֆ լեք-
սային գոր ծու նեու թյան բո լոր տե սակ նե րը: Հա տու մից որոշ ժա մա նակ 
հե տո վե րա կանգն վում են ող նու ղե ղային պարզ ռեֆ լեքս նե րը: Շո կի 
վե րա ցու մից հե տո կտր ված քից ներքև գտն վող հատ ված նե րը կար գա-
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վո րող մկան նե րի լար վա ծու թյու նը խիստ բարձ րա նում է, առա ջա նում 
է գեր լար վա ծու թյուն: Բա ցատ րեք առա ջա ցած փո փո խու թյուն նե րի մե-
խա նիզմ նե րը:

30.  Կա րե լի է արդյո՞ք հա մա րել ռեֆ լեք սային ռեակ ցիա, որն առա ջաց վում 
է էլեկտ րա կան կամ քի միական նյու թե րի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյամբ 
ող նու ղե ղի կամ գլ խու ղե ղի որ ևէ շր ջա նում, որը պա րու նա կում է շար-
ժա նեյ րոն:

31. Ինչ պե՞ս կփոխ վի բուլ բար կեն դա նի նե րի առջ ևի և հե տին վեր ջույթ նե-
րի լար վա ծու թյու նը գլու խը հետ և առաջ թե քե լու դեպ քում:

32.  Մար դու մոտ նս տամ կա նի հրա զե նային վեր քից հե տո առա ջա ցել է 
չլա վա ցող խոց: Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել դրա դրս ևո րու մը:

33.  Հայտ նի է, որ նար կո զային քնի դեպ քում նար կոզ տվող բժիշ կը մշ տա-
պես հետ ևում է հի վան դի բբե րի ռեակ ցիային լույ սի նկատ մամբ: Ի՞նչ 
նպա տա կով է դա կա տար վում, և ին չի՞ հետ ևանք կա րող է լի նել այդ 
ռեակ ցիայի բա ցա կա յու թյու նը:

34. Ո՞ր շար ժո ղա կան գոր ծո ղու թյան դեպ քում է հնա րա վոր հա կազ դիչ 
մկան նե րի միաժա մա նա կյա կծ կում:

35.  Հի վանդ աջ լի կը առար կա նե րի անուն նե րը չի հի շում, բայց ճիշտ նկա-
րագ րում է դրանց նշա նա կու թյու նը: Գլ խու ղե ղի ո՞ր շր ջանն է այդ մար-
դու մոտ վնաս ված:

36. Ի՞նչ տա րի քում կա րող է գտն վել մար դը, եթե քնի ժա մա նա կի 75% -ը 
զբա ղեց նում է արագ քու նը:

37. Ավ տո մե քե նայի վթա րի ար դյուն քում վա րոր դը ստա ցել է գլ խի վնաս-
վածք և կորց րել ան ցյա լը վե րար տադ րե լու հնա րա վո րու թյու նը (հե-
տըն թաց հի շո ղու թյուն): Ո՞ր կի սագն դի գոր ծա ռույթն է նրա մոտ խան-
գար վել:

38.  Նար կոզ տա լուց հե տո հի վան դը չի հի շում այն տե ղե կու թյու նը, որը 
նրան առա ջարկ վել է մինչ նար կո զը: Կար ճատև հի շո ղու թյան ո՞ր տե-
սու թյան մա սին է վկա յում այդ փաս տը:

39.  Մար դը սկ սել է մո ռա նալ առար կա նե րի ան վա նու մը: Ո՞ր կենտ րոնն է 
վնաս վել, որը կապ ու նի խոս քի հետ, և ո՞ր կի սագն դում է այն գտն վում:

40.  Հի վան դի մոտ խան գար վել են ներ քին ար գե լակ ման հետ կապ ված 
գոր ծըն թաց նե րը: Գլ խու ղե ղի մեծ կի սագն դե րի ո՞ր բիլթն է ախ տա-
հար ված:

41.  Մար դու մոտ խան գար վել է վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյու նը: Ո՞ր կի-
սագն դի գոր ծա ռույթն է խան գար վել:
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42. Ի՞նչ տե ղի կու նե նա ու ղե ղա զերծ ման կար կամ վա ծու թյան վի ճա կում 
գտն վող կատ վի հետ կար միր կո րի զից ներքև ու ղե ղա բու նը հա տե լուց 
հե տո, և եթե հա տեն նաև ող նու ղե ղի հե տին ար մատ նե րը:

43. Գլ խու ղե ղի մեծ կի սագն դե րի կեղ ևը ան ջա տե լու պա րա գա յում մար-
դը կորց նում է գի տակ ցու թյու նը: Հնա րա վո՞ր է արդյոք նման ար դյունք 
բա ցա ռա պես ան վնաս կեղ ևի և բնա կա նոն արյու նա մա տա կա րար ման 
դեպ քում:

44.  Կան եր կու ար տա տար ու ղի ներ, որոն ցից մե կը մտ նում է մարմ նա կան 
ռեֆ լեք սի ռեֆ լեք սային աղե ղի մեջ, մյու սը՝ վե գե տա տիվ: Դրանք հեշտ 
է տար բե րել մի մյան ցից, եթե մենք տես նենք գոր ծար կող օր գա նի ռեակ-
ցիան: Են թադ րենք, որ այդ ար տա տար ու ղի նե րը մատ չե լի են հե տա-
զո տու թյան հա մար, իսկ գոր ծար կող օր գան ներ տես նել հնա րա վոր չէ: 
Ի՞նչ անել այդ պա րա գա յում:

45. Ինչ պե՞ս կփոխ վի սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը, եթե երկ կող մա-
նի հա տեն դե պի սիրտ եկող թա փա ռող նյար դե րը և գրգ ռեն կտր ված 
նյար դի դե պի կենտ րոն գնա ցող ծայ րը:

46. Ե թե օր գա նիզ մում առա ջա նում է գոր ծա ռույթ նե րի լար վա ծու թյան վի-
ճակ, ապա այդ ժա մա նակ ու ժե ղա նու՞մ է արդյոք սր տի վրա կենտ րո-
նա կան ազ դե ցու թյու նը, թե՞ մե ծա նում է ներսր տային ռեֆ լեքս նե րի դե րը:

47.  Ճա գա րին պառ կեց րել են կող քի վրա և պա հել այդ դիր քում: Կեն դա նու 
գլու խը շրջ վում է գա գա թով վեր: Նկա րագ րեք առա ջա ցած ռեակ ցիայի 
մե խա նիզ մը:

48.  Կատ վի են թա տե սաթմ բի առջ ևի բաժ նի կո րիզ նե րում ներդ րել են 
էլեկտ րոդ ներ և գրգ ռել: Ինչ պի սի՞ ռեակ ցիաներ կա րող են առա ջա նալ 
կեն դա նու մոտ:

49. Ինչ պե՞ս ապա ցու ցել ըն կալ չա կան դաշ տի նշա նա կու թյու նը ռեֆ լեք-
սային ռեակ ցիանե րի առա ջաց ման մեջ և նրա մե նա հատ կու թյու նը:

50. Ի՞նչ տե ղի կու նե նա, եթե քաղ ցած շան թա թին ու տե լու պա հին հասց վի 
ցա վային գր գիռ:

51. Գլ խու ղե ղի կեղ ևը գրգ ռե լիս շու նը շար ժում ներ է կա տա րում առջ ևի 
թա թե րով: Ըստ Ձեզ՝ կեղ ևի ո՞ր շր ջանն է են թարկ վել գրգռ ման:

52.  Հի մային հան գույց նե րը, մի ջին ու ղե ղի կո րիզ նե րը, հե տին ու ղե ղի ան-
դաս տա կային կո րիզ նե րը մտ նում են ար տաբր գային հա մա կար գի մեջ, 
որը մաս նակ ցում է շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան հա մա ձայ նեց մա նը: 
Այդ հա մա կար գի վերև և ներքև ըն կած օղակ նե րի փո խազ դե ցու թյան 
ինչ պի սի՞ ընդ հա նուր սկզ բունք է դրս ևոր վում դրանց վնաս ման կամ 
քայ քայ ման դեպ քում:
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53.  Հայտ նի ֆի զիոլոգ Օ. Լևին 1921թ. գոր տի սր տի վրա կա տա րած փոր-
ձում ապա ցու ցեց, որ թա փա ռող կամ սիմ պա թիկ նյար դը գրգ ռե լիս 
ար տադր վում է նյութ, որն առա ջաց նում է հա մա պա տաս խա նա բար 
սր տի աշ խա տան քի թու լա ցում կամ ու ժե ղա ցում: Այժմ հայտ նի է, որ 
դա ացե տիլ խո լի նը և նո րադ րե նա լինն է: Սա կայն Լևիի ժա մա նակ 
հա մա պա տաս խան կեն սա քի միական անա լիզ դեռևս հնա րա վոր չէր 
կա տա րել: Ինչ պե՞ս պարզ վեց այդ նյու թե րի ար տադ րու թյան փաս տը: 
Ին չո՞վ կա րե լի է բա ցատ րել, որ փոր ձե րը ոչ միշտ են հա ջո ղու թյամբ 
ըն թա նում:

54.  Կեն դա նու մոտ ու սում նա սի րում են կեղ ևային նեյ րոն նե րի էլեկտ րա-
կան ակ տի վու թյու նը: Փոր ձե րից մե կում ստե րիոտաք սիկ մե թո դով 
գան գի վրա բաց ված ան ցքով էլեկտ րո դը միկ րո մա նի պու լյա տո րի մի-
ջո ցով իջեց նում են կեղ ևի հա մա պա տաս խան հատ վա ծը: Մյուս փոր-
ձում կեղ ևի որ ևէ հատ ված բա ցում են և միկ րոէ լեկտ րո դը մտց նում 
առան ձին նեյ րոն նե րի մեջ: Առա ջին փոր ձում հե տա զո տու թյու նը հա-
ջող է ըն թա նում, երկ րոր դում ծա գում են մե թո դա կան դժ վա րու թյուն-
ներ: Ո՞րն է պատ ճա ռը:
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Գ ԼՈՒԽ 3. 

ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԻ ՆԵՐ ՔԻՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ 
ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒ ՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱ ՆԸ 

ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՂ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

1. Արյան կորս տի ար դյուն քում մար դու արյան քա նա կը իջել է 20% -ո վ: 
Որ քա՞ն է սպի տա կուց նե րի խտու թյու նը հի վան դի պլազ մա յում, եթե 
որ պես արյան փո խա րի նող նրան նե րար կել են այն քան պո լիգ լյու կին, 
որ հե մա տոկ րի տի ցու ցա նի շը կազ մել է 30%: Բնա կա նոն պայ ման նե-
րում արյան քա նա կը ըն դուն ված է 5 լ, իսկ հե մա տոկ րի տը՝ 42%:

2. Ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ կլի նեն արյան մա կարդ ման գոր ծըն թա ցում, 
եթե արյան հա մա կարգ նե րար կեն պլազ մի նին ճն շող նյութ (ին հի բի-
տոր՝ էպ սի լո նա մի նա կապ րո նաթ թու):

3. 1մմ3 արյու նը պա րու նա կում է 6 մլն էրի թո ցիտ: Որ քա՞ն կլի նի դրանց 
քա նա կը շր ջա նա ռող արյան մեջ, եթե ամ բողջ արյան 20% -ը գտն վում է 
պա հուս տային օր գան նե րում: Մարմ նի զանգ վա ծը 80 կգ է:

4. Ա րյան գու նային ցու ցի չը հա վա սար է 0,9 -ի, Hb -ի խտու թյու նը 105 գ/լ: 
Որ քա՞ն էրիթ րո ցիտ է պա րու նակ վում տվյալ արյան 1 լիտ րում:

5.  Հաշ վար կեք 70 կգ կշիռ ու նե ցող մար դու արյան թթ ված նային ծա վա լը, 
եթե Hb -ի խտու թյու նը 150 գ/լ է, գու նային ցու ցի չը 1,0, իսկ արյան քա-
նա կը՝ 4,5 լ:

6. Ա րյան անա լի զից պարզ վել է, որ էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը լիտ րում 
3×1012 է, մի ջին տրա մա գի ծը՝ 8,2 միկ րոն, իսկ որոշ նե րի մոտ՝ 12 միկ-
րոն: 6 ամիս առաջ հի վան դին կա տա րել են ստա մոք սի ռե զեկ ցիա: Ին-
չի՞ հետ են կապ ված արյան նշ ված փո փո խու թյուն նե րը, և ինչ պե՞ս են 
դրանք կոչ վում:

7.  Մար դու արյան էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը մի քա նի տա րի շա րու նակ 
տա տան վում է 4,8×1012/լ: Երբ ըն տա նի քը տե ղա փոխ վում է նոր տեղ՝ 
ապ րե լու, էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը շա տա նում է մինչև 6×1012/լ: Որ-
տե՞ղ կա րող էր գնա ցած լի նել մար դը: Ծո վի մա կեր ևույ թից որ քա՞ն 
բարձ րու թյան վրա է գտն վում նրա բնա կա րա նը:

8.  Մար դու արյու նը քաղ ցած վի ճա կում պա րու նա կում է 5×1012/լ էրիթ րո-
ցիտ: 250 մլ տաք ջուր ըն դու նե լուց 30 րո պե հե տո դար ձել է 4,8×1012/լ, 
հե մա տոկ րի տի թի վը 45%-ց աճել է 46%: Որո շեք, թե ինչ պե՞ս և ի՞նչ 
մե ծու թյամբ (%) է փոխ վել էրիթ րո ցիտ նե րի ծա վա լը:
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9. Է րիթ րո ցիտ նե րի հիալոպ լազ ման պա րու նա կում է 4-5 նմ մե ծու թյան 
հե մոգ լո բի նի բազ մա թիվ հա տիկ ներ: Եթե հե մոգ լո բի նի մո լե կուլ նե րը 
պար փակ ված չլի նեին էրիթ րո ցիտ նե րի մեջ, այլ գտն վեին պլազ մա-
յում, հո մեոս տա զի ինչ պի սի՞ շե ղում ներ կզար գա նային:

10.  Հի վան դի կղան քում չի հայտ նա բեր վել ստեր կո բի լին, իսկ մե զում՝ ու-
րո բի լին: Կա րո՞ղ է արդյոք դա կապ ված լի նել գու նա կային փո խա նա-
կու թյան խան գար ման հետ:

11. Քն նաշր ջա նի ըն թաց քում ու սա նո ղը աշ խա տու նա կու թյու նը բարձ րաց-
նե լու նպա տա կով ըն դու նել է ֆե նա ցե տին: Նրա մոտ ի հայտ են եկել 
թթ ված նային ան բա վա րա րու թյան բո լոր նշան նե րը: Սա կայն արյան 
անա լի զը ցույց է տվել, որ էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը և Hb -ի պա րու նա-
կու թյու նը գտն վում են նոր մայի սահ ման նե րում: Սիր տը բնա կա նոն է 
աշ խա տում, թթ ված նի քա նա կը օդում բա վա րար է: Արյան ո՞ր անա լի-
զը կա րող է օգ նել պար զե լու հա մար այդ ախ տա նիշ նե րի դրս ևո րու մը, 
եթե հայտ նի է, որ ֆե նա ցե տի նը ու ժեղ օք սիդ է:

12.  Գո րյա ևի հաշ վիչ ցան ցի 25 մեծ վան դակ նե րում եղել է 100 լեյ կո ցիտ: 
Որ քա՞ն կլի նի դրանց քա նա կը 1 լիտր արյան մեջ, եթե այն վերց վել է 
մե լան ժե րի միչև 0,5 նի շը:

13. Ո՞ր խմ բին է պատ կա նում հի վան դի արյու նը, եթե էրիթ րո ցիտ նե րի 
ագ լյու տի նա ցիա եղել է β ագ լու տի նին պա րու նա կող շի ճու կում:

14. Որ քա՞ն է էո զի նո ֆիլ նե րի և լիմ ֆո ցիտ նե րի բա ցար ձակ քա նա կը 1մմ3 

արյան մեջ, եթե լեյ կո ցիտ նե րի ընդ հա նուր քա նա կը եղել է 9000, լեյ կո-
ցի տային բա նաձ ևում էո զի նո ֆիլ նե րի հա րա բե րա կան քա նա կը կազ-
մել է 4%, լիմ ֆո ցիտ նե րի նը՝ 32%:

15. Որ քա՞ն է լեյ կո ցիտ նե րի քա նա կը 1մմ3 արյան մեջ, եթե Գո րյա ևի հաշ-
վիչ ցան ցի 25 մեծ վան դակ նե րում եղել է 52 լեյ կո ցիտ: Արյու նը վերց վել 
է մե լան ժե րի մինչև 0,5 նի շը:

16. Ս տորև բեր ված ֆունկ ցիանե րից որո՞նք են բնո րոշ էրիթ րո ցիտ նե րին. 
 փո խադ րա կան, պլաս տի կու թյուն, կար գա վո րիչ, պաշտ պա նա կան, 
վե րա կանգ նո ղա կան, դիապե դեզ, հյու թա զա տում:

17. Ինչ պե՞ս կա րե լի է որո շել մի ջա վայ րի ռեակ ցիան (pH): Ո՞րն է H+ պրո-
տոն նե րի աղ բյուրն օր գա նիզ մում: Ինչ պի սի՞ն են արյան pH -ի ֆի-
զիոլո գիական տա տա նում նե րի սահ ման նե րը և դրա նից շե ղում նե րի 
հետևանք նե րը:

18.  Հայտ նի է, որ արյան պլազ մայի օս մո սային ճն շու մը հա րա բե րա կա-
նո րեն կա յուն մե ծու թյուն է: Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել օս մո սային 
ճնշ ման կա յու նու թյու նը սն ման տար բեր ռե ժիմ նե րի ժա մա նակ՝ ա) չոր 
սնն դի օգ տա գոր ծում, բ) մեծ քա նա կով հե ղու կի ըն դու նում:
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19.  Նա վա բե կու թյան են թարկ ված մար դիկ, ծա րավ զգա լով, խմել են ծո-
վի ջու րը: Ար դյուն քում ծա րավն ու ժե ղա ցել է, առա ջա ցել թու լու թյուն, 
ցնորք, գի տակ ցու թյան կո րուստ և մահ վան վտանգ: Ին չու՞:

20.  Փոր ձի պայ ման նե րում կեն դա նի նե րի մե կու սաց ված օր գան ներ եր կա-
րատև ֆի զիոլո գիական լու ծույթ նե րար կե լիս առա ջա նում են այ տուց-
ներ: Ին չու՞: Ինչ պե՞ս կա րե լի է վե րաց նել այդ այ տուց նե րը:

21.  Մար դը թու նա վոր վել է ֆե րի ցիանի դով (կար միր արյան աղ): Մա հը 
վրա է հա սել շատ արագ: Ո՞րն է ֆե րի ցիանի դի ներ գործ ման մե խա-
նիզ մը:

22.  Կա րե լի՞ է արդյոք ԷՆԱ -ի օգ նու թյամբ ախ տո րո շել հի վան դու թյու նը: 
Եթե ոչ, ապա ո՞րն է այդ անա լի զի նշա նա կու թյու նը:

23.  Հի վան դի մոտ առա ջին օրե րին ԷՆԱ-ն եղել է 19 մմ/ժ: Հա մա պա տաս-
խան բու ժում ստա նա լուց հե տո ԷՆԱ-ն դառ նում է 25 մմ/ժ, 30 մմ/ժ: 
Ի՞նչ կա րե լի է են թադ րել հի վան դու թյան ըն թաց քի և բուժ ման մա սին:

24. Օր գա նիզ մում O2 -ի ան բա վա րա րու թյան հետ ևան քով առա ջա նում է 
մեծ քա նա կով CO2: Ինչ պե՞ս է հե մոգ լո բի նը խո չըն դո տում արյան ակ-
տիվ ռեակ ցիայի փո փոխ մա նը:

25. Ա րյան մա կար դիչ և հա կա մա կար դիչ հա մա կար գե րի գոր ծու նեու թյու-
նը կար գա վոր վում է նյար դային հա մա կար գի մաս նակ ցու թյամբ: Ինչ-
պե՞ս կանդ րա դառ նա արյան մա կարդ ման գոր ծըն թա ցի վրա սիմ պա-
թիկ և պա րա սիմ պա թիկ նյար դային հա մա կար գե րի լար վա ծու թյան 
բարձ րա ցու մը:

26.  Կա րե լի՞ է արդյոք արյան բարձր մա կար դե լիու թյուն ու նե ցող հի վան-
դին նե րար կել կիտ րո նաթթ վային կամ թրթնջ կաթթ վային նատ րիում: 
Եթե ոչ, ապա ին չու՞:

27. 100 գ գլյու կոզ ըն դու նե լուց հե տո փոր ձարկ վո ղի արյան շա քա րի պա-
րու նա կու թյու նը 30 րո պե հե տո դար ձել է 170 մգ/%, իսկ 2 ժամ հե տո՝ 
100 մգ/%: Ո՞րն է շա քա րի իջեց ման ֆի զիոլո գիական մե խա նիզ մը:

28. Ա րյան հիմ նային պա հուս տը նշա նա կա լիորեն մեծ է թթ վայի նից: Ո՞րն 
է հիմ նային միացու թյուն նե րի գե րակշռ ման ֆի զիոլո գիական նշա նա-
կու թյու նը:

29.  Գո րյա ևի հաշ վիչ ցան ցի 80 փոք րիկ քա ռա կու սի նե րից յու րա քան չյու-
րում հաշվ վել է 8 էրիթ րո ցիտ: Քա նի՞ էրիթ րո ցիտ կպա րու նա կի տվյալ 
մար դու 1մմ3 արյու նը: Արդյոք ստաց ված թի վը հա մա պա տաս խա նու՞մ 
է բնա կա նոն պայ ման նե րում տղա մարդ կանց հա մար սահ ման ված մե-
ծու թյա նը:



139|      |

30.  Հի վան դի խմ բային պատ կա նե լիու թյու նը որո շե լիս ագ լյու տի նա ցիա է 
առա ջա ցել A (II) և B (III) խմ բի ստան դարտ շի ճուկ նե րում, իսկ I (0) 
խմ բի շի ճու կում ագ լյու տի նա ցիան բա ցա կայել է: Ի՞նչ եզ րա կա ցու-
թյուն կա րող եք անել:

31.  Կեն դա նու երի կա մային զար կե րա կի նե ղա ցան հետ ևան քով արյան 
մեջ հայտ նա բեր վել է էրիթ րո ցի տոզ: Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված էրիթ-
րո ցիտ նե րի քա նա կի փո փո խու թյու նը:

32.  Հաշ վար կեք Hb -ի պա րու նա կու թյու նը մեկ էրիթ րո ցի տում, եթե հե մոգ-
լո բի նի խտու թյու նը 133 գ/լ է, իսկ էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը կազ մում 
է 4×1012/լ:

33. Կ փոխ վի՞ արյոք արյան օս մո սային ճն շու մը, եթե պլազ մա յում Na իոն-
նե րի խտու թյու նը կազ մում է 170 մմոլ/լ:

34. Վ նաս ված քի հետ ևան քով մար դը կորց րել է արյան 28,5%: Մար դու կշի-
ռը 75 կգ է: Քա նի՞ լիտր արյուն է կորց րել նա:

35.  Լեյ կո ցի տային բա նաձ ևում դիտ վել է կո րի զի ձախ թե քում` նեյտ րո ֆիլ-
նե րի երի տա սարդ ձևե րի շա տա ցում: Կապ վա՞ծ է արդյոք դա բոր բո-
քային պրո ցես նե րի հետ:

36. Եր կու կեն դա նուն նե րե րա կային նե րար կում են թրոմ բի նի հա վա սար 
քա նակ: Մի կեն դա նուն ամ բողջ չա փա քա նա կը նե րար կում են միան-
գա մից, իսկ մյու սին` դան դաղ և կո տո րա կային քա նակ նե րով: Կեն դա-
նի նե րից մե կը սատ կում է: Ո՞ր կեն դա նին կա րող էր սատ կել և ին չու՞:

37. Որ քա՞ն է հատ վա ծա կո րի զա վոր նեյտ րո ֆիլ նե րի բա ցար ձակ քա նա-
կը 1 լ արյան մեջ, եթե լեյ կո ցիտ նե րի ընդ հա նուր քա նա կը 9×109 է, իսկ 
նեյտ րո ֆիլ նե րը կազ մում են 65%:

38. Ա ռողջ մար դու 1 լ արյու նը պա րու նա կում է 150 գ Hb ու 5,5×1012 էրիթ-
րո ցիտ: Հաշ վար կեք Hb -ի մի ջին պա րու նա կու թյու նը 1 էրիթ րո ցի տում:

39.  Հաշ վար կեք էրիթ րո ցի տի մի ջին ծա վա լը, եթե հայտ նի է, որ հե մա տոկ-
րի տը հա վա սար է 45%, իսկ էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը՝ 5×1012:

40.  Հաշ վար կեք հե մոգ լո բի նի մի ջին խտու թյու նը էրիթ րո ցիտ նե րում, եթե 
Hb -ը 150 գ/լ է, հե մա տոկ րի տը՝ 45%:

41.  Հաշ վար կեք 70 կգ կշիռ ու նե ցող մար դու արյան թթ ված նային տա րո-
ղու թյու նը, եթե Hb -ի խտու թյու նը 150 գ/լ է: Արյան ընդ հա նուր քա նա կը 
օր գա նիզ մում կազ մում է մարմ նի կշ ռի 7% -ը :

42.  Հե մոգ լո բի նի խտու թյու նը 160 գ/լ է: Էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը 2,5×1012/լ 
է: Հաշ վար կեք գու նային ցու ցի չը:
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43. Ա նուղ ղա կի մե թո դով արյան խմ բե րը որո շե լիս պարզ վել է, որ ռե ցի-
պիեն տի արյան ագ լյու տի նա ցիան տե ղի է ու նե ցել ստան դարտ շի ճու կի 
1-ին և 2-րդ խմ բի կա թիլ նե րում: Ո՞ր խմ բին է պատ կա նում հե տա զոտ-
վո ղի արյու նը: Հիմ նա վո րեք, թե ին չու՞ է առա ջա նում ագ լյու տի նա ցիա:

44.  Հի վան դա նոց տե ղա փո խել են վթա րից տու ժած եր կու մարդ: Մե կը 
կորց րել է արյան ընդ հա նուր քա նա կի մեկ քա ռոր դը, մյու սը՝ 300 մլ: 
Ո՞ր խմ բի արյուն պետք է նե րար կել յու րա քան չյուր դեպ քում և ին չու՞:

45.  Մար դը վնաս ված քի պատ ճա ռով կորց րել է 1 լիտ րից ավե լի արյուն: 
Կա տար վել է վի րա հա տու թյուն: Արյու նա հո սու թյու նը դա դա րեց վել է: 
Կան ցու ցում ներ՝ արյան փոխ նե րար կում կա տա րե լու հա մար: Տուժվո-
ղի արյու նը 2-րդ խմ բի է, Rh+: Ո՞ր խմ բի դո նո րա կան արյուն պետք է 
օգ տա գոր ծել: Պա տաս խա նը հիմ նա վո րեք:

46. Ա րյուն փոխ նե րար կե լուց առաջ ըն դուն ված է հաշ վի առ նել ռե ցի-
պիեն տի արյան ագ լյու տի նին նե րը և դո նո րի ագ լյուտ նո գեն նե րը: Ո՞ր 
դեպ քում դա չի կի րառ վի և ին չու՞:

47. Ե րե խան ծն վել է հե մո լի զային սա կա վա րյու նու թյամբ: Պարզ վել է, որ 
նե րար գան դային շր ջա նում տե ղի է ու նե ցել ռե զուս բա խում: Ո՞ր խմ բի 
դո նո րա կան արյուն պետք է նե րար կել նո րած նին: Նրա արյան խում բը 
2-րդ (Rh+) է, մոր արյան խում բը՝ 1-ին (Rh-):

48.  Կոնֆ լիկ տային իրա վի ճակ նե րում հայ րու թյու նը հաս տա տե լու հա մար 
օգտ վում են երե խայի և են թադր վող հոր արյան քսուք նե րից: Ո՞ր ցու-
ցա նիշն է այդ պա րա գա յում գնա հատ վում:

49. Ին չի՞ մա սին է վկա յում արյան մեջ մեծ քա նա կով բի լի ռու բի նի հայտ-
նա բե րու մը:

50. Ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ արյան կազ մում կա րող է դիտ վել բոր բո քային 
վի ճակ նե րի դեպ քում, ին չու՞:

51. Վ. Կե նո նը 30 -ա կան թվա կան նե րին հայտ նա բե րեց, որ թա փա ռող 
նյար դի թույլ գրգռ ման պա րա գա յում սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու-
նը մե ծա նում է: Ո՞րն է այս եր ևույ թի պատ ճա ռը:

52. 10 րո պեում մար դը կլա նել է 5600 մլ թթ վա ծին: Արյան մեջ թթ ված նի 
պա րու նա կու թյան որո շու մը ցույց է տվել, որ զար կե րա կային արյան 
լիտ րում կա 200 մլ թթ վա ծին, երա կային արյան լիտ րում՝ 120 մլ: Որո-
շեք սր տի հար վա ծային ծա վա լը, եթե սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու-
թյու նը րո պեում 75 է:

53. Սր տի րո պեական ծա վա լը 4500 մլ է: Զար կե րակ երա կային արյան 
թթված նի տար բե րու թյու նը կազ մում է 80 մլ: Որ քա՞ն թթ վա ծին է կա-
րող էր օր գա նիզ մը յու րաց նել 1 ժա մում:
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54. Ինչ պե՞ս կփոխ վի ԷՍԳ-ն, եթե դրդ ման հա ղորդ ման ժա մա նա կը նա-
խա սիրտ-փո րո քային հան գույ ցով ապա հո վում է կծ կում նե րի 3:1 հա-
րա բե րու թյու նը:

55. Ինչ պի սի՞ փո փո խու թուն ներ կդիտ վի ԷՍԳ -ու մ և ո՞ր ար տած ման դեպ-
քում, եթե սր տի ձախ սահ մա նը որոշ վում է 5-րդ միջ կո ղային տա րա-
ծու թյու նում՝ մի ջին ան րա կային գծից 3 սմ կողմ նայ նո րեն:

56. Ինչ պե՞ս կփոխ վի ԷՍԳ -ի ատա միկ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը աջ փո-
րո քի գե րա ճի դեպ քում:

57. Է լեկտ րասր տագ րում PQ ժա մա նա կա հատ վա ծի տևո ղու թյու նը կազ-
մում է 0,4 վրկ: Ին չի՞ մա սին է դա վկա յում:

58. Ինչ պե՞ս կփոխ վի սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը, եթե նո վո կայի-
նով շր ջա փակ վի զույգ թա փա ռող նյար դե րը: 

59. Ինչ պի սի՞ն կլի նի ԷՍԳ-ն, եթե խան գար վել է դրդ ման հա ղոր դու մը 
ներ դիր սկա վա ռակ նե րով, և նա խասր տե րում առա ջա ցել է շո ղա ցող 
առիթ միա: Առա վել շատ ո՞ր ալի քը ի հայտ կգա:

60.  Հայտ նի է, որ հա ղոր դող հա մա կար գին չպատ կա նող ինք նա վար կենտ-
րոն նե րը կոչ վում են էկ տո պիական օջախ ներ: Ո՞րն է դրանց առա ջաց-
ման պատ ճա ռը:

61.  Հի վան դի մոտ պար բե րա բար ի հայտ է գա լիս ար տա հերթ կծ կում՝ 
առանց փոխ հա տու ցո ղա կան դա դա րի: Էլեկտ րասր տագ րի վրա QRST 
հա մա լի րը ու նե ցել է բնա կա նոն ձև, իսկ P ատա մի կը հայտն վել է R-ից 
հե տո: Որ տե՞ղ է առա ջա ցել ար տա հերթ գր գի ռը:

62. Սր տի կծ կում նե րի ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ տե ղի կու նե նան, եթե 
միաժա մա նակ դրդ վեն սիմ պա թիկ և պա րա սիմ պա թիկ նյար դե րի վեր-
ջույթ նե րը: Ո՞ր գոր ծոն ներն են մաս նակ ցում այդ փո փո խու թյուն նե րի 
իրա կա նաց մա նը:

63. Ի՞նչ փո փո խու թյան կեն թարկ վի սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը, 
եթե արյան ճն շու մը բարձ րաց նե լու նպա տա կով հի վան դին նե րար կել 
են անո թա սեղ միչ նյութ: Այդ պա րա գա յում ինչ պե՞ս կփոխ վի սիմ պա-
թիկ և պա րա սիմ պա թիկ նյար դե րի ակ տի վու թյու նը:

64.  Հաշ վել սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը ըստ էլեկտ րասր տագ րի, 
եթե էլեկտ րասր տագ րի չի ժա պա վե նի շարժ ման արա գու թյու նը կազ-
մում է 25 մմ/վրկ, իսկ R-R ժա մա նա կա հատ վա ծի տևո ղու թյու նը 20 մմ 
է:

65.  Հայտ նի է, որ թա փա ռող նյար դի գրգ ռու մը սր տի վրա թող նում է ար գե-
լա կող ազ դե ցու թյուն: Սա կայն Վ. Կե նո նը հայտ նա բե րել է, որ թա փա-
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ռող նյար դի թույլ գրգռ ման դեպ քում դիտ վում է սր տի գոր ծու նեու թյան 
ու ժե ղա ցում: Ին չու՞:

66. Ին չու՞ սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյան մե ծաց ման դեպ քում վա տա-
նում է սր տամ կա նը թթ ված նով ապա հո վու մը: 

67. Ին չու՞ սիր տը կծկ վում է պար բե րա բար, սա կայն արյան հոսքն անընդ-
հատ է: Ո՞ր մե խա նիզմ ներն են ապա հո վում արյան հոս քի անընդ հա-
տու թյու նը:

68. Ո րո շեք սր տի րո պեական ծա վա լը, եթե արյան ճն շու մը 100/60 մմ. ս.ս. 
է, տա րի քը՝ 25, սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը րո պեում՝ 60:

69.  Հի վան դի մոտ Հի սի ձախ ոտի կի լրիվ շր ջա փա կում է: Ինչ պե՞ս կկծկ վի 
այդ պա րա գա յում ձախ փո րո քը և ին չու՞:

70. Ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում էլեկտ րա կան սիս տո լա և դիաս տո լա, մե-
խա նի կա կան սիս տո լա և դիաս տո լա հաս կա ցու թյուն նե րը: Պա տաս-
խա նը հիմ նա վո րեք:

71. Ֆ րանկ-Ս տար լի նի գի օրեն քի հա մա ձայն՝ միոկար դի յու րա քան չյուր 
բջիջ որ քան շատ է ձգ վում դիաս տո լայի փու լում, այն քան ու ժեղ է 
կծկվում սիս տո լայի փու լում: Հայտ նի է նաև, որ սր տի խո ռոչ ներ թե-
րա րյու նալ ցումն առաջ է բե րում սր տամ կա նի կծկ ման ու ժի փոք րա-
ցում: Ո՞րն է դրանց ֆի զիոլո գիական իմաս տը:

72.  Մա զա նո թա դիտ ման դեպ քում հի վան դի մոտ հայտ նա բեր վել են լայն, 
կարճ և ու ղիղ մա զա նոթ ներ: Ի՞նչ եք կար ծում հե տա զոտ վո ղը չա փա-
հա՞ս է, թե՞ երե խա, եթե հայտ նի է, որ հի վան դու թյու նը կապ ված չէ 
սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի ախ տա բա նու թյան հետ:

73.  Հի վանդ մար դու սր տի ձախ կե սում կա տար վել է զոն դա վո րում, ձախ 
փո րո քում սր տային բո լո րաշր ջա նի փու լե րից մե կում գրանց վել է 125 
մմ. ս.ս. ճն շում: Ո՞ր փու լում է դա գրանց վել:

74.  Հի վան դի սր տի աջ կե սի զոն դա վոր ման դեպ քում աջ փո րո քում սըր-
տային բո լո րաշր ջա նի փու լե րից մե կում գրանց վել է 20 մմ. ս.ս. ճն շում: 
Սր տային բո լո րաշր ջա նի ո՞ր փու լին է դա հա մա պա տաս խա նում:

75.  Հաշ վել սր տի րո պե կան ծա վա լը, եթե հայտ նի է, որ մեկ րո պեում յու-
րաց վել է 400 մլ O2, թթ ված նի պա րու նա կու թյու նը զար կե րա կային 
արյան մեջ կազ մում է 20 ծա վա լային %, իսկ երա կայի նում՝ 12 ծա վա-
լային %: Հա մե մա տեք ստաց ված թվե րը նոր մայի հետ:

76. Որ քա՞ն արյուն է մղում աջ փո րո քը սիս տո լայի դեպ քում, եթե ձախ 
փո րո քից ար տամղ վում է աոր տա 80 մլ արյուն:

77.  Հայտ նի է, որ գոր տի սր տի ընդ հատ ված աշ խա տան քը թա փա ռող 
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նյար դի տևա կան գրգռ ման դեպ քում աս տի ճա նա բար վե րա կանգն վում 
է: Ինչ պե՞ս է կոչ վում այդ եր ևույ թը, և ո՞րն է նրա առա ջաց ման պատ-
ճա ռը:

78.  Թա փա ռող նյար դի կենտ րո նը մշ տա պես գտ վում է լա րու մային ակ տի-
վու թյան մեջ: Ո՞ ր մե խա նիզմ ներն են ապա հո վում այդ ակ տի վու թյու-
նը, և ո՞րն է դրա ֆի զիոլո գիական նշա նա կու թյու նը:

79.  Հայտ նի է, որ ադ րե նա լի նը սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը մե-
ծաց նում է: Միաժա մանկ Հեյ ման սի խա չաձև շր ջա նա ռու թյան մե թո-
դի օգ նու թյամբ բա ցա հայտ վել է, որ թա փա ռող նյար դի կենտ րո նի վրա 
ադ րե նա լի նի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյան դեպ քում սր տի աշ խա տան քը 
դան դա ղում է: Ո՞րն է կա յա նում ադ րե նա լի նի երկ կող մա նի ազ դե ցու-
թյան իմաս տը:

80.  Հի վան դի մոտ դիտ վել է ար տա հերթ կծ կում, որից հե տո՝ փոխ հա-
տու ցո ղա կան դա դար՝ 0,7 վրկ տևո ղու թյամբ: Սր տամ կա նի ո՞ր հատ-
վա ծում է գտն վել ախ տա բա նա կան օջա խը, որը ար տա հերթ կծկ ման 
պատ ճառ է դար ձել:

81.  Հայտ նի է, որ կմախ քային մկա նի կծկ ման ու ժի մե ծա ցու մը տե ղի է ու-
նե նում՝ ի հա շիվ մկա նա թե լե րի քա նա կի ավե լաց ման: Ինչ պե՞ս է սիր-
տը մե ծաց նում իր կծ կո ղա կան ըն դու նա կու թյու նը:

82. Սր տամ կա նի արյան ան բա վա րար մա տա կա րար ման դեպ քում փոք-
րա նում է սր տամ կա նի էլեկտ րա կան և մե խա նի կա կան ակ տի վու թյու-
նը: Ին չու՞:

83. Որ քա՞ն արյուն են մղում փո րոք նե րը օր վա ըն թաց քում, եթե սր տի կըծ-
կում նե րի հա ճա խու թյու նը րո պեում 65 զարկ է, իսկ սիս տո լային ծա-
վա լը կազ մում է 60 մլ:

84.  Ծոց-նա խասր տային հան գույ ցում առա ջա ցած ար տա հերթ գրգ ռին 
սիր տը պա տաս խա նում է ար տա հերթ կծ կու մով, որն ու ղեկց վում է 
փոխ հա տու ցո ղա կան դա դա րով: Կտար բեր վի՞ արդյոք փոխ հա տու ցող 
դա դա րին հետ ևող առա ջին կծկ ման տա տա նա սահ մա նը մյուս նե րից: 
Եթե այո, ապա ին չու՞:

85. Եր կու մար դու մոտ գրանց վել է ԷՍԳ: PQ ժա մա նա կա մի ջո ցի տևո ղու-
թյու նը մե կի մոտ կազ մել է 0,04 վրկ, իսկ մյու սի մոտ՝ 0,22 վրկ: Հա-
մե մա տե լով այդ մե ծու թյուն նե րը նոր մայի հետ՝ ի՞նչ եզ րա կա ցու թյան 
կա րե լի է գալ:

86.  Ռին գում բռնց քա մար տի կին հա կա ռա կոր դը հար ված է հասց րել 
արևային հյու սա կի շր ջա նում: Ի՞նչ ռեակ ցիա է առա ջա ցել բռնց քա-
մարտի կի մոտ, և ո՞րն է դրա առա ջաց ման մե խա նիզ մը:
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87. Ս տորև թվարկ ված ո՞ր հոր մոն ներն են թող նում անո թա սեղ միչ ազ դե-
ցու թյուն.

 Հիս տա մին, վա զոպ րե սին, ադե նո զին, ադ րե նա լին, սե րո տո նին, կա լի-
դին, ռե նին, նո րադ րե նա լին, թրոմ բոք սան, բրա դի կի նին:

88. Ա ռողջ չա փա հաս կնոջ սր տի րո պեական ծա վա լը կազ մում է 4500 մլ, 
սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը՝ 75 զարկ/ րո պե: Որո շեք սր տի սիս-
տո լային ծա վա լը:

89.  Թա փա ռող նյար դի գրգռ ման ժա մա նակ սր տում դժ վա րա նում է դըրդ-
ման հա ղոր դու մը: Սր տի ո՞ր ախ տա բա նա կան վի ճա կի ժա մա նակ 
ԷՍԳ -ու մ ի հայտ կգան նման փո փո խու թյուն ներ:

90. Ին չու՞ ար տա կարգ պայ ման նե րում, երբ սր տի աշ խա տանքն ու ժե ղա-
նում է, որ պես փոխ հա տու ցող մե խա նիզմ դիաս տո լայի տևո ղու թյու նը 
մե ծա նում է: Ի՞նչ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի դա:

91.  Նո րա ծին կեն դա նու մոտ եր կու կող մից հա տել են թա փա ռող և սիմ-
պա թիկ նյար դե րը: Ինչ պե՞ս կփոխ վի սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու-
նը և ին չու՞:

92.  Կեն դա նու մոտ մե կու սաց ված կա րո տի սյան ծո ցով հո սող արյու նը հա-
գե ցած է ած խաթ թու գա զով և աղ քատ թթ ված նով: Ի՞նչ տե ղի կու նե նա 
սր տի գոր ծու նեու թյան հետ, եթե կա րո տի սյան ծո ցում ճն շու մը բարձ-
րա նա և ին չու՞:

93. Եր կու առողջ երե խա նե րի մոտ չա փել են արյան զար կե րա կային առա-
վե լա գույն ճն շու մը: Մե կի մոտ այն հա վա սար է եղել 85 մմ ս.ս., մյու սի 
մոտ՝ 100 մմ ս.ս.: Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված զար կե րա կային բարձր 
ճն շու մը երկ րորդ երե խայի մոտ:

94. Ա րյու նա տար անոթ նե րից մե կում անո թա զար կային ալի քի տա րած-
ման արա գու թյու նը կազ մում է 5,1 մ/վրկ, և տա րի քին զու գըն թաց այն 
մե ծա նում է: Այլ անո թում այն կազ մում է 35 մ/վրկ, սա կայն տա րի քին 
զու գըն թաց քիչ է փոխ վում: Ո՞ր տե սա կին է պատ կա նում յու րա քան-
չյուր անո թը:

95.  Հայտ նի է, որ մե ծա հա սակ նե րի մոտ անո թա զար կային ալի քի տա րած-
ման արա գու թյու նը մե ծա նում է, ին չու՞:

96. Ե թե մա զա նո թային մի ջին հիդ րոս տա տի կա կան ճն շու մը 20 մմ. ս.ս. 
է, հյուս ված քային հե ղու կի ճն շու մը՝ 4 մմ. ս.ս., պլազ մայի օն կո սային 
ճն շու մը՝ 25 մմ. ս.ս., հյուս ված քային հե ղու կի օն կո սային ճն շու մը՝ 2 
մմ. ս.ս., ապա ի՞նչ տե ղի կու նե նա այդ մա զա նո թում՝ աբ սորբ ցիա՞, թե՞ 
ֆիլտ րա ցիա: Ին չու՞:
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97.  Փոր ձի ժա մա նակ կեն դա նուն ան զգա յաց նե լիս զար կե րա կային մի ջին 
ճն շու մը կազ մել է 100 մմ. ս.ս., արյան հոս քը յու րա քան չյուր երի կա-
մում՝ 200 մլ/ րո պե: Ինչ պի սի՞ն կլի նի դի մադ րու թյունն արյան հոս քին 
մեկ և եր կու երի կամ նե րում միասին: Բա ցատ րեք արյան հոս քի դի-
մադ րու թյան տար բե րու թյուն նե րը մեկ և եր կու եր կա մում միասին:

98. Ին չու՞ զար կե րա կիկ նե րում արյան հե մա տոկ րի տի թի վը խո շոր արյու-
նա տար անոթ նե րի արյան հե մա տոկ րի տային մե ծու թյու նից ավե լի 
փոքր է:

99.  Հի վան դի ձախ փո րո քը աոր տային փա կա նի ան բա վա րա րու թյան 
հետևան քով սիս տո լայի ժա մա նակ ար տամ ղում է 100 մլ արյուն, սա-
կայն դիաս տո լայի փու լում 30 մլ -ը հետ է վե րա դառ նում: Ուս տի նրա 
սիս տո լային ծա վա լը կազ մում է 70 մլ: Եթե սր տի կծ կում նե րի հա ճա-
խու թյու նը 70 է, ապա րո պեական ծա վա լը կկազ մի 4,9 լ/ րո պե: Ինչ պի-
սի՞ն կլի նի այդ հի վան դի սիս տո լային, դիաս տո լային և մի ջին զար-
կե րա կային ճն շում նե րի մե ծու թյուն ներն առողջ մար դու նույն ցու ցա-
նիշ նե րի հա մե մա տու թյամբ, որն ու նի նույն սր տային ար տամ ղու մը, 
կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը և ընդ հա նուր ծայ րա մա սային դի մադ-
րու թյու նը:

100. Ա ռողջ սիրտ ու նե ցող մար դու մոտ հան կար ծա կի վրա է հա սել նա-
խա սիրտ-փո րո քային լրիվ շր ջա փա կում, և փո րոք նե րի կծկ ման հա-
ճա խու թյու նը հա սել է 35 կծ կում/ րո պե: Ի՞նչ կա րող է տե ղի ու նե նալ 
սր տային ար տամղ ման և կենտ րո նա կան երա կային ճնշ ման հետ:

101. Ե թե առողջ մար դու օր գա նիզմ նե րարկ վել է 2,5 լ արյուն, ի՞նչ ազ դե ցու-
թյուն կա րող է այն ու նե նալ սր տային ար տամղ ման և կենտ րո նա կան 
երա կային ճնշ ման վրա:

102. Ինչ պի սի՞ն կլի նեն մարզ ված և չմարզ ված մարդ կանց սիրտ -ա նո թային 
հա մա կար գի ցու ցա նիշ նե րի տար բե րու թյուն նե րը ֆի զի կա կան ծան-
րա բեռն վա ծու թյան դեպ քում:

103. Բ նա կա նոն պայ ման նե րում 25 և 75 տա րե կան ան ձանց սր տային 
արյու նամ ղու մը, կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը և ծայ րա մա սային ընդ-
հա նուր դի մադ րու թյու նը միատե սակ են: Են թադ րենք, եր կուսն էլ ըն-
դու նել են անո թա սեղ միչ պրե պա րատ նույն չա փա քա նա կով, որը մե-
ծաց րել է նրանց ծայ րա մա սային դի մադ րու թյու նը, սա կայն չի ազ դել 
սր տային ար տամղ ման և կծ կում նե րի հա ճա խու թյան վրա: Ինչ պե՞ս 
կփոխ վի նրանց սիս տո լային, դիաս տո լային և զար կե րա կային մի ջին 
ճն շում նե րը:

104. Ե թե արյան հոս քը դե պի նա խասր տեր էա պես մե ծա նում է, և նրան ցում 
ճն շու մը բարձ րա նում է, ապա ռեֆ լեք սո րեն բարձ րա նում է մի զա գո յա-
ցու մը: Ո՞րն է այդ ռեակ ցիայի ֆի զիոլո գիական իմաս տը:
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105.  Սիրտ նե րարկ ված պատ րաս տու կի ազ դե ցու թյամբ փոր ձա րա րա կան 
կեն դա նու մոտ դիաս տո լային ճնշ ման մե ծու թյու նը կտ րուկ ըն կել է: 
Ո՞ր գոր ծըն թաց նե րի վրա է ազ դել նե րարկ ված պատ րաս տու կը:

106. Սր տի մկա նա թե լե րը շր ջա պա տող միջբջ ջային հե ղու կում մե ծա ցել է 
Ca2+ իոն նե րի պա րու նա կու թյու նը: Այդ իոն նե րը դի ֆուզ վում են մկա-
նային բջիջ նե րի բջ ջապ լազ մա, առա ջաց նում բջ ջա թա ղան թի ապա-
բևե ռաց ման կրի տի կա կան մա կար դա կի բարձ րա ցում և նրա գերբ ևե-
ռա ցում: Ի՞նչ հետ ևանք կա րող է դա առա ջաց նել:

107.  Հի պեր տո նիայով հի վան դի մոտ առա ջա ցել են ար տա հայտ ված այ-
տուց ներ, սա կայն իջել է սիս տո լային ճն շու մը` հաս նե լով բնա կան մե-
ծու թյան: Կա րե լի՞ է արդյոք դա հա մա րել վի ճա կի լա վա ցում: Եթե ոչ, 
ապա ո՞ր մե խա նիզմն է նպաս տել արյան ճնշ ման իջեց մա նը:

108. Աոր տա յում արյան ճն շու մը կազ մում է 130/70 մմ. ս.ս., իսկ թո քային 
ցո ղու նում՝ 30/12 մմ. ս.ս.: Որ քա՞ն պետք է լի նի ճն շու մը աջ և ձախ փո-
րոք նե րում, որ պես զի սկս վի արյան ար տամղ ման փու լը:

109. Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված արյան ճնշ ման աս տի ճա նա կան իջե ցումն 
արյու նա տար անոթ նե րով արյան հոս քի ըն թաց քում: Անո թային հա-
մա կար գի ո՞ր հատ վա ծում է տե ղի ու նե նում արյան ճնշ ման կտ րուկ 
իջե ցու մը:

110.  Հի վան դի մոտ սր տի գոր ծու նեու թյան բնա կա նոն ցու ցա նիշ նե րի պայ-
ման նե րում հայտ նա բեր վել է զար կե րա կիկ նե րի բարձր լար վա ծու-
թյուն: Ինչ պե՞ս դա կա րող է ան դրա դառ նալ արյան ճնշ ման վրա:

111.  Հայտ նի է, որ մի ջին զար կե րա կային ճն շու մը հա վա սար է 90-95 մմ. 
ս.ս.: Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել, որ նրա մե ծու թյունն ավե լի մոտ է 
դիաս տո լային ճնշ մա նը: Ի՞նչ կար ևոր դեր ու նի մի ջին ճն շու մը:

112. Սր տի աշ խա տան քը հան դի սա նում է արյան զար կե րա կայի ճնշ ման 
մե ծու թյու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րից մե կը: Ինչ պե՞ս կանդ րա-
դառ նան զար կե րա կային ճնշ ման վրա սր տի ցու ցա նիշ նե րի փո փո-
խու թյուն նե րը:

113. Ա նո թա զար կագ րի կա տակ րո տային իջեց ման վրա ի հայտ է գա լիս 
դիկ րո տային բարձ րա ցում: Ո՞րն է այդ ատա մի կի առա ջաց ման մե խա-
նիզ մը. ա) ո՞ր ախ տա բա նու թյան դեպ քում այն կլի նի քիչ ար տա հայտ-
ված, և բ) ո՞ր դեպ քում կլի նի այն քան ար տա հայտ ված, որ կզ գաց վի 
առան ձին անո թա զար կի ձևով:

114. Ին չու՞ սր տի գոր ծո ղու թյան պո տեն ցիալն ավե լի դան դաղ է հա ղորդ-
վում նա խա սիրտ-փո րո քային հան գույ ցի բջիջ նե րում, քան նա խասըր-
տի և փո րո քի կար դիոմիոցիտ նե րում:
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115. Սր տի զանգ վա ծը կազ մում է մարմ նի զանգ վա ծի 1/200 մա սը, սա կայն 
սր տի գոր ծու նեու թյան իրա կա նաց ման հա մար ծախս վում է ամ բողջ 
էներ գիական պա շար նե րի 1/20 -ը: Ին չո՞վ է բա ցատր վում էներ գիայի 
այդ պի սի ծախ սը:

116. Ո րո շեք սր տի րո պեական ծա վա լը, եթե զար կե րա կային ճն շու մը 
120/80 մմ. ս. ս. է, տա րի քը՝ 30, սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը րո-
պեում՝ 70:

117. Ո րո շեք ծայ րա մա սային դի մադ րու թյու նը, եթե արյան ճն շու մը 130/70 
մմ. ս.ս. է, սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյու նը րո պեում՝ 75, հար վա-
ծային ծա վա լը՝ 70 մլ:

118. α -ադ րե նաըն կա լիչ նե րի վրա կա տե խո լա մի ն նե րի ազ դե ցու  թյան դեպ-
քու մ անոթ նե րը սեղմ վու մ են, իսկ β-ադ րե նաըն կա լիչ նե րի գրգ ռու մն  
առաջ է բե րու մ անոթ նե րի լայ նա ցու մ: Առողջ մար դու  սր տի պսա կաձև 
անոթ նե րու մ β-ադ րե նաըն կա լիչ նե րի քա նա կը նշա նա կա լիորեն գե-
րա զան ցու մ է ալ ֆային: Ո՞րն է դրա ֆի զիոլո գիական իմաս տը:

119. Ո՞րն է սր տի կծ կու մն ե րի շն չա ռա կան առիթ մի այի պատ ճա ռը: Ին չու ՞ 
ներշն չե լիս ՍԿՀ-ն արա գա նու մ է, ար տաշն չե լիս՝ դան դա ղու մ:

120. Ին չու ՞ թա փա ռող նյար դի տևա կան գրգռ ման դեպ քու մ սր տի ընդ հատ-
ված աշ խա տան քը աս տի ճա նա բար վե րա կանգն վու մ է: Ինչ պի սի՞ն են 
Կոշ տո յան ցի լա բո րա տո րիայու մ կա տար ված փոր ձե րի ար դյու նք նե րը 
այդ հար ցի բնու յ թի վե րա բե րյալ:

121. Շր ջա նա ռու արյան ծա վա լը որո շե լու հա մար մի դեպ քում չե զոք ներ կի 
որոշ քա նակ նե րար կում են արմն կային երա կի մեջ, մյուս դեպ քում՝ 
դար պա սային և որո շում շր ջա նա ռու արյան ծա վա լի մե ծու թյու նը: 
Պարզ վել է, որ երկ րորդ դե պում շր ջա նա ռու արյան ծա վա լի մե ծու թյու-
նը փոքր է եղել: Ին չու՞:

122. Եր կու մար դու մոտ առա ջա ցել է միոկար դի ին ֆարկտ՝ միև նույն ծան-
րու թյան: Նրան ցից մե կը սիս տե մա տի կո րեն զբաղ վել է սպոր տով, և 
նրա մոտ հի վան դու թյու նը թեթև է ըն թա ցել: Ին չու՞:

123.  Չեմ պիոն նե րը մր ցում նե րի ժա մա նակ սուզ վում են մինչև 100 մ խո րու-
թյան վրա և 4-5 րո պե հե տո վե րա դառ նում ջրի մա կե րես: Ին չու՞ նրանց 
մոտ չի առա ջա նում կե սո նային հի վան դու թյուն:

124. Ո՞ր գոր ծոն ներն են պայ մա նա վո րել բա ցա սա կան ճնշ ման առա ջա ցու-
մը թո քամ զային խո ռո չում, և ո՞րն է դրա պահ պան ման մե խա նիզ մը:

125.  Ներշն չե լիս ար տա քին միջ կո ղային թեք մկան նե րը կծկ վե լիս միև նույն 
ու ժով ձգում են վե րին կո ղը ներքև, իսկ ստո րին կո ղը՝ վերև, սա կայն 
զույգ կո ղե րը ոչ թե մո տե նում են իրար, այլ բարձ րա նում են վեր: Ին չու՞:
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126. Ի՞նչ փոր ձով կա րե լի է ապա ցու ցել, որ ներշն չե լիս թո քե րի ձգ վա ծու-
թյան և ար տաշն չե լիս սեղմ ման ան մի ջա կան պատ ճա ռը կրծ քա վան-
դա կի ծա վա լի փո փո խու թյունն է ու թո քամ զային խո ռո չում ճնշ ման 
տա տա նու մը:

127.  Փոր ձարկ վո ղի թո քե րի ընդ հա նուր տա րո ղու թյու նը 6,5 լ է: Ներշընչ-
ման պա հուս տային ծա վա լը հա վա սար է 3,5 լ, ար տաշնչ ման պա հուս-
տային ծա վա լը՝ 1,5 լ, շն չա կան օդի ծա վա լը՝ 0,5լ: Հաշ վար կեք նրա գոր-
ծա ռա կան մնա ցոր դային տա րո ղու թյու նը և մնա ցոր դային ծա վա լը:

128. Ինչ պե՞ս կա րող է մար դու մարմ նի դիրքն ազ դել ֆի զիոլո գիական 
մեռյալ տա րա ծու թյան մե ծու թյան վրա:

129.  Հե տա զոտ վո ղի մոտ թթ ված նի օգ տա գոր ծու մը կազ մում է 250 մլ/ րո պե, 
արյան ծա վա լը՝ 5լ, հե մոգ լո բի նի պա րու նա կու թյու նը՝ 150 գ/լ: Հաշ վեք, 
թե որ քա՞ն թթ վա ծին է պա րու նա կում այդ մար դու արյու նը: Որ քա՞ն 
ժա մա նակ կբա վա րա րի այն:

130.  Ֆի զիոլո գիական ո՞ր մե խա նիզմ ներն են ապա հո վում և նպաս տում նո-
րած նի առա ջին ներշնչ ման զար գաց մա նը:

131. Ին չի՞ հա վա սար կլի նի թո քե րի կեն սա կան տա րո ղու թյու նը տղա մար-
դու մոտ, որի հիմ նա կան փո խա նա կու թյու նը օրա կան կազ մում է 1800 
կկալ:

132. Ին չի՞ հա վա սար կլի նի թո քաբշ տային օդի ծա վա լը սո վո րա կան 
ներշնչ ման և սո վո րա կան ար տաշնչ ման վեր ջում:

133.  Հաշ վար կեք թթ ված նի զար կե րակ -ե րա կային տար բե րու թյու նը, եթե 
հյուս վածք նե րի կող մից թթ ված նի օգ տա գոր ծու մը աշ խա տան քի ժա-
մա նակ աճել է 20% -ո վ: Հան գիստ ժա մա նակ զար կե րակ -ե րա կային 
տար բե րու թյու նը գտն վում է նոր մայի սահ ման նե րում:

134. Որ քա նո՞վ կա րող է ավե լա նալ շն չա ռու թյան րո պեական ծա վա լը, եթե 
օր գա նիզ մի կող մից թթ ված նի օգ տա գոր ծումն ավե լա ցել է ժա մում 8լ.:

135.  Զար կե րա կային և երա կային արյան էրիթ րո ցիտ նե րի տրա մագ ծի որո-
շու մից պարզ վել է, որ դա նու նը չէ: Բնա կա նո՞ն է արդյոք այդ եր ևույ թը, 
կա րո՞ղ եք ասել, թե ո՞ր էրիթ րո ցիտ ներն են վերց րել զար կե րակ նե րից, 
և որոնք՝ երակ նե րից:

136. Ող նու ղե ղը հա տել են պա րա նո ցային առա ջին և երկ րորդ հատ ված նե-
րի միջև: Ինչ պե՞ս կփոխ վի շն չա ռու թյու նը: Նկա րեք այդ փոր ձի շն չա-
գի րը (պնև մոգ րամ ման):

137. Ս տորև թվարկ ված ո՞ր ռեֆ լեք սա ծին գո տի նե րից են ազ դակ նե րը հա-
ղորդ վում շն չա ռա կան կենտ րոն.



149|      |

 Կո կորդ, բրոնխ ներ, քթի խո ռո չի լոր ձա թա ղանթ, թո քեր, կա րո տի սյան 
ծոց, կմախ քային մկան նե րի պրոպ րիոռե ցեպ տոր ներ:

138. Թթ ված նի ի՞նչ ծա վալ է կլա նում և ի՞նչ ծա վա լի ած խաթ թու գազ է ար-
տա զա տում չա փա հաս մար դը հան գիստ վի ճա կում մեկ շն չա ռա կան 
շարժ ման ժա մա նակ, եթե շն չա կան օդի ծա վա լը 500 մլ է:

139.  Թո քե րի կեն սա կան տա րո ղու թյու նը 3000 մլ է: Դրա նից 400 մլ շն չա-
ռա կան ծա վալն է: Ինչ պի սի՞ն է այդ մար դու մոտ թո քաբշ տային օդի 
ծա վա լը և թո քային օդա փոխ ման գոր ծա կի ցը, եթե հայտ նի է, որ թո քե-
րի կեն սա կան տա րո ղու թյան ծա վալ նե րը բնա կա նոն են: Վնա սա կար 
տա րա ծու թյան ծա վա լը կազ մում է 150 մլ:

140.  Կեն դա նու արյան մեջ նե րար կել են պատ րաս տուկ, որը շր ջա փա կել է 
կար բո նան հիդ րազ ֆեր մեն տի ազ դե ցու թյու նը: Ի՞նչ խան գա րում ներ այդ 
պա րա գա յում տե ղի կու նե նան գա զա փո խա նա կու թյան գոր ծըն թա ցում:

141. Ա րյան պլազ մա յում բարձ րա ցել է ած խաթթ վի խտու թյու նը: Կազ դի՞ 
արդյոք դա արյու նից թթ ված նի ար տա զատ ման գոր ծըն թա ցի վրա, թե՞ 
ոչ: Ին չու՞:

142.  Փոր ձարկ վո ղի քթին մո տեց րել են անու շադ րի սպիր տով թրջ ված բամ-
բակ: Սկզ բում նա պա հել է շն չա ռու թյու նը, ապա սկ սել է ու ժեղ հա զալ: 
Թվար կեք ռեֆ լեք սա ծին գո տի նե րը, որոն ցից ծա գում են տվյալ պաշտ-
պա նա կան ռեֆ լեքս նե րը:

143.  Հե տա զոտ վո ղի թո քե րի կեն սա կան տա րո ղու թյու նը կազ մում է 4200 մլ, 
ար տաշնչ ման պա հուս տային ծա վա լը՝ 1900 մլ, ներշնչ ման պա հուս-
տային ծա վա լը՝ 1600 մլ: Ինչ պի սի՞ն է շն չա ռու թյան րո պեական ծա վա-
լը, եթե նա մեկ րո պեում կա տա րում է 16 շն չա ռա կան շար ժում:

144.  Ֆի զի կա կան և տա րի քային միև նույն տվյալ նե րով եր կու մարդ մաս-
նակ ցում են 1000 մ վազ քի մր ցույ թին: Վազ քու ղու վեր ջում մե կի շն չա-
ռու թյան րո պեական ծա վա լը կազ մել է 120 լ, շն չա ռու թյան հա ճա խու-
թյու նը րո պեում՝ 80, մյու սի նը՝ 120 լ, իսկ շն չա ռու թյան հա ճա խու թյու-
նը՝ 40: Հե տա զոտ վող նե րից ո՞րն էր ավե լի մարզ ված և ին չու՞:

145.  Փոր ձարկ վո ղի թո քե րի ընդ հա նուր տա րո ղու թյու նը 6,5 լ է, ներշնչ ման 
պա հուս տային ծա վա լը՝ 3լ, շն չա ռա կան ծա վա լը՝ 0,5 լ, ար տաշնչ ման 
պա հուս տային ծա վա լը՝ 1,5 լ: Հաշ վար կեք նրա գոր ծա ռա կան մնա-
ցոր դային ծա վա լի մե ծու թյու նը և մնա ցոր դային ծա վա լը: Ինչ պի սի՞ն է 
նրա թո քաբշ տային օդա փո խու մը, եթե շն չա ռու թյան հա ճա խու թյու նը 
րո պեում 13 է:

146. Ո րոշ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում թո քային հյուս ված քի առաձ գա-
կա նու թյու նը 5-10 ան գամ փոք րա նում է: Կլի նի կա կան ի՞նչ ախ տան-
շան է բնո րոշ այդ հի վան դու թյա նը:
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147.  Նո րա ծին երե խան կա տա րել է առա վե լա չափ խո րը ներշն չում: Այդ 
պա հին ին չի՞ հա վա սար կլի նի ճն շու մը թո քամ զային խո ռո չում, եթե 
մթ նո լոր տային ճն շու մը 760 մմ. ս.ս. է:

148.  Զար կե րա կային արյան գա զե րի անա լի զը ցույց է տվել, որ մի դեպ քում 
թթ վա ծի նը 15% է, ած խաթ թու գա զը՝ 40%, երկ րորդ դեպ քում այդ թվե-
րը հա մա պա տաս խա նա բար կազ մում են՝ 20% և 60%: Ո՞ր դեպ քում է 
արյու նը պատ կա նում չա փա հա սին և ո՞ր դեպ քում՝ երե խային:

149. Ո րո շեք, թե չա փա հաս մար դու շն չա ռու թյան րո պեական ծա վա լը 
հան գիստ ժա մա նակ քա նի՞ ան գամ է մեծ նո րած նի շն չա ռու թյան րո-
պեական ծա վա լից, եթե չա փա հա սի շն չա կան ծա վա լը 500 մլ է:

150. Եր կու մար դու մոտ թո քե րը լավ օդա փոխ վում են, սա կայն գա զա փո-
խա նա կու թյան ուժգ նու թյու նը տար բեր է: Ո՞րն է պատ ճա ռը:

151. Ոզ նին ձմե ռային քնի ժա մա նակ գտն վում է կծկ ված վի ճա կում: Այդ 
դեպ քում նշա նա կա լիորեն մե ծա նում է վե րին շն չու ղի նե րի մե ռյալ 
տա րա ծու թյու նը: Ար դյուն քում իջ նում է թթ ված նի պա րու նա կու թյունն 
արյան մեջ և բարձ րա նում է ած խաթ թու գա զի քա նա կը: Այ նո ւա մե նայ-
նիվ, ծանր հևոց, որը բնո րոշ է նման վի ճակ նե րին, չի առա ջա նում: Ին-
չու՞:

152. Ե թե նա պաս տա կի մաշ կը պա րա նո ցի շր ջա նում գրգ ռեն, ապա նրա 
մոտ առա ջա նում է շն չա ռու թյան կանգ: Ճա գա րի մոտ այդ եր ևույ թը 
բա ցա կա յում է: Ո՞րն է այդ կար գա վո րիչ ռեակ ցիայի իմաս տը նա պաս-
տա կի մոտ:

153.  Բա ցատ րեք աշ խա տող մկա նում թթ ված նի օգ տա գործ ման գոր ծակ ցի 
մե ծաց ման մե խա նիզ մը հան գիստ վի ճա կի հա մե մա տու թյամբ:

154. 65 տա րե կան մար դու շն չա ռա կան ծա վալ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը 
ցույց է տվել, որ թո քե րի կեն սա կան տրո ղու թյու նը հա վա սար է 4800 մլ, 
թո քե րի ընդ հա նուր տա րո ղու թյու նը՝ 6800 մլ: Որո շեք, թե կա արդյո՞ք 
թո քային օդա փոխ ման խան գա րում այդ մար դու մոտ, եթե թո քե րի 
կեն սա կան տա րո ղու թյու նը կազ մող շն չա ռա կան ծա վալ նե րի հա րա-
բե րու թյու նը նոր մայի սահ ման նե րում է:

155.  Փոր ձարկ վող նե րից մե կի մոտ մնա ցոր դային օդի ծա վա լը 1100 մլ է, 
մյու սի մոտ` 1500 մլ: Շն չա կան օդի ծա վա լը հա վա սար է 500 մլ: Ո՞ր 
դեպ քում լավ կկա տար վի օդա փո խու թյու նը: Ինչ պի սի՞ն են օդա փո-
խու թյան գոր ծա կից նե րը առա ջին և երկ րորդ դեպ քում: Ին չի՞ց է կախ-
ված մնա ցոր դային օդի ծա վա լը:

156. Երբ թո քաբշ տային օդում CO2 -ի պա րու նա կու թյու նը հաս նում է 0,07%, 
շն չա կան ծա վա լը մե ծա նում է 30% -ո վ, թո քային օդա փո խու թյան ծա-
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վա լը՝ 50% -ո վ: Որ քա՞ն կլի նի չա փա հաս տղա մար դու շն չա կան ծա վա-
լը այդ դեպ քում, եթե CO2 -ի սո վո րա կան  պա րու նա կու թյան ժա մա նակ 
շն չա ռու թյան հա ճա խու թյու նը հա վա սար է 18/ր, իսկ թո քային օդա փո-
խու թյան րո պեական ծա վա լը կազ մում է 8550 մլ: Ինչ պի սի՞ն կդառ նան 
թո քային օդա փո խու թյան րո պեական ծա վա լը և շն չա ռու թյան հա ճա-
խու թյու նը: 

157. Ո րո շել թթ ված նի օգ տա գործ ման գոր ծա կի ցը, եթե O2 -ի պա րու նա կու-
թյու նը զար կե րա կային արյան մեջ հա վա սար է 20 ծա վա լային %, իսկ 
երա կային արյան մեջ՝ 15 ծա վա լային %: Ի՞նչ է թթ ված նի օգ տա գործ-
ման գոր ծա կի ցը:

158. Եր կու հե տա զոտ վող նե րի մոտ շն չա ռու թյան րո պեական ծա վա լը հա-
վա սար է 6 լիտ րի, վնա սա կար տա րա ծու թյան ծա վա լը՝ 150 մլ: Մե կի 
մոտ շն չա կան օդի ծա վա լը հա վա սար է 300 մլ, շն չա ռու թյան հա ճա-
խու թյու նը՝ րո պեում 20, մյու սի մոտ՝ հա մա պա տաս խա նա բար 500 մլ և 
12: Ին չի՞ է հա վա սար թո քաբշ տային օդա փո խու թյան րո պեական ծա-
վա լը առա ջին և երկ րորդ դեպ քում: Ինչ պի սի՞ շն չա ռու թյունն է ավե լի 
ար դյու նա վետ:

159. Ինչ պե՞ս կփոխ վի շան ար տա քին շն չա ռու թյու նը էքս պե րի մեն տում, 
որին տե ղային անզ գա յաց ման պայ ման նե րում կա տա րել են թա փա-
ռող նյար դի երկ կող մա նի հա տում: Բա ցատ րեք մե խա նիզ մը:

160.  Փոր ձի պայ ման նե րում օք սի հե մոգ լո բի նի փե ղեկ ման վրա ազ դող գոր-
ծոն նե րի վեր լու ծու թյան ժա մա նակ Բո րը բա ցա հայ տել է շե ղում, որը 
ֆի զիոլո գիայում հայտ նի է որ պես Բո րի էֆեկտ: Ո՞րն է նրա ֆի զիոլո-
գիական նշա նա կու թյու նը:

161. Շն չա ռու թյան կար գա վոր ման ռեֆ լեք սային և հու մո րալ մե խա նիզմ-
նե րից բա ցի՝ առանձ նաց վում է շն չա ռա կան կենտ րո նի ինք նա վա րու-
թյու նը: Ո՞րն է այդ մե խա նիզ մի էու թյու նը:

162. Կ փոխ վի՞ արդյոք շն չա ռու թյու նը, եթե ու ղե ղա բու նը հա տեն վա րո լյան 
կամր ջի և եր կա րա վուն ու ղե ղի միջև՝ պահ պա նե լով թա փա ռող նյար-
դե րը: Ինչ պի սի՞ն կդառ նա շն չա ռու թյու նը:

163.  Հի վան դի մոտ դիտ վում է Չեյն-Ս տոք սի պար բե րա կան շն չա ռու թյուն: 
Ինչ պի սի՞ վի ճակ նե րի ժա մա նակ է դիտ վում այդ պի սի շն չա ռու թյուն, 
ո՞րն է նրա առա ջաց ման պատ ճա ռը: 

164.  Մարդն օր վա մեջ օգ տա գոր ծել է սնն դա նյու թե րի այն պի սի քա նակ, 
որում պա րու նակ վում է 5000 կկալ: Որ քա՞ն կա լո րիա է ստա ցել օր-
գա նիզ մը: Նվա զու՞մ է արդյոք սնն դա նյու թե րի կա լո րիական ար ժե քը 
մար սո ղու թյան գոր ծըն թա ցում:
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165.  Կա րե լի՞ է արդյոք շնե րի մոտ ան վնաս կե րակ րա փո ղի պայ ման նե րում 
դի տել ստա մոք սի հյու թա զա տու թյան առա ջին փու լը:

166. Լ րաց րեք պա կա սող օղակ նե րը հետ ևյալ գոր ծըն թաց նե րի շղ թա յում.

           էն տե րո կի նազ

                     !

                     !

           տրիպ սի նո գեն ------- ?

                                          !

                                          !

                                   ? ------- քե մոտ րիպ սին

167. Բժշ կա կան գրա կա նու թյան մեջ նկա րագր ված է դեպք, երբ ախ տա բա-
նա կան ճար պա կալ մամբ տա ռա պող կի նը նի հա րում է տաս նյակ կի-
լոգ րամ նե րով որո շա կի վի րա հա տու թյու նից հե տո: Ի՞նչ վի րա հա տու -
թյու ն էր դա:

168.  Կա րո՞ղ է արդյոք գլյու կո զը ներծծ վել աղի քում, եթե արյան մեջ նրա 
խտու թյու նը հա վա սար է 1000 մգ/լ, իսկ աղի քի լու սանց քում՝ 200 մգ/լ:

169.  Հի վան դի մոտ վնաս ված քից հե տո ամ բող ջո վին քայ քայ վել է ող նու ղե-
ղը կրծ քային և գետ կային բա ժին նե րի միջև: Ի՞նչ ձևով այդ վնաս ված քը 
կանդ րա դառ նա դե ֆե կա ցիայի ակ տի վրա:

170. Ն շեք, թե աղյու սա կի ո՞ր սյու նա կում է մար սո ղա կան հյու թե րի pH -ը 
հա մա պա տաս խա նում նոր մային.

pH 1 2 3 4
Թուք 0,8 7,4 7,4 7,1
Ս տա մոք սա յու թ 7,4 8,0 0,8 0,8
են թաս տա մոք սային հյու թ 7,1 0,8 7,1 1,5

171. Ս տորև թվարկ ված ո՞ր նյու թի նե րար կումն է արյան մեջ առա ջաց նում 
առատ ստա մոք սա հյու թա զա տու թյուն.

Էն տե րո գաստ րոն, ադ րե նա լին, ատ րո պին, հիս տա մին:

172.  Մե կու սաց ված փոքր ստա մոքս ու նե ցող շա նը տվել են սնունդ: Ստա-
մոք սից հյու թա զա տու թյու նը սկս վել է 40 րո պե հե տո: Ո՞ր մե թո դով է 
կա տար վել փոքր ստա մոք սի վի րա հա տու թյու նը: Ինչ պի սի՞ն է ստա-
մոք սի գեղ ձե րի դրդ ման մե խա նիզ մը տվյալ փոր ձում:

173. Շ նե րը և կա տու նե րը գի շա տիչ են: Բնա կան պայ ման նե րում նրանք 
սնունդ հայթ այ թում են որ սի մի ջո ցով: Դրան ցից ո՞ր մե կի մոտ ար տա-
հայտ ված կլի նի թքար տադ րու թյան բնա կան պայ մա նա կան ռեֆ լեք սը:
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174.  Շան մոտ կա տար վել է մե կու սաց ված փոքր ստա մոք սի վի րա հա տու-
թյուն: Փորձ նա կա նո րեն ինչ պե՞ս կա րե լի է պար զել այն կա տար վել է 
ըստ Պավ լո վի, թե՞ Հայ դեն հայ նի:

175. Ի՞նչ նպա տա կով է ստա մոք սի խոց ու նե ցող հի վանդ նե րի մոտ կա-
տար վում ընտ րո ղա կան վա գո տո միա:

176.  Շան աղի քի մեջ մտց նում են սնն դա նյու թե րի ճեղք ման վերջ նա կան 
ար գա սիք նե րը (մո նո մեր ներ): Կա րո՞ղ է արդյոք այդ պի սի սնու մը 
առա վել ար դյու նա վետ է սո վո րա կա նի հա մե մա տու թյամբ: Պա տաս-
խա նը հիմ նա վո րեք:

177.  Հի վան դին խոր հուրդ է տր վում սնն դա կարգ, որը պա րու նա կում է մեծ 
քա նա կով խո շոր աղա ցած ալյու րի հաց և բան ջա րե ղեն: Ի՞նչ նպա տա-
կով է նման սնն դա կարգ նշա նակ վում:

178. Ին չի՞ մա սին են վկա յում մե կու սաց ված աղի քի կծ կում նե րը: Ինչ պե՞ս 
են ազ դում աղի քի շար ժո ղա կան ֆունկ ցիայի վրա մե խա նի կա կան 
գրգիռ նե րը, ացե տիլ խո լի նը և ադ րե նա լի նը:

179. Սնն դի ըն դու նու մը ստա մոքս առա ջաց նում է հա գեց ման զգա ցում, 
չնա յած սնն դա նյու թե րի ներծ ծու մը դեռևս տե ղի չի ու նե ցել: Ին չու՞:

180. Ե թե նո րա ծին առ նետ նե րի կամ այլ կաթ նա սուն նե րի ձա գե րի թքա գեղ-
ձե րը նյար դա զեր ծեն, ապա թքի ար տադ րու թյու նը կդա դա րի, իսկ ձա-
գե րը կսատ կեն: Ին չու՞:

181. Ինչ պե՞ս կփոխ վի ստա մոք սի շար ժո ղա կան ֆունկ ցիան և ստա մոք-
սա հյու թի թթ վայ նու թյու նը, եթե բու ժա կան նպա տա կով հատ վում են 
ստա մոք սը նյար դա վո րող թա փա ռող նյար դի ճյու ղե րը:

182. Ս տա մոքս -ա ղի քային ու ղում ըն թա ցող մար սո ղա կան գոր ծըն թաց ներն 
իրա կա նա նում են նեյ րո նային հյու սակ նե րով և կա րող են ըն թա նալ 
ԿՆՀ -ի ազ դե ցու թյու նից ան կախ: Սա կայն դրանք գտն վում են ԿՆՀ -ի 
հս կո ղու թյան ներ քո: Ի՞նչ առա վե լու թյուն է դա տա լիս:

183.  Հի վան դին հե տա զո տե լիս պարզ վել է, որ ստա մոք սի թթ վայ նու թյու-
նը բարձր է: Ներ դիտ ման դեպ քում օր գա նա կան փո փո խու թյուն ներ 
չեն հայտ նա բեր վել: Վե գե տա տիվ կար գա վոր ման ի՞նչ տե սա կի խան-
գա րու մը կա րող էր առաջ բե րել ստա մոք սա հյու թի քի միական կազ մի 
փո փո խու թյուն:

184.  Շան մոտ կա տար վել է վի րա հա տու թյուն. մե կու սաց վել է բա րակ աղու 
հատ վա ծը ըստ Թի րի Վի լայի: Ի՞նչ մի ջոց նե րով կա րե լի է առա ջաց նել 
աղի քային հյու թի ար տա զա տու մը այդ հատ վա ծից: Ի՞նչ մե խա նիզ մով 
է տե ղի ու նե նում աղի քային հյու թի ար տա զա տու մը:
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185. Ընդ հա նուր լե ղա ծո րա նի փակ վե լու հետ ևան քով լե ղին չի ար տադըր-
վում 12-մատ նյա աղիք: Ո՞ր պրո ցես նե րը կխան գար վեն աղի քում: 

186. Ին չու՞ ստա մոք սի լրա ցու ցիչ ար տադր վող ան լու ծե լի լոր ձում գտն վող 
ներ քին գոր ծո նը ստա մոք սա հյու թի եզա կի բա ղադ րիչն է, որն ան հրա-
ժեշտ է կյան քի հա մար:

187.  Մար սո ղու թյան վերջ նա կան փու լը ներծ ծումն է: Սնն դա ներծծ ման 
պրո ցե սի ի՞նչ հիմ նա կան մե խա նիզմ ներ գի տեք, որոնք տե ղի են ու նե-
նում մար դու ստա մոքս -ա ղի քային ու ղիում:

188. Ս տա մոք սի «քաղ ցի» կծ կում նե րը ընկճ վում են գլյու կո զի 40% լու ծույ թի 
20 մլ նե րե րա կային նե րարկ ման դեպ քում: Ին չո՞վ է դա բա ցատր վում:

189. Ս տա մոքս -ա ղի քային ու ղիում ըն թա ցող մար սո ղա կան գոր ծըն թաց-
ներն իրա կա նա նում են պա տե րում գտն վող նեյ րո նային հյու սակ նե-
րով և կա րող են ըն թա նալ ԿՆՀ -ի ազ դե ցու թյու նից ան կախ: Սա կայն 
դրանք գտն վում են ԿՆՀ -ի հս կո ղու թյան ներ քո: Ի՞նչ առա վե լու թյուն է 
դա տա լիս:

190.  Փոր ձում շնե րից մե կին կե րակ րել են մսով, մյու սին՝ հա ցով: Կլի նի 
արդյո՞ք տար բե րու թյուն ար տադր ված թքի կազ մու թյան և քա նա կի 
միջև:

191. Եր կու շնե րից մե կի կե րա մա նի մեջ դրել են միս, մյու սում՝ մսի փո շի: 
Կդիտ վի արդյո՞ք տար բե րու թյուն ար տադր ված էքի կազ մու թյան և քա-
նա կի միջև:

192. Օր գա նիզ մից աղի քը մե կու սաց րել և դրել են Ռին գե րի լու ծույ թի մեջ: 
Ինչ պե՞ս կփոխ վի նրա գա լա րակծ կում ներն այդ պա րա գա յում:

193.  Կա րող է արդյո՞ք բնա կա նոն պայ ման նե րում ման րէ նե րը աղի քի լու-
սանց քից ընկ նել միկ րո թա վի կային էպի թել, ապա արյուն, ին չու՞:

194. Ո՞ր սնն դա նյու թերն են գե րակշ ռում հե տա զոտ վո ղի օրա բաժ նում, եթե 
ֆի զի կա կան հան գիստ վի ճա կում շն չա ռա կան գոր ծա կի ցը մե կի մոտ 
0,75 է, երկ րոր դի մոտ՝ 0,87, եր րոր դի մոտ՝ 0,97:

195. Բ նա կա նո՞ն է արդյոք հիմ նա կան փո խա նա կու թյան մե ծու թյու նը 30 
տա րե կան, 70 կգ զանգ ված և 176 սմ հա սակ ու նե ցող կնոջ մոտ, եթե նա 
սո վո րա կան պայ ման նե րում օգ տա գոր ծում է 300 մլ/ րո պե թթ վա ծին, 
ար տադ րում՝ 280 մլ/ րո պե ած խաթ թու գազ: Կա տա րեք հաշ վում ներ:

196. Ո՞ր վի ճա կում է (լիար ժեք հան գիստ, քուն, մտա վոր աշ խա տանք, ֆի-
զի կա կան աշ խա տանք) գտն վում 26 տա րե կան, 180 սմ հա սակ և 76 կգ 
կշիռ ու նե ցող մար դը, եթե նա օգ տա գոր ծում է 500 մլ/ րո պե թթ վա ծին և 
ար տադ րում է՝ 490 մլ/ րո պե ած խաթ թու գազ:
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197. Եր կու խցիկ նե րից մե կում օդի ջեր մաս տի ճա նը 43°C է, պա տե րի մա կե-
րե սի ջեր մաս տի ճա նը՝ 43°C, խո նա վու թյու նը՝ 100%, երկ րոր դում հա-
մա պա տաս խա նա բար 45°C, 43°C, 60%: Ո՞ր խցի կում փոր ձարկ վո ղի 
մոտ առա վել շուտ կա ռա ջա նա գեր ջեր մու թյուն:

198. Եր կու լո ղա վա զան նե րում ջրի ջեր մաս տի ճա նը 26°C է: Առա ջի նում 
ջու րը հո սում է, երկ րոր դում կանգ նած է: Ո՞ր լո ղա վա զա նում ան շարժ 
վի ճա կում գտն վող մար դը հեշ տու թյամբ կեն թարկ վի գեր սա ռեց ման:

199. Եր կու փոր ձարկ վող նե րի առա ջար կում են ֆի զիոլո գիական մր ցույթ: 
Որո շա կի ժա մա նա կի ըն թաց քում նրանք պի տի շն չեն նույն հա ճա խու-
թյամբ և խո րու թյամբ: Մե կի մոտ որո շում են օդի ընդ հա նուր քա նա կը, 
որը նա շն չել է, մյու սի մոտ՝ ար տաշնչ ված օդի քա նա կը: Պետք է հաղ-
թի նա, ում ցու ցա նի շը մեծ կլի նի: Դուք ո՞ր տար բե րա կը կընտ րեիք, 
եթե մաս նակ ցեիք այդ մր ցույ թին: Ո՞ր դեպ քում մր ցույ թը կա վարտ վի 
ոչ-ոքի:

200. Ին չու՞ ուժ գին մկա նային աշ խա տան քից հե տո սր տի աշ խա տան քը և 
շն չա ռու թյու նը որոշ ժա մա նակ պահ պան վում են բարձր մա կար դա կի 
վրա:

201.  Փոր ձարկ վո ղը գո լոր շիաց ման հաշ վին ժա մում կորց նում է 42 մլ ջուր: 
Նրա էներ գիական ծախ սը կազ մում է 105 կկալ/ժ: Ջեր մու թյան ո՞ր տո-
կո սը նրա օր գա նիզ մից դուրս կգա գո լոր շիաց ման հաշ վին:

202. 180 սմ հա սակ և 100 կգ կշիռ ու նե ցող հի վանդ տղա մար դու հիմ նա կան 
փո խա նա կու թյու նը հա վա սար է 1900 կկալ: Հա մա պա տաս խա նու՞մ է 
արդյոք այդ մե ծու թյու նը նոր մային, եթե մարմ նի մա կե րե սը 2,18 մ2 է:

203.  Չա փա հաս մար դը մեկ օրում ըն դու նել է 70 գ սպի տա կուց, 300 գ ած-
խա ջուր, 100 գ ճարպ: Հա մա պա տաս խա նու՞մ է արդյոք դա մար դու 
սնն դա նյու թե րի օրա կան պա հանջ նե րին:

204.  Հե տա զոտ վող նե րից մե կի մոտ սնունդ ըն դու նե լուց հե տո էներ գիայի 
փո խա նա կու թյու նը ավե լա ցել է 0,5% -ո վ, իսկ երկ րոր դի մոտ՝ 10% -ո վ: 
Ո՞ր դե պում է հե տա զո տու թյու նը կա տար վել չա փա հա սի, և ո՞ր դեպ-
քում՝ երե խայի մոտ:

205.  Նո րա ծին երե խայի մոտ սպի տա կուց նե րի օրա կան պա հան ջը կազ-
մում է 3-4 գ 1 կգ կշ ռին: Որ քա՞ն սպի տա կուց պետք է ստա նա առողջ 
նո րա ծի նը մեկ օրում:

206. 1-3 տա րե կան երե խա նե րը մեկ օրում օգ տա գոր ծում են 10-15 գ ած խա-
ջուր 1 կգ կշ ռին: Բա վա րա՞ր է արդյոք 9 կգ կշիռ ու նե ցող եր կու տա րե-
կան երե խայի օրա բաժ նում ած խաջ րե րի քա նա կը, եթե մեկ օրում նա 
օգ տա գոր ծել է 60 գ ած խա ջուր:
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207. Ե րե խա նե րի սնն դային օրա բաժ նում 75% ճար պե րը պետք է լի նեն կեն-
դա նա կան ծագ ման: Քա նի՞ օրում բու սա կան ճարպ պետք է ստա նա 25 
կգ կշիռ ու նե ցող 10 տա րե կան երե խան, եթե բո լոր ճար պե րից օրա կան 
նա ու տում է 2-3 գ 1 կգ կշ ռին:

208. Որ քան մեծ աշ խա տանք է կա տա րում մկա նը, այն քան ին տեն սի վո րեն 
է օգ տա գոր ծում թթ վա ծի նը: Կա րե լի՞ է արդյոք հաս տա տել, որ որ քան 
դժ վար խն դիր է որո շում ու ղե ղը, այն քան շատ թթ վա ծին է օգ տա գոր-
ծում:

209.  Շատ կեն դա նի նե րի մոտ, ի տար բե րու թյուն մարդ կանց, մի ջա վայ րի 
բարձր ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցու թյան դեպ քում մարմ նի ջեր մաս տի-
ճա նը բարձ րա նում է նշա նա կա լից մա կար դա կի վրա, ապա կա յու նա-
նում է այդ մա կար դա կում: Ո՞րն է այդ ռեակ ցիայի ֆի զիոլո գիական 
իմաս տը:

210. Ո րոշ կեն դա նի ներ ձմեռն ընկ նում են ձմե ռային քնի վի ճա կի մեջ, երբ 
նյու թա փո խա նա կու թյան մա կար դա կը ժա մա նա կա վո րա պես իջ նում 
է: Ի՞նչ առանձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի նյու թա փո խա նա կու թյու նը 
տվյալ շր ջա նում այդ կեն դա նի նե րի մոտ:

211.  Թո քա բոր բով հի վան դի մոտ ջեր մու թյու նը բարձ րա նում է 39°C, մաշ կը 
գու նատ վում է և չո րա նում, առա ջա նում է «սա գա մաշկ»: Ջեր մա կար-
գա վոր ման ի՞նչ խան գա րում նե րով է բա ցատր վում այդ եր ևույթ նե րը:

212.  Հիմ նա վո րեք ՇԳ -ի մե ծու թյու նը մար դու մոտ առա վե լա պես սպի տա-
կուց, ած խաջ րատ ճեղք վե լիս և խա ռը սնն դի ժա մա նակ: Ո՞ր դեպ քե-
րում է ՇԳ-ն շեղ վում նոր մայից:

213.  Հաշ վեք որ քա՞ն սպի տա կուց է յու րաց վել, եթե մար զի կի օրա պա հիկ 
սնն դի մեջ սպի տա կու ցը կազ մել է 130 գրամ, և մե զի մի ջո ցով ար-
տադր վել է 10,8 գ ազոտ, կղան քի մի ջո ցով 7,4 գ ազոտ:

214. 180 սմ հա սակ, 85 կգ կշիռ ու նե ցող 24 տա րե կան տղա մար դու մոտ 
հիմ նա կան փո խա նա կու թյու նը կազ մում է 2325 կկալ: Հա մա պա տաս-
խա նու՞մ է արդյոք այդ ցու ցա նի շը նոր մային:

215. Հ ղի կնոջ մոտ օր վա ըն թաց քում մե զի հետ ար տադր վում է 8,7 գ ազոտ, 
կղան քի հետ ազո տի կո րուս տը 6,2 գ է: Սնն դի հետ ստա նում է 110 գ 
սպի տա կուց: Հաշ վեք, թե որ քան սպի տա կուց է քայ քայ վել: Ինչ պի սի՞ն 
է ազո տային հաշ վեկ շի ռը:

216. Սնն դի հետ առողջ մար դու օր գա նիզմ է ներ մուծ վել 130 գ սպի տա կուց: 
Մե զի հետ հե ռաց վել է 12,6 գ ազոտ: Որ քա՞ն սպի տա կուց է յու րաց վել, 
եթե կղան քի մի ջո ցով հե ռաց վել է 9,5 գ ազոտ: Գնա հա տեք ազո տային 
հաշ վեկ շի ռը:
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217. Ե թե մար դը ստիպ ված աշ խա տում է մի ջա վայ րի բարձր ջեր մաս տի-
ճա նի և 100% օդի խո նա վու թյան դեպ քում, ապա այդ պայ ման նե րում 
ջեր մա կար գա վոր ման բո լոր մե խա նիզմ նե րը անար դյու նա վետ են: 
Եթե աշ խա տան քը եր կա րատև է, կա րող է առա ջա նալ գեր տա քա ցում: 
Ար հես տա կա նո րեն ինչ պե՞ս կա րե լի է օգ նել ջեր մա կար գա վո րիչ հա-
մա կար գին:

218.  Խո նա վու թյամբ հա գե ցած օդը մարմ նի ջեր մաս տի ճա նի դեպ քում 
կրկնա կի ան գամ շատ ջրային գո լոր շի ներ է պա րու նա կում, քան չհա-
գե ցած օդը սե նյա կային ջեր մաս տի ճա նում: Ել նե լով դրա նից՝ բա ցա-
տրեք, ի՞նչ տե ղի կու նե նա ներշն չա կան օդի հետ անա պա տում ապ րող 
կեն դա նի նե րի շն չա ռա կան ու ղի նե րում:

219.  Փոր ձա րա րա կան վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյու նը հան գեց րել է 
նրան, որ էա պես իջել է ցածր ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րում իզո-
թեր միան (նույ նա ջեր մու թյու նը) պահ պա նե լու կեն դա նու ըն դու նա-
կու թյու նը: Ո՞ր հատ վա ծում է կա տար վել վի րա հա տա կան մի ջամ տու-
թյու նը:

220. Ին չու ՞ տեն դի սկիզ բը, որն առաջ է բե րու մ մարմն  ի ջեր մաս տի ճա նի 
կտ րու կ բարձ րա ցու մ, ու  ղեկց վու մ է սար սու  ռով և դո ղով, իսկ կրի զի-
սից հե տո, երբ ջեր մաս տի ճա նը վե րա դառ նու մ է բնա կա նոն մա կար-
դա կին, հի վան դը ու  ժեղ քրտ նու մ է:

221. Ին չու ՞ Ասիայի բնա կիչ նե րը ամ ռա նը, երբ շատ շոգ է, հագ նու մ են բամ-
բա կյա խա լաթ ներ:

222.  Բոու մեն Շում լյանս կու պա տի ճից միկ րո պի պե տով վերց րել են հե ղուկ 
և ու սում նա սի րել նրա բա ղադ րու թյու նը: Պարզ վել է, որ նրա նում կա 
սպի տա կուց: Ի՞նչ եզ րա կա ցու թյուն կա րե լի է անել:

223. Գ ծա պատ կե րում լրաց րեք օս մո կար գա վոր ման ան բա վա րար օղակ նե-
րը.

օս մո սային ճն շում             օս մոըն կա լիչ ներ           ?

!                                                                         !

!                                                                         !

օս մո սային ճնշ ման – – – – – – ?                   երի կամ        ?

 վե րա կանգ նում

224.  Հե տա զոտ վո ղի մե զում բա ցա կա յում է սպի տա կու ցը և շա քա րը, մե-
զի տե սա կա րար կշի ռը իջած է, սա կայն օրա մե զը կտ րուկ բարձ րա-
ցել է (մինչև 8 լ.), հի վան դի մոտ մշ տա կան ծա րա վի զգա ցո ղու թյուն 
կա: Ներ զա տա կան ո՞ր գեղ ձե րի գոր ծա ռույ թի խան գա րու մը կա րող է 
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առա ջաց նել այդ պի սի հա մա լիր փո փո խու թյուն:

225. Ե րե խան կե րել է մի կտոր աղի ձուկ, որից հե տո նրա մոտ ի հայտ է 
եկել այ տուց և բարձ րա ցել է ջեր մաս տի ճա նը : Ին չի՞ հետ է կապ ված 
այդ եր ևույ թի առա ջա ցու մը:

226. Ո րո շեք ար դյու նա վետ ֆիլտ րա ցիոն ճնշ ման մե ծու թյու նը, եթե կծի կի 
մա զա նոթ նե րում արյան հիդ րոս տա տիկ ճն շու մը 50 մմ. ս.ս. է, արյան 
պլազ մայի օն կո սային ճն շու մը 25 մմ. ս.ս., նեֆ րո նի պա տի ճում առաջ-
նային մե զի ճն շու մը հա վա սար է 10 մմ. ս.ս.-ի :

227.  Հայտ նի է, որ պա տիճ մտ նող առ բե րիչ անո թի տրա մա գի ծը կրկ նա կի 
ան գամ մեծ է ար տա տար անո թի տրա մագ ծից: Են թադ րենք, այս հա-
րա բե րակ ցու թյու նը փոխ վել է: Ինչ պե՞ս դա կանդ րա դառ նա մի զա գո-
յաց ման վրա:

228.  Բու ժա կան նպա տա կով բժիշ կը հի վան դին նշա նա կել է նե րար կել մեծ 
քա նա կով գլյու կո զի իզո տո նիկ լու ծույթ: Որոշ ժա մա նակ հե տո հի-
վան դի վի ճա կը վա տա ցել է: Ո՞րն է եղել բժշ կի սխա լը:

229.  Փոր ձա րա րա կան կեն դա նու մոտ իջել է օրա մե զի քա նա կը: Միաժա-
մա նակ հայտ նա բեր վել է, որ նրա արյու նը օժտ ված է անո թա սեղ միչ 
հատ կու թյամբ: Բա ցատ րեք օրա մե զի քչաց ման ֆի զիոլո գիական մե-
խա նիզ մը:

230. Ինչ պե՞ս է ազ դում ալ դոս տե րո նը նեֆ րո նի հե ռա դիր խո ղո վա կի կում 
հետ ներծծ ման և հու թա զատ ման գոր ծըն թաց նե րի վրա:

231. Ո՞ր մե խա նիզմ ներն են ապա հո վում առաջ նային մե զի հաս տա տուն 
ծա վա լը հա մա կար գային ճնշ ման 80-180 մմ. ս.ս. տա տա նում նե րի 
դեպ քում:

232. Ս տորև թվարկ ված հոր մոն նե րից որո՞նք են մե ծաց նում ֆիլտր ման 
ճնշու մը և օրա մե զի շա տա ցու մը.

Ադ րե նա լի նի բարձր խտու թյուն, գլյու կո կոր տի կոիդ ներ, վա զոպ րե սին, 
գլյու կա գոն, ան գիոթեն զին II, պրոս տագ լան դին ներ:

233. Որ քա՞ն կլի նի քամ ման ար դյու նա վետ ճն շու մը, եթե կծի կի մա զա-
նոթ նե րում արյան ճն շու մը հա վա սար է 50 մմ. ս.ս., արյան պլազ մայի 
օն կո սային ճն շու մը՝ 30 մմ. ս.ս., պա տի ճի խո ռոչ լց ված հե ղու կի հիդ-
րոս տա տիկ ճն շու մը՝ 20 մմ. ս.ս.: Ինչ պե՞ս կփոխ վի այդ պա րա գա յում 
մի զա գո յա ցու մը:

234.  Հայտ նի է, որ երի կամ նե րի արյան մա տա կա րա րու մը, ֆիլտ րու մը, 
հետ ներծ ծու մը, հյու թա զա տու մը կա տար վում են տար բեր մե խա նիզմ-
նե րով՝ նյար դային, մկա նային, հու մո րալ, սա կայն գե րակշ ռո ղը հոր-
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մո նային կար գա վո րումն է: Այդ պա րա գա յում ին չու՞ նյար դա զերծ ված 
երի կա մը պա րա նո ցին պատ վաս տե լիս պահ պա նում է մի զա գո յաց-
ման ֆունկ ցիան և հա կազ դում է ցա վային գր գիռ նե րին, սա կայն որոշ 
ժա մա նակ հե տո այն են թարկ վում է կազ մա փոխ ման: Ին չու՞:

235. Ինչ պե՞ս կփոխ վի օրա մե զը, եթե կեն դա նու մոտ իջել է արյան օս մո-
սային ճն շու մը և բարձ րա ցել զար կե րա կային ճն շու մը:

236. Ա ռողջ մար դու օրա մե զը աղային սո վո րա կան ռե ժի մի պայ ման նե րում 
կազ մում է 1,5 լ: Ինչ պի սի՞ն կլի նի օր վա մեջ առա ջա ցող առաջ նային 
մե զի և հետ ներծծ վող ջրի ծա վա լը: Հայտ նի է, որ 1 րո պեում երի կա մով 
հո սում է 1 լ արյուն:

237. Ի տար բե րու թյուն գլյու կո զի վատ հետ ներծծ ման՝ Na -ի հետ ներծ ծու մը 
նեֆ րո նի խո ղո վակ նե րում տե ղի է ու նե նում շատ ակ տիվ կեր պով: Ին-
չի՞ է հան գեց նում դա:

238. Կ լի նի կա յում երի կամ նե րի ֆունկ ցիան որո շե լու հա մար կի րա ռում են 
աղային ծան րա բեռն վա ծու թյան փորձ: Անհ րա ժե՞շտ է արդյոք հաշ վի 
առ նել երե խա նե րի և մե ծա հա սակ նե րի տա րի քային առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րն այդ փոր ձը կա տա րե լիս:

239.  Հայտ նի է, որ արյան ճնշ ման բարձ րաց մա նը նպաս տող գոր ծոն նե րը 
շատ են: Այդ պատ ճառ նե րից մե կը երի կամ նե րի արյան շր ջա նա ռու-
թյան խան գա րումն է: Ինչ պի սի՞ն է արյան ճնշ ման բարձ րաց ման մե-
խա նիզ մը այդ դեպ քում:

240.  Ներ զա տա կան գեղ ձե րից մե կի էֆե րենտ նյար դը գրգ ռե լիս օր գա նիզ-
մում դիտ վում է մի շարք ֆի զիոլո գիական ցու ցա նիշ նե րի փո փո խու-
թյուն ներ: Ո՞ր գեղ ձը դա կա րող է լի նել, և ո՞ր ֆեր մենտն է հա կազ դում 
այդ ար դյուն քին:

241. Ս տորև թվարկ ված հոր մոն նե րից որո՞նք են առա ջա նում մա կու ղե-
ղում.

 Կոր տի զոն, սո մա տոս տա տին, մե լա նո լի բե րին, վա զոպ րե սին, լյու լի բե-
րին, լյու տեոտ րո պին, օք սի տո ցին, ֆո լի կու լոխ թա նող, կոր տի կոտ րո-
պին:

242. Ո՞ր հոր մո նի ազ դե ցու թյամբ է իրա կա նա նում գլի կո գե նի սին թե զը 
լյար դում և մկան նե րում, գլյու կո զի ուժ գին օք սի դա ցու մը հյուս վածք-
նե րում, շա քա րի քա նա կի իջե ցու մը արյան մեջ, սպի տա կուց նե րի կա-
տա բո լիզ մի իջե ցու մը:

243. Ո՞ր հոր մոնն է առա ջաց նում ար գան դի լոր ձա թա ղան թի գեղ ձե րի զար-
գա ցում և հյու թա զա տում դաշ տա նային ցիկ լի երկ րորդ կե սում, խթա-
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նում կաթ նա գեղ ձե րի մե ծա ցու մը, իսկ հղիու թյան ըն թաց քում՝ պտ ղի 
զար գա ցու մը:

244. Հ ղիու թյան դեպ քում դեմ քի վրա ի հայտ են գա լիս գու նա կային բծեր: 
Ներ զա տա կան ո՞ր գեղ ձի հոր մո նի ազ դե ցու թյամբ է դա տե ղի ու նե-
նում:

245. Ան վա նեք այն հոր մոն նե րը, որոնք ապա հո վում են նատ րիու մի պահ-
պա նու մը օր գա նիզ մում երի կամ նե րի խո ղո վա կիկ նե րում հետ ներծըծ-
ման հաշ վին, օր գա նիզ մից կա լիու մի դուրս բե րու մը, կա լիում-նատ-
րիու մային հա վա սա րակշ ռու թյան կար գա վո րու մը:

246. Ո՞ր հոր մո նի ազ դե ցու թյամբ է ու ժե ղա նում Na+ -ի և Cl--ի ար տա զա-
տու մը մե զով, մե ծա նում Ca2+ -ի, Mg2+ -ի և իջ նում Na+ -ի ու ֆոս ֆատ նե րի 
հետ ներծ ծու մը մի զային խո ղո վա կիկ նե րում: 

247. Ո՞ր դի տար կում նե րը կա րող են վկայել այն մա սին, որ գլ խու ղե ղի 
բարձ րա գույն բա ժին ներն ազ դում են են թաս տա մոք սային գեղ ձի ներ-
զա տա կան գոր ծու նեու թյան վրա:

248. Ի՞նչ տե ղի կու նե նա ներ զա տա կան գեղ ձի գոր ծա ռույ թի հետ, եթե օր-
գա նիզմ նե րար կեն այդ գեղ ձի կող մից հյու թա զատ վող մեծ չա փա քա-
նա կով հոր մոն:

249. Ո՞ր գոր ծըն թա ցի զար գա ցումն է ար տա հայտ ված գծա պատ կե րում: 
Ավե լաց րեք պա կա սող օղակ նե րը.

 տագ նա պի փուլ – – – – – ? – – – – – հյուծ ման փուլ

250. Գ ծա պատ կե րում ավե լաց րեք պա կա սող օղակ նե րը, որոնք տե ղի են 
ու նե նում սթ րե սի դեպ քում.

Են թա տե սա թումբ – – – – ? – – – – մա կու ղեղ – – – – ?

           

Ըն կա լիչ նե րի դր դում                                  մա կե րի կամ ներ

                                                              ? – – գլյու կո կո րի տի կորդ ներ

251.  Հի վան դի մոտ հե տա զոտ ման դեպ քում հայտ նա բեր վել է տա խի կար-
դիա, էկ զոֆ թալմ, հիմ նա կան փո խա նա կու թյան բարձ րա ցում 40% -ո վ: 
Ներ զա տա կան ո՞ր գեղ ձի ախ տա հար ման հետ է դա կապ ված:

252. Ա ղի քի մի մա սի հե ռա ցու մը վտանգ չի առա ջաց նում կյան քի հա մար: 
Եթե կեն դա նու մոտ հե ռաց նեն 12-մատ նյա աղու ոչ մեծ հատ ված, 
ապա դա հան գեց նում է մահ վան: Ո՞րն է պատ ճա ռը: Ինչ պե՞ս կա րե լի 
է ապա ցու ցել, որ մա հա ցու ել քը կապ ված չէ մար սո ղու թյան խան գար-
ման հետ:
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253.  Շա քա րախ տով հի վան դին նե րար կել են ին սու լին: Հի վան դի մոտ առա-
ջա ցել է քաղ ցի զգա ցում, թու լու թյուն, սր տի աշ խա տան քի հա ճա խա-
ցում, գի տակ ցու թյան մթագ նում: Հիմ նա վո րեք այդ վի ճա կը: Ինչ պե՞ս 
կա րե լի է հի վան դին դուրս բե րել այդ վի ճա կից: 

254. Ին սու լի նի հյու թա զա տու մը հա մա պա տաս խա նում է օր գա նիզ մի պա-
հանջ նե րին: Ի՞նչն է հան դի սա նում ին սու լի նի հյու թա զատ ման կար-
գա վո րի չը, ինչ պե՞ս կա րե լի է դա ապա ցու ցել փոր ձով:

255.  Հի պո ֆի զի հե ռա ցու մից հե տո արյան մեջ հան քա կոր տի կոիդ նե րի քա-
նա կը չի են թարկ վում զգա լի փո փո խու թյան: Ին չո՞վ է դա պայ մա նա-
վոր ված:

256. Ուր ցա գեղ ձը ներ զա տիչ գեղձ է: 11-13 տա րե կա նում հաս նե լով առա-
վե լա գույն զար գաց ման՝ սկ սում է աս տի ճա նա բար հետ  զար գա նալ: 
Ինչ պի սի՞ կա ռուց ված քա-գոր ծա ռա կան շե ղում ներ կա րե լի է հայտ նա-
բե րել օր գա նիզ մում գեղ ձի հետ զար գա ցու մը ու շա նա լու դեպ քում:

257. Ա նուղ ղա կի կա լո րիաչա փու թյան մե թո դով հաս տատ վել է, որ հե տա-
զոտ վո ղի հիմ նա կան փո խա նա կու թյու նը 40 % -ով ցածր է: Ո՞ր ներ զա-
տիչ գեղ ձի գոր ծա ռույ թի խան գար ման մա սին պետք է մտա ծել, ի՞նչ 
շե ղում ներ են առա ջա նում դրա հետ կապ ված:

258.  Շա նը նե րար կում են մեծ քա նա կով ֆի զիոլո գիական լու ծույթ: Կազ դի 
արդյո՞ք դա մա կու ղե ղի գոր ծու նեու թյան վրա:

259.  Հայտ նի է, որ երի կամ նե րի գոր ծու նեու թյան կար գա վոր ման մեջ էա-
կան դե րը պատ կա նում է հու մո րալ կար գա վոր մա նը, որի ապա ցույ-
ցը հա մար վում է այն, որ պա րա նո ցին պատ վաս տած նյար դա զերծ ված 
երի կա մը պահ պա նում է մի զա գո յաց ման գոր ծա ռույ թը: Մա կու ղե ղի 
գոր ծու նեու թյու նը նույն պես խթան վում է հու մո րալ ճա նա պար հով, 
սա կայն հա ման ման պատ վաս տու մից հե տո այն դա դա րում է հյու թա-
զա տել շատ հոր մոն ներ: Ին չու՞:

260. Ինչ պե՞ս կա րե լի է արյան մեջ որո շել որ ևէ հոր մո նի առ կա յու թյու նը՝ 
չօգ տա գոր ծե լով քի միական կամ ֆի զի կա կան մե թոդ ներ:
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Գ ԼՈՒԽ 4. 

ՇՐ ՋԱ ԿԱ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՀԵՏ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄԻ 
ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱ ՀՈ ՎՈՂ 

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵՐ

1.  Եր կու մար դու մոտ մո տա կա պարզ եր ևա ցող կե տը որո շե լիս գտն վել 
են հետ ևյալ թվե րը՝ 12 սմ և 30 սմ: Դրան ցից ո՞րն է տա րի քով ավե լի 
մեծ, կա րե լի՞ է արդյոք ասել նրա մո տա վոր տա րի քը:

2. Ինչ պե՞ս բա ցատ րել առար կա նե րի նոր մալ ըն կա լու մը այն դեպ քում, 
երբ ցան ցա թա ղան թի վրա նրանց ուր վագ ծու մը (պ րոեկ ցիան) շրջ ված 
տեսք ու նի:

3.  Տա րի քին զու գըն թաց ոսպ նյա կը պղ տոր վում է և առա ջա նում է ծե րու-
նա կան կա տա րակտ: Ինչ պե՞ս կա րե լի է բա ցատ րել այդ եր ևույ թը:

4. Ինչ պե՞ս բա ցատ րել Ն. Անդ րե ևի հայտ նի փոր ձը, երբ կեն դա նի նե րի 
խխուն ջի գա գա թը ոչն չաց նե լիս ցածր հա ճա խու թյան հն չյուն նե րի ըն-
կա լու մը խան գար վում է:

5.  Նյար դաախ տա բան նե րը զգա յու թյան տա րա ծա կան շեմ քը որո շում 
են հա տուկ քա նո նի մի ջո ցով: Քա նո նի եր կու ոտիկ նե րի նվա զա գույն 
հե ռա վո րու թյան դեպ քում հե տա զոտ վո ղը կա րող է զգալ 2 ոտիկ նե րի 
առան ձին ազ դե ցու թյու նը: Ին չու՞:

6.  Ֆո տոըն կա լիչ նե րի և երկբ ևեռ նեյ րոն նե րի միջև միջ նոր դա նյութ է հան-
դի սա նում դր դող ամի նաթ թու գլյու տա մա տը: Ի՞նչ ձևով գլյու տա մա տը 
կա րող է ապաբ ևե ռաց նել of-կենտ րո նով թա ղան թը և on-կենտ րո նով 
երկբ ևեռ նեյ րոն նե րին: 

7. Ի՞նչ ռեակ ցիա կա րող է առա ջա նալ առողջ մար դու ձախ ար տա քին 
լսո ղա կան ան ցու ղու կա լո րիական թես տի ժա մա նակ՝ սա ռը ջրով լվա-
նա լիս:

8. Ո՞րն է ան դաս տա կային վեր լու ծի չի գոր ծա ռա կան կա յու նու թյու նը, և 
դրա նշա նա կու թյու նը մկա նային բարդ հա մա ձայ նեց ված գոր ծըն թաց-
նե րում:

9. Ինչ պե՞ս է փոխ վում ձախ հո րի զո նա կան խո ղո վա կի ան դաս տա կային 
առ բե րիչ նյար դա թե լե րի լից քե րի հա ճա խու թյու նը գլ խի աջ թեք ման 
ժա մա նակ:

10. Ի՞նչ են պատ կե րում տե սաթմ բի փոր հե տին կողմ նային, փոր հե տին մի-
ջային կո րիզ նե րի, մարմ նազ գա յա կան կեղ ևի զգա յա կան հո մուն կու լի-
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սի քար տեզ նե րը:

11. Ի՞նչ նշան նե րի հի ման վրա է մար դը գա ղա փար կազ մում առար կա նե-
րի շարժ ման արա գու թյան և ուղ ղու թյան մա սին, որոնք հե ռա նում են 
իրե նից:

12. Եր կու մարդ տա ռա պում են հե ռա տե սու թյամբ և կրում են ակ նոց ներ: 
Ի՞նչ հարց պետք է նրանց տր վի, որ պես զի հա մոզ վենք հե ռա տե սու-
թյան պատ ճա ռը նրանց մոտ նու՞յնն է, թե՞ տար բեր:

13.  Ձեր առջև մի խումբ մար դիկ են կանգ նած: Ինչ պե՞ս որո շել՝ նրան ցից 
ո՞ր մե կի մոտ է կա տար վել վիր ահա տու թյուն՝ կա տա րակ տը հե ռաց-
նե լու նպա տա կով:

14.  Հա մային պտ կիկ նե րը պա րու նա կում են մեծ քա նա կով խո լի նէս թե րազ 
ֆեր մենտ: Ո՞ր ըն կա լիչ նե րին են դրանք պատ կա նում՝ առաջ նազ գա յա-
կա՞ն, թե՞ երկ րորդ նազ գա յա կան:

15.  Հի վան դա նո ցում աչ քի հա տա կը ստու գե լուց առաջ աչ քի մեջ կա թեց-
նում են ատ րա զին: Ի՞նչ նպա տա կով է դա ար վում:

16. Ինչ պե՞ս բա ցատ րել առար կայի եր կա տու մը, երբ ուժ գին սեղ մում են 
մի աչ քը:

17. Ինչ պի սի՞ զգա ցո ղու թյուն կա ռա ջա նա 20°C ջրի մեջ եր կու ձեռ քե րը 
սու զե լիս, եթե նա խա պես նրան ցից մե կը գտն վել է 40°C ջրում, իսկ 
մյու սը՝ 10°C: Ին չո՞վ բա ցատ րել այդ եր ևույ թը:

18.  Մի փոր ձարկ վող ձեռ քը որոշ ժա մա նակ դնում է ջրով լց ված անո թի 
մեջ, ապա 20° ջեր մաս տի ճան ու նե ցող ջրով լց ված անո թի մեջ: Ջու-
րը նրան թվում է սա ռը: Երկ րոր դը կա տա րում է հա ման ման փորձ, 
սա կայն 20° -ի ջու րը թվում է տաք: Ի՞նչն է տար բեր զգա յու թյուն նե րի 
պատ ճա ռը:

19.  Մար դը միշտ դնում է 1,25 դ օպ տի կա կան ու ժի ակ նոց ներ: Նոր մա՞լ 
է նրա լու սա բե կու մը: Ո՞ր առար կա ներն է առանց ակ նո ցի նա պարզ 
տես նում: Նկա րագ րեք ճա ռա գայթ նե րի ըն թաց քը նրա աչ քում: Ինչ-
պե՞ս է կոչ վում այդ աչ քը:

20.  Մար դը մութ մի ջանց քից մտել է վառ լու սա վոր ված սե նյակ: Ինչ պե՞ս 
կփոխ վի նրա բբի տրա մա գի ծը: Նկա րագ րեք այդ փո փո խու թյան մե-
խա նիզ մը:

21.  Մի ակ նա գուն դը ար հես տա կա նո րեն մի կողմ շր ջե լիս շր ջա պա տի 
առար կա նե րը եր կատ վում են: Ին չո՞վ բա ցատ րել դա: Ին չու՞ սո վո րա-
կան պայ ման նե րում եր կու աչ քով առար կան դի տե լիս այն ըն կալ վում 
է որ պես մեկ:
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22. Ե թե ար ցուն քա գեղ ձե րը դա դա րեն գոր ծե լուց, ապա ծիածա նա թա ղան-
թը կչո րա նա և կեն թարկ վի տար բեր հի վան դու թյուն նե րի, ին չը կա րող 
է ավարտ վել նույ նիսկ կու րու թյամբ: Ար ցուն քի բա ցա կա յու թյան դեպ-
քում առա ջար կեք փոխ հա տուց ման եղա նակ այդ պի սի հի վանդ նե րի 
հա մար:

23.  Տա րի քին զու գըն թաց մար դու կող մից ըն կալ վող ձայ նային տա տա-
նում նե րի ըն կա լու մը փո փոխ վում է: Ինչ պի սի՞ն այն պետք է լի նի նո-
րած նի, 6 տա րե կան երե խայի մոտ և 20-70 տա րե կա նում: Ո՞րն է տար-
բե րու թյուն նե րի պատ ճա ռը:

24. Ա ռար կան պարզ և հս տակ տես նում ենք, երբ նրա նից եկող ճա ռա-
գայթ նե րը ուր վագծ վում են ցան ցա թա ղան թի դե ղին բծի վրա: «Կողմ-
նային» տե սո ղու թյամբ դիտ վող առար կա նե րը աղոտ են թվում: Ին չու՞:

25.  Հե տա զո տու թյան հա մար օգ տա գործ վել է 2 լու սար ձա կող կե տե րով 
տախ տակ: Կե տե րի միջև եղած հե ռա վո րու թյու նը կա մա վոր կեր պով 
կա րե լի է փո փո խել: Տե սո ղա կան օր գա նի ո՞ր հատ կու թյունն են այդ 
ձևով գնա հա տում:

26.  Սա ռեց ման եղա նա կով ան ջա տում են կատ վի տե սաթմ բե րի փո խարկ-
վող բո լոր կո րիզ նե րը: Ինչ պի սի՞ն կլի նի նրա վար քա գի ծը զան գի, վառ 
լույ սի, տաք առար կա նե րի հպ ման և ար գա նա կի հո տի նկատ մամբ: 
Բա ցատ րեք այդ ռեակ ցիանե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

27. Ե թե շոյեն շան կամ կատ վի մա զե րը, ծա գում է ական ջի խե ցու ռեֆ-
լեքս՝ ական ջի ցցում, ապա գլ խի թա փա հա րում: Ո՞րն է այդ ռեֆ լեք սի 
ֆի զիոլո գիական իմաս տը:

28. Ին չու՞ ջրում նշա նա կա լիորեն դժ վար է որո շել, թե որ տե ղից է գա լիս 
ձայ նը, քան օդային մի ջա վայ րում:

29.  Փոր ձարկ վո ղի մոտ աչ քե րը բաց վի ճա կում առա ջաց նում են Դա նին 
-Աշ նե րի աչք-սր տային ռեֆ լեքս: Նա հայտ նում է, որ առար կա նե րը 
զույգ են եր ևում: Չի վկա յում արդյո՞ք դա ինչ -որ ախ տա բա նու թյան 
մա սին:

30.  Հե ռա տես մար դու մոտ չկան ակ նոց ներ, սա կայն նրան ան հրա ժեշտ է 
կար դալ մի քա նի տող: Ինչ պե՞ս դա անել՝ չօգ տա գոր ծե լով որ ևէ հար-
մա րանք: 

31. Ա պա ցու ցեք, որ պայ մա նա կան ռեֆ լեք սի մշակ ման վաղ փու լե րում 
տե ղի է ու նե նում մեծ կի սագն դե րի կեղ ևի դրդ ման ճա ռա գայ թում:

32. Եր կու շնե րի մոտ ու սում նա սի րում են պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րը: 
Փոր ձից առաջ շնե րից մե կը խմում է մեծ քա նա կով ջուր: Ապա սկս վում 
է հե տա զո տու թյու նը: Սկզ բում եր կու շնե րի մոտ պայ մա նա կան ռեֆ-
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լեքս նե րը ըն թա նում են բնա կա նոն: Որոշ ժա մա նակ հե տո այն շու նը, 
որը խմել էր ջուր, նրա մոտ պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րը ան հե տա նում 
են: Ոչ մի պա տա հա կան ար տա քին ազ դե ցու թյուն չի եղել: Ո՞րն է պայ-
մա նա կան ռեֆ լեք սի ար գե լակ ման պատ ճա ռը:

33.  Հա վա սար պայ ման նե րի դեպ քում նև րո զի առա վել են թա կա են մե լան-
խո լիկ նե րը և խո լե րիկ նե րը: Կա րե լի՞ է արդյոք ասել, որ դա կապ ված է 
սո ցիալա կան ցածր պայ ման նե րի հետ:

34.  Պավ լո վը նկա րագ րել է հո գե կան խան գար ման դեպք ու սա նո ղի մոտ, 
որը եր կա մյա կար ևոր կուր սը ավար տե լուց հե տո ըն դուն վել է բժշ կա-
կան ֆա կուլ տետ: Հի վան դու թյու նը սկ սել է ավե լի խո րա նալ: Բժիշկ նե-
րի երաշ խա վո րու թյամբ ու սա նո ղը տե ղա փոխ վել է հու մա նի տար ֆա-
կուլ տետ: Դրա նից հե տո աս տի ճա նա բար վե րա կանգն վել է բնա կա նոն 
վի ճա կը, և նա կա րո ղա ցել է շա րու նա կոլ ու սու մը: ԲՆԳ -ի ո՞ր տի պին 
կա րե լի է նրան դա սել:

35. Ի՞նչ տե ղի կու նե նա լսո ղա կան պայ մա նա կան ռեֆ լեք սի հետ ու ղե ղի 
քուն քային և ծոծ րա կային բույ թե րը հե ռաց նե լուց հե տո:

36.  Կա րե լի՞ է արդյոք պայ մա նա կան ռեֆ լեքս մշա կել նո րա ծին նե րի մոտ:

37. Ի՞նչ տեսք կու նե նա էլեկտ րաու ղե ղա գի րը ար թուն վի ճա կում, ոչ խո րը 
քնի և խո րը քնի դեպ քում:

38.  Հի վան դի մոտ խան գար վել են ներ քին ար գե լակ ման հետ կապ ված 
գոր ծըն թաց նե րը: Գլ խու ղե ղի կի սագն դե րի ո՞ր բիլթն է վնաս վել:

39.  Շան մոտ չի մշակ վում պայ մա նա կան ռեֆ լեքս շո շա փա կան զգա յու-
նու թյան հան դեպ: Գլ խու ղե ղի կեղ ևի ո՞ր բա ժինն է վնաս վել:

40.  Կան հե տա նա՞ արդյոք պայ մա նա կան ռեֆ լեք սը, եթե խան գար վի կա-
պակ ցա կան կա պը գլ խու ղե ղի կեղ ևի բա ժին նե րի միջև, որոնք մաս-
նակ ցում են այդ պայ մա նա կան ռեֆ լեք սի առա ջաց մա նը:

41.  Կա րե լի՞ է արդյոք մար դու մոտ մշա կել պայ մա նա կան ռեֆ լեքս, եթե 
չկա տար վի ար հես տա կան պայ մա նա կան ազ դա կի և ան պայ ման 
գրգռի չի բազ մա կի զու գակ ցում ներ:

42.  Կեն դա նու մոտ մշակ վել է պայ մա նա կան ռեֆ լեքս ձայ նի նկատ մամբ: 
Ինչ պե՞ս կա րե լի է նրա մոտ առա ջաց նել ան դր սահ մա նային ար գե լա-
կում, ար տա քին ար գե լա կում, մա րող ար գե լա կում:

43. Ին չու՞ ար տա քին և ան դր սա հա մա նային ար գե լա կում նե րը կոչ վում են 
ոչ պայ մա նա կան, իսկ մա րող, տար բե րա կող, ու շա ցող ար գե լա կում-
նե րը՝ պայ մա նա կան:

44.  Կեն դա նու մոտ թքար տադ րու թյան պայ մա նա կան ռեֆ լեքս մշա կե լու 
հա մար ի՞նչ պայ ման ներ են ան հրա ժեշտ:
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45. Ինչո՞ւ կենդանիները օժտված են միայն կոնկրետ մտածողությամբ, իսկ 
մարդիկ ունեն պատկերավոր (կոնկրետ, անմիջական) և վերացական 
մտածողություն:

46. Է լեկտ րաջ ղաձ գային շո կը կեն դա նու մոտ առա ջաց նում է հե տըն թաց 
ան հի շու թյուն: Նա մո ռա նում է նախ կի նում մշակ ված հմ տու թյու նը: 
Հա ման ման ազ դե ցու թյամբ օժտ ված են որոշ պատ րաս տուկ ներ: Կի-
րա ռե լով այդ մի ջոց նե րից մե կը՝ ինչ պե՞ս որո շել կար ճատև հի շո ղու-
թյան տևո ղու թյու նը:

47. Ինչ պե՞ս է ար տա հայտ վում գրգռ ման և ար գե լակ ման փոխ ներ գոր ծու-
թյու նը օր գա նիզ մի ռեֆ լեք սային գոր ծու նեու թու նում:

48.  Պայ մա նա կան և ոչ պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րի առա ջաց ման գոր-
ծըն թա ցում ԿՆՀ -ի ո՞ր բա ժի նը գլ խա վոր դեր ու նի, վե գե տա տի՞ վը, թե՞ 
մարմ նա կա նը:

49. Է լեկտ րաու ղե ղագ րում ինչ պե՞ս են ար տա հայտ ված մար դու հո գե կան 
գոր ծու նեու թյան ակ տի վաց ման տար բեր ձևե րը:

50. Ինչ պե՞ս է Ի. Պ. Պավ լովն ան վա նել մար դու բարձ րա գույն նյար դային 
գոր ծու նեու թյան տի պն ըստ առա ջին և երկ րորդ ազ դա րա րային հա-
մա կար գե րի գե րակշ ռու թյան:

51.  Շու նը մեկ օր վա ըն թաց քում սնունդ և ջուր չի ըն դու նել: Ապա նրան 
մտց րել են սե նյա կի մեջ, որի մի ան կյու նում դր ված էր սնունդ, իսկ 
մյու սում՝ ջուր: Կեն դա նու ո՞ր մո տի վա ցիան կլի նի գե րիշ խող, և ո՞րն է 
նրա ավե լի հա վա նա կան վար քա գի ծը: Ի՞նչ է մո տի վա ցիան: Ինչ պե՞ս է 
նա առա ջա նում և գլ խու ղե ղի ո՞ր մա սում է ձևա վոր վում:

52.  Շան մոտ պայ մա նա կան ռեֆ լեքս մշա կե լիս որ պես ամ րապն դող ան-
պայ ման գրգ ռիչ օգ տա գործ վել է պաք սի մա տը: Պայ մա նա կան ռեֆ լեք-
սը մշա կե լուց հե տո ամ րապն դում նե րից մե կի ժա մա նակ պաք սի մա-
տի փո խա րեն տվել է միս: Պայ մա նա կան ռեֆ լեքսն ար գե լակ վել է: Այդ 
փոր ձը կոչ վել է Պ. Կ. Անո խի նի «Սյուրպ րի զային» փորձ: Բա ցատ րեք, 
թե ին չու՞ մշակ ված պայ մա նա կան ռեֆ լեքսն ար գե լակ վեց:

53. Ձ վից նոր դուրս եկած բա դիկ նե րը գնում են ցան կա ցած շարժ վող 
առար կայի կամ փոր ձա րա րի հետ ևից: Ինչ պե՞ս է կոչ վում այդ և ո՞ր 
ռեֆ լեքս նե րին է դաս վում:

54. Ե թե հա վե րի ձա գե րի վրայից պա հեք բա զեի ստ վեր ար տա հայ տող 
մա կետ, ապա ձա գե րը նս տում են և «սա ռում»: Մա կե տը հա կա ռակ 
ուղ ղու թյամբ շար ժե լիս առա ջա նում է արա գի լի ստ վեր, «սա ռե լու» 
ռեֆ լեքս չի առա ջա նում: Ո՞ր ռեֆ լեքս նե րի խմ բին է դաս վում նկա-
րագր ված ռեֆ լեք սը:
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55.  Մեկ փոր ձա րար շան վրա սնն դային պայ մա նա կան ռեֆ լեքս է մշա-
կում զան գի մի ջո ցով, իսկ մյու սը նույն զան գով մշա կում է պաշտ պա-
նա կան ռեֆ լեքս: Այդ ռեֆ լեքս նե րը մշա կե լուց հե տո զան գը հն չեց նե լիս 
առա ջին փոր ձա րա րի ներ կա յու թյամբ առա ջա նում է թքա զա տու թյուն, 
իսկ երկ րոր դի նկատ մամբ՝ պաշտ պա նա կան ռեակ ցիա: Ինչ պե՞ս է 
կոչ վում այդ եր ևույ թը և ո՞վ է նկա րագ րել:

56.  Զան գի նկատ մամբ եր կու շան մոտ մշակ վել է սնն դային պայ մա նա-
կան ռեֆ լեքս: Ամ րապն դող ան պայ ման գրգ ռի չը եր կու դեպ քում էլ եղել 
է միև նույն քա նա կի և որա կի կեր: Ապա այդ պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե-
րը են թարկ վել են ար գե լակ ման և պար զել, որ մեկ շան մոտ այն արագ 
է զար գա նում (պայ մա նա կան գրգ ռի չը 21 ան գամ ան պայ ման գրգ ռի չով 
չամ րապն դե լուց հե տո), քան երկ րոր դի մոտ (43 ան գամ չամ րապն դե-
լուց հե տո): Ի՞նչ պատ ճառ ներ են ըն կած ար գե լակ ման տար բեր արա-
գու թյուն նե րի հիմ քում: Մար դու հո գե կան գոր ծու նեու թյան ո՞ր եր ևույ-
թին է հա մա պա տաս խա նում մար ման ար գե լա կու մը:

57.  Զան գի նկատ մամբ եր կու շնե րի մոտ մշակ վել է սնն դային պայ մա նա-
կան ռեֆ լեքս: Շնե րի պահ պան ման և փոր ձի պայ ման նե րը միև նույնն 
էին: Պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րը ամ րապն դե լուց հե տո կա տա րե ցին 
նրանց մա րու մը և վե րա կանգ նու մը: Առա ջին կեն դա նու մա րու մը և վե-
րա կանգ նու մը կա տար վում էր արագ, իսկ երկ րոր դի նը՝ դան դաղ: Ո՞րն 
է մար ման և վե րա կանգն ման էու թյու նը: Ին չու՞ միև նույն պայ ման նե-
րում շնե րի մոտ այն տար բեր արա գու թյուն ու նի:

58. Ա սում են, որ Նյու տոնն ու Ար քի մե դը իրենց հայտ նի օրենք նե րը 
հայտնա բե րել են ար տա սո վոր պայ ման նե րում (Ար քի մե դը, երբ լո-
գանք էր ըն դու նում, իսկ Նյու տո նը, երբ նրա վրա ծա ռից ըն կավ խն ձո-
րը): Եթե դա այդ պես է, ապա գիտ նա կան նե րի նյար դային գոր ծու նեու-
թյան ո՞ր սկզ բունքն է նպաս տել նման ար տա կարգ պայ ման նե րում 
բա ցա հայ տե լու այդ օրենք նե րը: Ո՞րն է նրա էու թյու նը:

59. Աջ լիկ մար դու, որի առա ջա տար օր գան ներն են աջ ձեռ քը, աջ աչ քը, 
աջ ական ջը և աջ ոտ քը, ու ղե ղի մի կե սում տե ղի է ու նե ցել արյու նա-
զե ղում, որի շնոր հիվ նա կորց րել է խո սե լու և խոս քը հաս կա նա լու ըն-
դու նա կու թյու նը: Կի սագն դե րի ո՞ր կե սի և ո՞ր գո տու շր ջա նում է տե-
ղի ու նե ցել արյու նա զե ղու մը: Ինչ պե՞ս են կոչ վում այդ տի պի խան գա-
րում նե րը: Հիմ նա վո րեք ձեր պա տաս խան նե րը:

60. Ըստ Պավ լո վի՝ ու ժեղ հա վա սա րակշռ ված, շար ժուն և ու ժեղ չհա վա-
սա րակշռ ված տի պի եր կու շնե րի մոտ 800 Հց տա տան ման նկատ-
մամբ մշակ վել է սնն դային պայ մա նա կան ռեֆ լեքս, իսկ 820 և 880 Հց 
նկատ մամբ՝ տար բե րա կիչ ար գե լա կում, փոր ձի պայ ման նե րը նույնն 
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են: Շնե րը ինչ պե՞ս կլու ծեն այդ խն դիր նե րը: Հիմ նա վո րեք ձեր բա ցատ-
րու թյուն նե րը:

61. Ո րո շեք եր կու շնե րի նյար դային գոր ծու նեու թյան տի պե րը (ը ստ Պավ-
լո վի) և խառն ված քը (ը ստ Հի պոկ րա տի), եթե՝ 

ա) ու ժեղ գրգ ռի չի նկատ մամբ պայ մա նա կան ռեֆ լեքս հա ջող վել է 
մշա կել միայն առա ջի նի մոտ,

բ) զան գի նկատ մամբ տար բե րա կում արագ մշակ վել և կա յուն պահ-
պան վել է միայն առա ջի նի մոտ, իսկ երկ րոր դի մոտ չի հա ջող վել մշա-
կել,

գ) զույգ պայ մա նա կան ռեֆ լեքս նե րի (բա ցա սա կան և դրա կան) երկ-
կող մա նի վե րա փո խու մը արագ տե ղի է ու նե ցել առա ջին շան մոտ, իսկ 
երկ րոր դի մոտ դա իրա կա նաց նել հնա րա վոր չէր: Հիմ նա վո րեք ձեր 
պա տաս խան նե րը:

62. Ի՞նչ վի ճա կում կա րող է գտն վել առողջ մար դը, եթե գա գա թային և ծոծ-
րա կային ար տա ծում նե րի ժա մա նակ գրանց վում է՝

1. ալ ֆա -ա լիք ներ;

2. բե տա -ա լիք ներ;

3. դել տա -ա լիք ներ:

63. Եր կու հե տա զոտ վող նե րի արթ նաց րել են գի շեր վա տար բեր ժա մե րի 
և հարց րել նրանք երազ տե սե՞լ են, թե՞ ոչ: Առա ջի նը երազ չէր տե սել, 
իսկ երկ րոր դը տե սել էր և պատ մել բո վան դա կու թյու նը: Եր կու հե տա-
զոտ վող ներն էլ եղել են առողջ, միև նույն սե ռի և միև նույն հե տաքրքը-
րու թյուն նե րի տեր: Քնի ո՞ր ժա մա նա կաշր ջա նում են արթ նաց րել հե-
տա զոտ վող նե րին և քնի այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ինչ պի սի՞ ֆունկ-
ցիոնալ առանձ նա հատ կու թյամբ են օժտ ված եղել նրանք:

64. Եր կու ու սա նող ներ որո շում են ստու գար քի պատ րաստ վել ամ բողջ 
գի շեր վա ըն թաց քում: Աշ խա տու նա կու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար 
նրանք խմում են մե կա կան խիտ սուրճ: Նրան ցից մե կը քնեց 30 րո պե 
հե տո, իսկ մյու սը հա ջո ղու թյամբ աշ խա տեց մինչև առա վոտ: Բա ցատ-
րեք եր կու ու սա նող նե րի ռեակ ցիանե րի տար բե րու թյուն նե րը:

65. Տ վեք հետ ևյալ փաս տե րի բա ցատ րու  թյու  նը՝ 

ա) պա տե րազ մի ժա մա նակ զին վոր նե րը հրե տա նային ար կե րի 
դղրդյու նի տակ հան գիստ քնում են, իսկ դա դա րից հե տո, երբ տի րում 
է լռու թյուն, նրանք արթ նա նում են,

բ) հաղ թող նե րի վեր քե րը ավե լի շուտ են լա վա նում, քան պարտ վող-
նե րի նը:
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66. Ոչ պայ մա նա կան գրգ ռի չը նա խոր դել է պայ մա նա կան գրգ ռի չին 5 րո-
պեով: Կմ շակ վի՞ արդյոք պայ մա նա կան ռեֆ լեքս կեն դա նու մոտ: Ինչ-
պի սի՞ պայ ման ներ են ան հրա ժեշտ պայ մա նա կան ռեֆ լեք սի առա ջաց-
ման հա մար:

67. Ս պի տակ առ նե տի մոտ մշակ ված է դե պի բու նը փախ չե լու կա յուն 
պայ մա նա կան ռեֆ լեքս լու սային ազ դան շա նի նկատ մամբ: Ոչ պայ-
մա նա կան գր գիռ հան դի սա ցել է էլեկտ րա կան ցա վային գրգ ռի չը: Փոր-
ձե րից մե կում պա տա հա բար լույ սը միաց նե լուց 1 վրկ ան ց սեղ մել են 
էլեկտ րա կան զան գի կո ճա կը: Առ նե տը զան գի ձայ նի նկատ մամբ ի՞նչ 
ռեակ ցիա է տա լիս: Բա ցատ րեք բա ցա հայտ ված եր ևույ թի մե խա նիզ մը:
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 ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ 

ԱԽ – ացե տիլ խո լին 
Ա ԽԷ – ացե տիլ խո լի նէս թե րազ 
ԱԿՄ – ապաբ ևե ռաց ման կրի տի կա կան մա կար դակ 
ԱՄՏ – անա տո միական մե ռյալ տա րա ծու թյուն 
ԱՊԾ – ար տաշնչ ման պա հուս տային ծա վալ 
ԱՐԾ – արյան րո պեական ծա վալ
ԲՆԳ – բարձ րա գույն նյար դային գոր ծու նեու թյուն
ԳՄՏ – գոր ծա ռա կան մնա ցոր դային տա րո ղու թյուն
ԳՊ – գոր ծո ղու թյան պո տեն ցիալ
ԳՑ – գու նային ցու ցիչ 
Է ՆԱ – էրիթ րո ցիտ նե րի նս տեց ման արա գու թյուն
ԹՊ – թա ղան թային պո տեն ցիալ
 ԹԸՏ – թո քե րի ընդ հա նուր տա րո ղու թյուն
ԹԿՏ – թո քե րի կեն սա կան տա րո ղու թյուն
ԾԹՊ – ծայ րային թի թե ղի պո տեն ցիալ
ԿՆՀ – կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կարգ
ՀՄՀ – հա կա մի զա մուղ հոր մոն
ՀՊ – հանգս տի պո տեն ցիալ
ՆՊԾ – ներշնչ ման պա հուս տային ծա վալ
ՀՓ – հիմ նա կան փո խա նա կու թյուն
ՇԳ – շն չա ռա կան գոր ծա կից
ՇԾ – շն չա ռա կան ծա վալ
ՇՀ – շն չա ռու թյան հա ճա խու թյուն
ՇՐԾ – շն չա ռու թյան րո պեական ծա վալ
ՊՆՀ – պա րա սիմ պա թիկ նյար դային հա մա կարգ
ՍԿՀ – սր տի կծ կում նե րի հա ճա խու թյուն
ՍՆՀ – սիմ պա թիկ նյար դային հա մա կարգ
ՍՀԾ – սր տի հար վա ծային ծա վալ
ՎՏԾ – վնա սա կար տա րա ծու թյան ծա վալ
ՑԳ – ցան ցան ման գո յա ցու թյուն 
ՖՄՏ – ֆի զիոլո գիական մե ռյալ տա րա ծու թյուն
MCH – էրիթ րո ցի տում հե մոգ լո բի նի մի ջին հա գեց վա ծու թյուն
MCHC – հե մոգ լո բի նի խտու թյու նը էրիթ րո ցի տում
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