
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱۳۹۱  دکتری   آزمون

 دفترچه سوال و پاسخ کلیدی

 گروه آزمایشی علوم تغذیه

 ۹1 - ۹۲سال 

ری
کت

د
 

1۳
۹1

 
یه

غذ
م ت

علو
 

 زمان پیشنهادی  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش موارد امتحانی

 دقیقه  75 75 ۱ 75 تغذیه

 دقیقه  45 120 76 45 بیوشیمی 

 دقیقه  30 150 121 30 فیزیولوژی 

 دقیقه  150مدت پاسخگویی:  150تعداد کل پرسش: 
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  تغذیهدرس:  ۹۱-۹2 دکتری

 کمبود آن موثر است؟کدام گزینه در دفع کلسیم و بروز . 1

 اسید سیدزولدرونیکب(       تتراسیکلین الف(

 کلسی تونین( د      آلندرونات ج(

 

 تجویز کدام مکمل در سندرم پلی کیستیک تخمدنا بیشتر توصیه شده است؟. ۲

 منیزیمب(       سلنیوم الف(

  6Bویتامین  (د      12Bویتامین  ج(

 

 د؟شونمیکمبود کدام یک باعث نوروپاتی . ۳

 بوتینب(       پیریدوکسین الف(

  12Bویتامین  (د      تیامین ج(

 

 شود؟سی سی شیر توسط مادر شیرده، چند کیلوکالری انرژی مصرف می 100برای تولید   .۴

  85 ب(       ۱00 الف(

  65 (د       75 ج(

 

  ؟نیستکدام گزینه جزء عملکرد منگنز  .۵

  رشد ب(   تشکیل بافت پیوندی و بافت اسکلتی الف(

  فراگیری و حافظه (د       باروری ج(

 

 تولید گلوکز:  (Starvation)در طول گرسنگی شدید  . ۶

   یابددر کبد افزایش و در کلیه کاهش می ب(    یابددر کبد و کلیه افزایش می الف(

 یابد در کبد و کلیه کاهش می( د   یابد در کبد کاهش و در کلیه افزایش می ج(

 

 کدام است؟ Eپایدارترین شکل ویتامین . ۷

  توکوفرول -آلفا  ب(     استات توکوفرول الف(

 توکوفرول -گاما ( د      توکوفرول -بتا  ج(

 

۸ .AI  1برای ویتامینB شود؟)تیامین( مورد نیاز نوزادان بر اساس کدام تعیین می 

 میزان تیامین موجود در شیر مادرب(     میزان انرژی مورد نیاز نوزاد الف(

  میزان تیامین موجود در شیر و انرژی مورد نیاز نوزاد (د    میزان دفع ویتامین در نوزاد ج(

 

 کدام ماده مغذی نقش کمتری در سالمت مغز و روان دارد؟. ۹

  آلفالیپوئیک اسید ب(      گلوتاتیون الف(

 Kویتامین ( د      سلنیوم ج(



 

 

 ۹1-۹۲ دکتری درس: تغذیه

  کدام یک اندیس گلیسمی کمتری دارد؟ .10

  آب سیب ب(      آب پرتقال الف(

 لیموناد( د      کوکاکوال ج(

 

 شود؟کدام یک باعث افزایش اشتها می. 11

  فنترمین ب(      سولفاساالزین الف(

 آلپرازوالم( د      تئوفیلین ج(

  

 مصرف کدام میوه در افراد دارای سوء جذب فروکتوز باید محدود یا حذف شود؟. 1۲

  انبه ب(       هلو الف(

 موز( د      گیالس ج(

 

 شود؟کدام یک احتماال باعش کاهش چربی بدن و ساخت عضله می. 1۳

  پرتقال تلخ ب(      کیتوزان الف(

  عصاره چای سبز( د     لینولئیک اسید کونژوگه ج(

 

 بهترین منبع غذایی والین کدام است؟. 1۴

   بادام درختی ب(       قارچ الف(

 لوبیا( د       نخود ج(

 

  دهد؟کدام یک آزادسازی هیستامین رخ میدر مسمومیت . 1۵

  نیاسین ب(      Aویتامین  الف(

 پتاسیم( د       کلسیم ج(

 

 تر است؟ای منیزیم کدام حساسجهت ارزیابی وضعیت تغذیه. 1۶

  منیزیم ادرار ب(      منیزیم سرم الف(

 هامنیزیم لوکوسیت( د      منیزیم مو ج(

 

 دهد؟ همراه با کدام دیورتیک احتمال هیپرکلسیمی را افزایش میتجویز مکمل کلسیم . 1۷

   هیدروکلروتیازید ب(      فروزماید الف(

 اسپیرونوالکتون( د      تریامترن ج(

 

   شود؟کدام شیرین کننده از جفت عبور کرده و در شیر مادر ظاهر می .1۸

  سوکرالوز ب(      ساخارین الف(

 آلیتام( د      سیکالمات ج(
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  تغذیهدرس:  ۹۱-۹2 دکتری

 کدام مواد غذایی زیر قابلیت اسیدی کردن ادرار را دارند؟. 1۹

  هامیوه ب(      سبزیها الف(

 کره( د      گوشت ج(

 

 شود؟آلوپسی در مسمومیت کدام ویتامین دیده می. ۲0

 Aب(        12B الف(

 C( د        E ج(

 

 کند؟ در خون و ادرار  به ترتیب چه تغییری می Cدر زمان استرس، غلظت ویتامین . ۲1

  افزایش -کاهش  ب(     افزایش -افزایش  الف(

 کاهش  -کاهش ( د      کاهش -افزایش  ج(

 

 کدامیک منبع فقیر منیزیم است؟. ۲۲

  شیر ب(      ماهی الف(

 اسفناج( د      حبوبات ج(

 

  در کدام ماده غذایی بیشتر است؟ B6زیست فراهمی ویتامین  .۲۳

  اسفناج ب(      سیب زمینی الف(

 گندم( د      گوشت ج(

 

 کند؟را بهتر ارزیابی می B12کدام روش وضعیت ویتامین . ۲۴

  سطح متیل مالونیک اسید خون ب(     سطح کوباالمین سرم الف(

 سطح متیل کوباالمین ادرار( د     سطح هموسیستئین ادرار ج(

 

 شود؟های زیر بیشتر توصیه می مصرف کدامیک از مکمل Inflammatory Bowel disease (IBD))در بیماران مبتال به  . ۲۵

  B12 , B6 ب(        A , D الف(

 E , A( د        D , C ج(

 

  بهترین استراتژی برای کنترل قند خون از طریق رژیم غذایی کدامیک از موارد زیر است؟ .۲۶

   کنترل مقدار کل کربوهیدرات مصرفی ب(    کنترل میزان پروتئین رژیم غذایی الف(

 کنترل نوع کربوهیدرات مصرفی ( د    کنترل میزان چربی رژیم غذایی ج(

 

 ۶/۲1   +۳۷0 (FFM)شود؟ از معادله زیر چه چیزی حاصل می. ۲۷

 RMRب(       BMR الف(

 TBF( د       TBW ج(



 

 

 ۹1-۹۲ دکتری درس: تغذیه

 تغییر کند؟  MTHERتواند تحت تاثیر پلی مورفیسم ژن دریافت کدام ماده مغذی می .۲۸

  Dویتامین  ب(      B12ویتامین  الف(

  روی (د      اسید فولیک ج(

 

۲۹. DRI برای کدام اسید آمینه در کودکان کمترین است؟ 

  تره اونین ب(      والین الف(

 ایزولوسین( د      تریپتوفان ج(

 

 زمانی که دریافت پروتئین خیلی کم است با افزایش دریافت کربوهیدرات چه انتظاری باید داشته باشیم؟ .۳0

   افزایش لیپولیز ب(     افزایش تولید اپی نفرین الف(

 کاهش تولید کورتیزول( د    کاهش سنتز اسید چرب کبد  ج(

 

  در افراد با وزن طبیعی و چاق دارد؟ REEکدام فرمول محاسبه انرژی دقت بیشتری در تخمین . ۳1

 Mifflin – St. Jeorب(      Harris - Benedict الف(

 هر سه فرمول دقت یکسانی دارند( د       Owen ج(

 

 چرا الکل ممکن است موجب خستگی زودرس ورزشکاران شود؟. ۳۲

   کندبه دفع گلوکز کمک می ب(    کند تولید انرژی در عضله نمی الف(

 در متابولیسم با گلوکز رقابت دارد( د    کند آزادسازی گلوکز از کبد را کم می ج(

 

 ؟نیستکدام یک علت احتمالی ایجاد اسیدوز متابولیک . ۳۳

  اورمی ب(      اسهال الف(

 رژیم کم کربوهیدرات( د     رژیم پر کربوهیدرات ج(

 

 تواند از عود میگرن پیشگیری کند؟ مکمل یاری کدام ویتامین می. ۳۴

  2B ب(       1B الف(

 12B( د        6B ج(

 

 دارای کدام ویژگی است؟ Cassavaتیوسیانات از . ۳۵

  حاوی ید است ب(      گواتروژن است الف(

 حاوی فلوئور است( د      سرطان زا است ج(

 

 نقش دارد؟ MSکمبود کدام ویتامین در اتیولوژی . ۳۶

  نیاسین ب(       6B الف(

 E( د        Dج(
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  تغذیهدرس:  ۹۱-۹2 دکتری

 روده به خود کدام است؟های مخاطی ناقل گلوکز از غشاء سلول. ۳۷

   GLUT5ب(       SGLT1الف(

 GLUT2( د       GLUT1 ج(

 

 باید چقدر باشد؟ GDMحداقل کربوهیدرات مورد نیاز روزانه در . ۳۸

  گرم ۱75 ب(      گرم ۱50 الف(

 گرم 225( د      گرم 200 ج(

 

 :بجزهمه مواد غذایی زیر آزاد کننده هیستامین هستند، . ۳۹

 سفیده تخم مرغب(       سیب الف(

 موز( د      آناناس ج(

 

 در کدام گروه بیشتر است؟ D (DRI)نیاز به ویتامین . ۴0

  بالغین ب(      شیرخواران الف(

 مادران باردار و شیرده( د     سال 70سالمندان باالی  ج(

 

 عصاره کدام یک برای درمان زخم معده کاربرد دارد؟. ۴1

  سیب ب(       سیر الف(

 زنجبیل ( د       نعناء ج(

 

 باشد؟های دفع ادراری ید نشان دهنده وضعیت متوسط کمبود ید در جامعه میکدامیک از دامنه. ۴۲

   میکروگرم در لیتر 20 – 49 ب(    میکروگرم در لیتر 20کمتر از  الف(

 میکروگرم در لیتر  ۱00 – ۱99( د     میکروگرم در لیتر  50 – 99 ج(

 

 کنند؟ را مختل می 12Bکدام یک از داروهای زیر جذب ویتامین . ۴۳

  الزیکس ب(      تتراسایکلین الف(

 کولشی سین( د     سیپرو فلوکساسین ج(

 

 بیشتری دارد؟کدام ماده غذایی آنتوسیانین . ۴۴

  لیموترش ب(      سیب درختی الف(

 توت فرنگی( د      زغال اخته ج(

 

  مورد ارزیابی قرار گیرد؟ 12Bبایست وضعیت ویتامین در کدام بیماری می .۴۵

 گاستریت آتروفیکب(       زخم اثنی عشر الف(

 بیماری روده تحریک پذیر( د      بیماری کرون ج(



 

 

 ۹1-۹۲ دکتری درس: تغذیه

 است؟ (Anti Inflammatory)کدامیک دارای اثر ضد التهاب . ۴۶

  اسیدهای چرب تک غیراشباع ب(     های ترانسچربی الف(

 6های گیاهی امگا روغن( د     اسیدهای چرب اشباع ج(

 

 کدامیک از جمالت زیر در کودکان دچار کواشیورکور صحیح است؟. ۴۷

        گرددهمزمان با شروع درمان، افزایش وزن آغاز می الف(

 مقدار پتاسیم تمام بدن کاهش قابل مالحظه تری در مقایسه با پروتئین تام بدن داردب( 

        ماند در حد ثابت باقی می  (CHI)نمایه کراتینین به قد  ج(

 تاثیری در رشد قدی ندارد( د

 

 صحیح است؟ Mgکدام جمله در مورد . ۴۸

   گردد سلولی می Caکمبود آن باعث کمبود  ب(   گرددسلولی می Kکمبود آن باعث کمبود  الف(

 گردد می Znافزایش دریافت آن باعث بهبود جذب ( د   گرددمی Pافزایش دریافت آن باعث جذب  ج(

 

 ای چه تفاوتی دارد؟در مقایسه با تغذیه روده (Partenteral)ای فرآوردهها در تغذیه مقدار توصیه شده ویتامین  .۴۹

 برابر استب(       بیشتر است الف(

 به نوع ویتامین بستگی دارد( د      کمتر است ج(

 

 ؟شودنمیاستفاده  (Parenteral)ای های فراوردهکدام عنصر در محلول. ۵0

  پتاسیم ب(       روی الف(

 آهن( د       منیزیم ج(

 

 برای عنصر روی چند میلی گرم در روز است؟ (UL)حداکثر مقدار قابل تحمل . ۵1

  45 ب(       40 الف(

 55( د       50 ج(

 

 دهد؟را کاهش می Phenytoinمصرف کدام مکمل جذب داروی  .۵۲

  Eویتامین  ب(      اسید فولیک الف(

 Qکوآنزیم ( د      Aویتامین  ج(

 

 کدامیک از موارد زیر ممکن است موجب کاهش نیاز به انسولین در نیمه اول بارداری زنان باردار مبتال به دیابت شود؟. ۵۳

 تحرک و فعالیت بیشتر مادرب(      کاهش دریافت غذا الف(

 افزایش ترشح انسولین مادر( د    مصرف ناچیز گلوکز توسط جنین  ج(
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  تغذیهدرس:  ۹۱-۹2 دکتری

 کدامیک آتروژنیک است؟کاهش غلظت . ۵۴

  Bآپوپروتئین  ب(      Lp (a) الف(

 hs - CRP( د      A-Iآپوپروتئین  ج(

 

 شود؟باشد چند گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن پروتئین پیشنهاد میمی (Pressure ulcer)برای فردی که مبتال به زخم بستر . ۵۵

   ۱ - 2/۱ ب(      8/0 – ۱ الف(

 25/2 – 50/2( د      25/۱ – 2 ج(

 

 انرژی مورد نیاز برای نگهداری وزن بعد از کاهش وزن کدام است؟. ۵۶

  درصد کمتر از نیاز برای وزن اولیه بیمار ۱0 ب(    انرژی بر اساس وزن اولیه بیمار الف(

 ردرصد بیشتر از نیاز برای وزن اولیه بیما ۱0( د   درصد کمتر از نیاز برای وزن اولیه بیمار 25 ج(

 

 ؟شودنمیاشتهایی عصبی که تحت درمان هستند مصرف کدام مکمل در مرحله اول درمان )افزایش وزن( پیشنهاد در بیماران مبتال به بی. ۵۷

  آ[ن ب(       1Bویتامین  الف(

 کلسیم( د      Cویتامین  ج(

 

 باشد؟کدامیک از سنین میبیشترین مقدار نیاز به آب دریافتی بر اساس واحد وزن بدن مربوط به . ۵۸

 کودک سه ماههب(       نوزاد ده روزه الف(

 کودک یکساله( د     کودک شش ماهه ج(

 

 کدام عبارت در مورد افزایش فشارخون در کودکان درست است؟. ۵۹

      افزایش فشارخون در کودکان رابطه مستقیم با نسبت کلسیم به منیزیم دریافتی دارد الف(

 افزایش فشارخون در کودکان رابطه معکوس با نسبت کلسیم به منیزیم دریافتی داردب( 

       افزایش فشارخون در کودکان رابطه مستقیم با نسبت پتاسیم و کلسیم ادرار دارد ج(

 در کودکان رابطه مستقیم با نسبت سدیم به پتاسیم ادرار دارد افزایش فشارخون( د

 

 تر در عملکرد غده تیروئید دارند؟کدامیک از مواد مغذی نقش کلیدی. ۶0

  روی ب(      Aویتامین  الف(

 مس ( د       کلسیم ج(

 

 : بجزبا مس دارند،  (interaction)همه موارد مغذی زیر تاثیر تداخلی  . ۶1

  Cویتامین  ب(       آهن الف(

 کبالت( د      کربوهیدرات ج(

 

 



 

 

 ۹1-۹۲ دکتری درس: تغذیه

 شود؟کمبود مس اغلب موجب کدام نوع کم خونی می. ۶۲

   نورموسیتیک هیپوکرومیک ب(    نورموسیتیک نورموکرومیک الف(

 میکروسیتیک نورموکرومیک( د     میکروسیتیک هیپوکرومیک  ج(

 

 گردد؟ کدام یک از اسیدهای آمینه زیر باعث کاهش فشارخون در مدل حیوانی می (Acute Administration)تزریق سریع . ۶۳

  تیروزین ب(      گلوتامین الف(

 والین( د      آرژینین ج(

 

 شود؟کنند داده میکدام ماده مغذی به تمامی نوزادان نارسی که از تغذیه وریدی استفاده می. ۶۴

  روی ب(       آهن الف(

 منگنز( د      سلنیوم ج(

 

 باشد؟ کدامیک شاخص مناسبی برای سنجش وضعیت آهن در یک بیمار کلیوی می. ۶۵

 فریتینب(       الف( هموگلوبین

 TIBC( د      آهن سرم ج(

 

 یابد؟ های زیر در سوء تغذیه پروتئین انرژی افزایش میفعالیت کدام یک از آنزیم. ۶۶

 آمینواسید دهیدروژنازب(       آلدوالز الف(

 های سیکل اورهآنزیم( د      آمینوترانسفراز ج(

 

 میزان جذب آهن در افراد مبتال به هموکروماتور حدود چند برابر افراد عادی است؟. ۶۷

 3ب(        2 الف(

 5( د       4 ج(

 

 کند چند گرم در روز است؟گرم چربی غذایی دریافت می 100نرمال چربی در مدفوع شخصی که حدود  (upper limit)حد باالیی  .۶۸

 7ب(        3 الف(

 20باالتر از ( د       ۱5 ج(

 

 کمبود کدامیک از عوامل زیر در ایجاد هیپوفسفاتمی ناشی از کمبود فسفر نقش دارد؟. ۶۹

 گلوکزب(       Dویتامین  الف(

 فروکتوز( د      اسیدهای آمینه ج(

 

 استاندارد داشته باشد، اولین اقدام کدام است؟ ۹۵باالتر از صدک  BMIچنانچه فرد نوجوان . ۷0

  افزایش فعالیت فیزیکی توصیه شود ب(    رژیم کاهش وزن شروع گردد الف(

 رژیم نگهداره وزن توصیه شود( د گیری چربی بدن با روش دقیقی تایید گردد چاقی از طریق اندازه ج(
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  تغذیهدرس:  ۹۱-۹2 دکتری

 یابد؟کدامیک در ماراسموس افزایش می. ۷1

  پروتئین تام بدن ب(     آب خارج سلولی الف(

 ترانسفرین( د     اسیدهای آمینه شاخدار ج(

 

 بیشتر است؟ (ReSoMal)مخصوص کودکان مبتال به سوء تغذیه   ORSاستاندرد در مقایسه با  ORSمقدار کدام ماده مغذی در . ۷۲

  سدیم ب(       گلوکز الف(

 روی( د      پتاسیم ج(

 

 کند؟ ایجاد می LDL-Cکدام یک بیشترین کاهش را در میزان . ۷۳

 های گیاهیها یا استرولافزایش استانولب(     محدودیت کلسترول رژیمی الف(

 افزودن فیبر رژیمی( د      کاهش وزن فرد ج(

 

 مکمل یاری اسید فولیک در بیماران آرتریت روماتوئید دریافت کننده داروی متوتروکسات چه اثری دارد؟. ۷۴

 دهد اثربخشی دارو را کاهش میب(     دهد سمیت دارو را کاهش می الف(

 ثیری نداردبر سمیت دارو تا( د    دهد اثربخشی دارو را افزایش می ج(

 

 ها به منظور کاهش گرفتگی ساق پا در زنان باردار صحیح است؟کدامیک از توصیه. ۷۵

 مصرف مکمل کلسیم ب(     Dمصرف مکمل کلسیم و ویتامین   الف(

 مصرف مکمل کلسیم و منیزیم( د     مصرف مکمل منیزیم ج(
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 بیوشیمی  درس: ۹۱-۹2 دکتری

 شود؟با تیروزین جایگزین گردد، کدام نوع هموگلوبین ایجاد می 8Fچنانچه در ساختمان هموگلوبین طبیعی، اسید آمینه هیستیدین . ۷۶

 Mب(         2A الف(

 C( د       F   ج(

 

 شود؟ها سبب ممانعت از سنتز پروتئین میها در پروکاریوتریبوزوم Aهای زیر با اتصال به زیر واحد  کدامیک از آنتی بیوتیک. ۷۷

 تتراسیکلینب(       کلرامفنیکل الف(

 استرپتومایسین( د      پورومایسین ج(

 

 : بجزباشند، همه ترکیبات زیر محصول کاتابولیسم ِهم می. ۷۸

  بیلی وردین ب(      منواکسید کربن الف(

 دی اکسید کربن( د      NADP+ ج(

 

 آنزیم ناظم در مسیر بیوسنتز کلسترول کدام است؟. ۷۹

  لیاز HMG-CoA ب(    لستین کلسترول آسیل ترانسفراز الف(

 سنتاز  HMG – CoA( د     ردوکتاز HMG- CoA ج(

 

 در ساخت اسپرمین کدام زوج اسیدهای آمینه مشارکت دارند؟. ۸0

  لوسین -متیونین  ب(     آرژنین -متیونین  الف(

 تیروزین -آالنین ( د     اورنیتین -گلیسین  ج(

 

 : بجزباشد هیستیدین پیش ساز تمام ترکیبات زیر می. ۸1

  کارنوزین ب(      هیستامین الف(

 (Anserine)آنسریم ( د      کارنیتین ج(

 

 از بقیه بیشتر است؟های زیر نیمه عمر کدام یک از هورمون. ۸۲

  اپی نفرین ب(      کورتیزول الف(

 انسولین( د      پروالکتین ج(

 

 : بجزاست  protein coupled receptor) GPCR-(Gهای زیر  گیرنده همه هورمون. ۸۳

 TSHب(        ACTHالف(

 T3( د      Domatostationج(

 

 اسمول در کیلوگرم است؟محدوده نرمال اسمواللیته پالسما چند میلی . ۸۴

  ۱75 - 200 ب(      ۱00 – ۱20 الف(

 275 - 300( د      200 - 220 ج(



 

  

 ۹1-۹۲ دکتری می یبیوشدرس: 

 :بجزباشد، فیالمان نازک فیبر عضالنی حاوی همه ترکیبات زیر می . ۸۵

  تروپونین ب(      تروپومیوزین الف(

 اکتین( د      میوزین ج(

 

 : بجزکند، صدق میدر مورد یک دونده ماراتن، همه موارد زیر  .۸۶

 شودگلیکوژن عضله سریعا تخلیه می( ب    شود گلیکوژن عضله به آهستگی تخلیه می الف(

 گلوکز و اسیدهای چرب آزاد خون منابع اصلی سوخت هستند ( د    منبع اصلی انرژی است ATP ج(

 

 : بجزباشند های زیر محیطی میدر غشای گلبول قرمز همه پروتئین . ۸۷

 ب( اسپکترین      اکتینالف( 

 3د( باند        ج( انکرین

 

 :بجزشود، . رادیکال آزاد سوپراکسید در اثر فعالیت تمام آنزیمهای زیر ایجاد می۸۸

  ردوکتاز P450سیتوکروم  ب(     گزانتین اکسیداز الف(

 میلوپراکسیداز( د     اکسیداز NADPH ج(

 

 اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز، وجود مقادیر کافی کدامیک از عناصر زیر مهم است؟برای حداکثر فعالیت آنتی . ۸۹

 مسب(        روی الف(

 آهن( د      سلنیوم ج(

 

 شود؟کلسیتونین از کدام غده ترشح می. ۹0

  آدرنال ب(      پاراتیروئید الف(

 پانکراس( د      تیروئید ج(

 

   شود؟هیدروکسی اسید مندلیک برای تشخیص کدام بیماری انجام می – ۴  –متوکسی  -۳اندازه گیری . ۹1

  سندروم کوشینگ ب(      آدیسون الف(

 فئوکروموسیتوم( د     هیپرپالزی مادرزادی آدرنال ج(

 

 شود؟کورتیزول باعث فعال شدن کدام مسیر متابولیسمی می . ۹۲

  لیپولیز ب(      گلیکولیز الف(

 گلوکونئوژنز( د       لیپوژنز ج(

 

 در سرم، بیشترین است؟  FT)4(در کدام یک از موارد زیر، غلظت تیروکسین آزاد . ۹۳

 سالگی ۱5کودک تا ب(       روز 4نوزاد تا  الف(

 ماهه اول 3خانم حامله تا ( د       بالغین ج(
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 بیوشیمی  درس: ۹۱-۹2 دکتری

 خود، اتم اکسیژن بیشتری دارد؟ کدام ترکیب زیر در ساختار. ۹۴

 Xanthineب(      Hypoxanthine الف(

 Caffeine( د       Uric acid ج(

 

 مکانیسم مهارکنندگی آنزیمی ترکیبات ارگانوفسفره کدام است؟. ۹۵

 آلوستریکب(       رقابتی الف(

 غیر قابل برگشت( د      غیر رقابتی ج(

 

 شود؟مورد میمتوترکسات باعث مهار کدام . ۹۶

 UTPاز  CTPتشکیل ب(       PRPPسنتز  الف(

 تبدیل دی هیدروفوالت به تتراهیدروفوالت( د     احیای ریبونوکلئوتیدها ج(

 

 :بجزهای گانگلیوزید شرکت دارند، تمام موارد زیر در ساختمان مولکول. ۹۷

 اسید سیالیکب(       گلیسرول الف(

 هگزوزقند ( د      اسفنگوزین ج(

 

 شود؟های مخاطی روده وصل میغشای سلول به کدام لیپید  Bتوکسین و با وسیله زیر واحدهای . ۹۸

   M1Gگانگلیوزید  ب(      اسفنگومیلین الف(

 M3Gگانگلیوزید ( د      M2Gگانگلیوزید  ج(

 

 : بجز کنند، ها فعالین میهمه ترکیبات زیر از طریق مداخله در عمل ویتامین . ۹۹

  ایزونیازید ب(      آویدین الف(

 منادیون( د      متوترکسات ج(

 

 نماید؟کدام مورد تجمع پالکتی را مهار می. 100

 2TXAب(       2PGE الف(

 2PGD( د        2PGI ج(

 

 رود؟عصبی جنین به کار میگیری کدام یک از پارامترهای سرمی زیر در تشخیص اختالالت لوله ساله، اندازه ۴0در یک خانم باردار . 101

  هموسیدرین ب(      سرولوپالسمین الف(

 آلفافیتوپروتئین( د     گلوبولین - 2 –آفال  ج(

 

-در تشکیل تورین، گروه . 10۲
3DO مشتق از کدام ترکیب زیر است؟ 

   3HSO- ب(      سیستئین الف(

 آدنوزیل متیونین( د      سیستاتیونین ج(



 

  

 ۹1-۹۲ دکتری می یبیوشدرس: 

 تتراهیدروبیوپترین برای انجام کدام واکنش زیر ضروری است؟. 10۳

   تولید تیروزین از فنیل آالنین ب(   دکربوکسیالسیون لوسین و ایزولوسین الف(

 تبدیل تیروزین به هموژانتیزات( د   تولید فنیل پیرویک اسید از فنیل آالنین ج(

 

  در مطالعه اسیدهای نوکلئیک به دلیل کدام ویژگی این ترکیب است؟ (Acridine Orange)کاربرد آکریدین اورانژ  .10۴

   ایجاد رسوب با اسیدهای نوکلئیک ب(   دارا بودن جذب نوری در ناحیه ماوراء بنفش الف(

 دارا بودن خاصیت فلورسانس( د   تشکیل کمپلکس رنگی در واکنش با نوکلئوتیدها  ج(

 

 کدام است؟ (hippurate)مواد اولیه برای تشکیل هیپورات . 10۵

   اورات + گلیسین ب(     بنزوات + گلیسین  الف(

  اورات + گلوتامیک اسید (د      بنزوات + سرین ج(

 

 شود؟کدام یک از موارد زیر باعث مهار فعالیت گلوکوکیناز می. 10۶

  فسفات -6فروکتوز  ب(     فسفات -6گلوکز  الف(

  فسفات -۱گلوکز  (د     فسفات -۱فروکتوز  ج(

 

 با سرعت یک واکنش درست است؟G'کدامیک از جمالت زیر در مورد رابطه . 10۷

  نسبت معکوس با سرعت آن واکنش دارد ب(   نسبت مستقیم با سرعت آن واکنش دارد الف(

 باشد مستقل از سرعت واکنش می( د گردد مثبت باعث پیشرفت واکنش به سمت جلو میG' ج(

 

پیشنهاد باشد. کدام مورد زیر برای درمان این مسمومیت مسمومیت با متانول به دلیل اسید فرمیک حاصل از متابولیسم کبدی آن می. 10۸
 کنید؟می

  مالونیک اسید ب(      اتیلن گلیکول الف(

 اتانول( د      پروپانول ج(

 

 شود؟دیده می کمتر کدام اسید آمینه در ساختمان مارپیچ  . 10۹

 Glyب(         Lysالف(

 Leu( د        Glu ج(

 

 بیشتر است؟پتانسیل انتقال فسفات در کدام ترکیب  .110

  پیروفسفات ب(       ATP الف(

 بیس فسفوگلیسرات -3و  ۱( د      کراتین فسفات ج(
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 بیوشیمی  درس: ۹۱-۹2 دکتری

در یک واکنش آنزیمی دو سوبسترایی، غلظت یک سوبسترا متغیر بوده و غلظت دیگری ثابت نگه داشته شده است. درجه سینتیکی  . 111
 واکنش کدام است؟

  اول کاذب ب(       اول الف(

 دوم کاذب( د       دوم ج(

 

 دارد؟ (reactant)در کدام یک از انواع مکانیسم آنزیمی، آنزیم نفس »واکنش گر« . 11۲

 Acid - Baseب(       Covalent الف(

 Strain( د       Proximation ج(

 

هیستیدین در جایگاه فعال آنزیم ضروری است. برای انجام یک واکنش آنزیمی، وجود فرم دپروتونه حلقه ایمیدازول یک آمینو اسیل . 11۳
 مکانیسم کاتالیز این واکنش کدام است؟

  باز اختصاصی ب(     اسید اختصاصی  الف(

 باز عمومی( د      اسید عمومی ج(

 

 های مشخص کننده عمل اسپالیسینگ درست است؟کدام گزینه زیر در مورد ردیف. 11۴

 اینترون ’3و  ’5به ترتیب در انتهای  AGو  GUردیف دی نوکلئوتیدی  الف(

  اینترون ’5در انتهای  G-Cردیف غنی از  ب(

 ’3و  ’5به ترتیب در انتهای  AGGو  GUUهای تری نوکلئوتیدی ردیف ج(

   Exonدر ناحیه شروع  Gوجود ردیف غنی از  (د

 

 است؟ HDLکدامیک از فسفولیپیدهای زیر تامین کننده اصلی اسید چرب مورد نیاز برای استری کردن کلسترول در . 11۵

  فسفاتیدیل اتانول آمین ب(     فسفاتیدیل کولین الف(

 فسفاتیدیل اینوزیتول( د     فسفاتیدیل سرین ج(

 

11۶ .3D-25OH  1که یک آگونیست ضعیف است در موضعیتC بجزشود. این واکنش به تمام موارد زیر نیازمند است هیدروکسیله می : 

 CytP450ب(       NADPH الف(

 Ferredoxin reductase( د        Vit Cج(

 

  در خصوص مرحله شروع بیوسنتز پروتئین کدام گزینه صحیح است؟ .11۷

        گیردقرار می 80Sکمپلکس آغازین  Aدر جایگاه  tRNA  –متیونیل  الف(

 ریبوزومی در تشکیل کمپلکس پیش آغازین شرکت دارند 40Sو زیر واحد  3eIFب( 

      شودریبوزومی و برخی از فاکتورهای آغازگر تشکیل می 60S، زیر واحد mRNAکمپلکسی از  ج(

  شودفسفوریله می GTPتوسط  2eIF (د

 



 

  

 ۹1-۹۲ دکتری می یبیوشدرس: 

 گزینه درست است؟در مورد لیپوپروتئین لیپاز کدام . 11۸

  شودتحریک می cAMPاز طریق فسفریالسیون بواسطه  ب(    یک آنزیم داخل سلولی است الف(

 کند اسیدهای چرب و یک منوآسیل گلیسرول تولید می( د شودفعال می VLDLهای موجود در بوسیله یکی از آپوپروتئین ج(

 

 کدام گزینه بیان کننده فعالیت تلومراز است؟. 11۹

 RNAپلیمراز وابسته به  DNAب(     DNAپلیمراز وابسته به  DNA الف(

 RNAپلیمراز وابسته به  RNA( د    DNAپلیمراز وابسته به   RNA ج(

 

HDLePrهای زیر در ساختمان لیپو پروتئین کدامیک از آپولیپوپروتئین . 1۲0 − وجود دارد؟ 

 A-Iب(        C-II الف(

 A-III( د        A-II ج(
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 فیزیولوژی  درس: ۹۱-۹2 دکتری

 به یک فیبر عضالنی اسکلتی Afterloadافزایش . 1۲1

   شودموجب افزایش سرعت کوتاه شدن فیبر عضالنی می الف(

  شودموجب کاهش نیروی تولید شده توسط عضله در حین کوتاه شدن می ب(

 دهد فاصله زمانی بین تحریک و کوتاه شدن را کاهش می ج(

   دهد میزان کوتاه شدن را کاهش می (د

 

 های اکتین و میرزین چیست؟نقش هم پوشانی رشته .1۲۲

 کند میزان تانسیون را در عضله در حال انقباض تعیین می الف(

   کند میزان کلسیم آزاد شده از سیستم رتیکولوم سارکوپالسمیک را مشخص می (ب 

  در میزان کوتاه شدن سارکومر نقشی ندارد ج(

  در میزان تانسیون عضله نقشی ندارد (د

 

 دهد؟استراحت خود، کدام مورد زیر رخ میبا اعمال تحریک به عضله اسکلتی در طول . 1۲۳

 یابد میزان تانسیون غیرفعال آن کاهش میب(    شودبا حداکثر نیروی خود منقبض می الف(

 شودبا حداثل نیروی خود منقبض می( د   یابدمیزان تانسیون فعال آن کاهش می ج(

 

 د؟پیونددر طول پتانسیل عمل کدام یک از موارد زیر به وقوع می .1۲۴

       شوددر مراحل اولیه پتانسیل عمل، میزان هدایت پتاسیم چند هزار برابر می الف(

 شودبرابر می 30در مراحل انتهایی پتانسیل عمل میزان هدایت سدیم حدود ب( 

       شوددر مراحل اولیه پتانسیل عمل میزان هدایت سدیم حدود چند هزار برابر می ج(

  شودبرابر می 30در مراحل اولیه پتانسیل عمل میزان هدایت پتاسیم حدود  (د

 

 باشد؟های زیر در نوار قلب نشان دهنده بلوک هدایتی درجه سوم میکدامیک از مشخصه .1۲۵

 QRSافزایش زمان ب(      P-Rافزایش فاصله  الف(

 QRSو  Pتساوی تعداد امواج ( د     Pاز  QRSاستقالل   ج(

 

 ؟باشدنمیاثر اینوتروپیک تحریک عصب واگ بر عضله قلبی به علت کدامیک از موارد زیر  .1۲۶

  داخل سلولی cAMPکاهش  ب(    کاهش آزادسازی نوراپی نفرین الف(

 کاهش کلسیم داخل سلولی ( د های بتا آدرنرژیککاهش میل اتصالی نوراپی نفرین به گیرنده ج(

 

 در ارتباط با جریان الیه الیه و آشفته، گزینه درست کدام است؟ .1۲۷

 باشدجریان المینار، دارای سرعت روبجلوی باالتری می( ب    باشدای میبا افزایش عدد رینولد جریان الیه الف(

  جریان آشفته اتالف انرژی کمتری نسبت به جریان الیه الیه دارد (د یابدبا افزایش سرعت، مقدار فشار جانبی بر جدار افزایش می ج(

 



 

  

 ۹1-۹۲ دکتری درس: فیزیولوژی 

 در رابطه با مقدار فشار و مقاومت در سیستم گردش خون، گزینه درست کدام است؟ .1۲۸

  است مقدار مقاومت کلی عروق در گردش کوچک و بزرگ با هم برابر الف(

  مقدار فشار متوسط شریانی به فشار سیستولی نزدیکتر است ب(

 یابدمیلیمتر جیوه کاهش می 5ها به حدود فشار نبض در انتهای آرتریول ج(

   آیدفشار متوسط شریانی در تفاضل دیاستول از سیستول بدست می (د

 

 کدام است؟ غلط در پدیده آنژیوژنز )رگ زایی( گزینه  .1۲۹

  شوندها تشکیل میدر بالغین، آنژیوژنز از آنژیوبالست الف(

  باشدفاکتور رشد آندوتلیالی عروقی مسئول و اسکولوژنز می ب(

 کنند از مسیر تیروزین کینازی، رشد مویرگی را ایجاد می VEGFرسپتورهای  ج(

 بالغین هم بطور گسترده در قسمتهای مختلف بدن تداوم داردآنژیوژنز در ( د

 

 شود؟تنظیم کننده نامیده می Tسرکوب کننده همراه با کدام یک از سلولهای زیر بعنوان سلولهای  Tسلولهای  .1۳0

  سیتوتوکسیک Tسلولهای  ب(     کمک کننده Tسلولهای  الف(

 پالسماسل( د      Bهای لنفوسیت ج(

 

 گیرد؟ در خون عمدتا به کدامیک از شکلهای زیر انجام می 2COانتقال  .1۳1

− الف(
3HCO درصد 70)بیکربنات( حدود     

 درصد  70متصل به هموگلوبین( حدود 2Co) 2CO.Hgb ب(

    درصد 85محلول در پالسما به میزان 2Co ج(

)و بیکربنات  2Co.Hgbمحلول در پالسما، 2Coبه نسبت مساوی بصورت د(  )−3HCO 

 

 کدامیک از عوامل زیر در تقسیم جریان خون ریه به ناحیه، نقش مهمتری دارد؟ .1۳۲

 اعصاب اتونومیکب(      ایفشار اکسیژن حبابچه الف(

 میزان تاثیر عوامل مذکور یکسان است( د     فشار هیدروستاتیک خون ج(

 

 گردد؟با توجه به اثر هالدان، افزایش اکسیژن خون شریانی موجب کاهش کدام عامل می .1۳۳

   میزان ترکیب هموگلوبین با یون هیدروژن ب(    دی اکسید کربن خون شریانی الف(

   انتقال اکسیژن از خون مویرگی به مایع میان بافتی (د    میزان یون هیدروژن خون شریانی ج(

 

 تواند نشانگر اختالل در تصفیه گلومرولی باشد؟ تصفیه کدامیک از موارد زیر میکاهش . 1۳۴

  اوره ب(      سدیم الف(

  اسید اوریک (د      کراتی نین ج(
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 فیزیولوژی  درس: ۹۱-۹2 دکتری

 تواند میزان تصفیه گلومرولی را افزایش دهد؟کدامیک از تغییرات زیر، بیشتر از بقیه می .1۳۵

 تنگی شریانچه وابرانب(      گشادی شریانچه آوران الف(

  گشادی هر دو شریانچه آوران و وابران (د    های پالسماییکاهش پروتئین ج(

 

 های آلی کدام است؟مهم ترین قطعه توبولی برای ترشح آنیون .1۳۶

  دیستال ب(      پروگزیمال الف(

   صعودی هنله (د      جمع کننده  ج(

 

 شود؟بیشترین فرکانس امواج آهسته در کدام بخش از دستگاه گوارش دیده می .1۳۷

  دوازدهه ب(       معده الف(

   مری (د       ایلیوم ج(

 

 کند؟ در شرایط طبیعی چه عمالی از برگشت محتوای معده به مری پیشگیری می .1۳۸

 انقباض تونیک اسفنکتر فوقانی مریب(     انقباض تونیک اسفنکتر تحتانی مری  الف(

 استراحت به موقع پیلور( د     انقباض تونیک پیلور ج(

 

 باشد؟کدامیک از سلولهای غدد لیبرکون، مسئول ترشح آب و الکترولیت می .1۳۹

 Panethب(       Goblet الف(

 Epithelial( د       Entrocyteج(

 

 در روند ترشح اسید معده کدام است؟ 2PGEمکانیسم عمل   .1۴0

  cAMPافزایش تولید  ب(    Gپروتئین  Giفعال کردن زیر واحد  الف(

  تجزیه فسفاتیدیل اینوزیتول (د     افزایش ترشح کلسیم ج(

 

 شود؟از موارد زیر میهای تیروئیدی باعث کاهش کدام یک افزایش هورمون .1۴1

  جذب گلوکز ب(      برون ده قلبی الف(

 تعداد تنفس( د      کلسترول ج(

 

 های تنظیم کننده کلسیم و فسفر درست است؟کدام یک از عبارات زیر درباره هورمون .1۴۲

       فعال 3Dای کلسیم و فسفات به وسیله ویتامین افزایش جذب روده الف(

 PTHافزایش بازجذب کلیوی کلسیم و فسفات به وسیله ب( 

 PTHدی هیدروکسی کلی کلیسفرول به وسیله  25و  ۱کاهش تولید  ج(

  کاهش ترشح کلسی تونین به وسیله افزایش غلظت کلسیم پالسما (د
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 کدام یک از عبارات زیر در مورد اعمال کورتیزول درست است؟ .1۴۳

  های پالسماافزایش پروتئین ب(     کاهش گلوکز خون الف(

 کاهش اسیدهای چرب آزاد پالسما( د    کاهش اسیدهای آمینه خون ج(

 

 ؟نیستهای استروئیدی جنسی درست کدام یک از عبارات زیر در مورد اعمال هورمون . 1۴۴

  استروژن، افزایش کل پروتئین بدن ب(   استروژن، افزایش رسوب بافت چربی الف(

  های فالوپپروژسترون، افزایش ترشح لوله (د   پروژسترون، افزایش فرکانس انقباضات رحم ج(

 

 کند؟افزایش کدام عامل زیر در پالسما، ترشح هر دو انسولین و گلوکاگون را تحریک می .1۴۵

 اسیدهای چرب آزادب(       اسیدهای آمینه  الف(

 کاتکول آمینها( د       گلوکز ج(

 

 یابد؟در سرم کاهش می GH (GHBP)در کدامیک از بیماریهای زیر، پروتئین اتصالی  .1۴۶

  های پان هیپوپیتوئیتریسمکوتوله ب(     لورنهای کوتوله الف(

 ژیگانتیسم( د      آکرومگالی ج(

 

 شود؟کدام ماده موجب افزایش اشتها می .1۴۷

 گرلینب(        CCK الف(

 CRH( د       لپتین ج(

 

 ناقل شیمیایی هسته ساب تاالموس کدام است؟ .1۴۸

  استیل کولین ب(      GABA الف(

 گلوتامات( د      دوپامین ج(

 

 رسد؟های چشمایی منحصرا از طریق کانال یونی به انجام میدرک کدامیک از مودالیته .1۴۹

 تلخیب(       شوری الف(

 شیرینی( د      Umami ج(

 

 های اخباری جدید، ناشی از تخریب کدام ساختار زیر است؟. عدم توانایی تشکیل حافظه1۵0

 بصل النخاعب(       هیپوکامپ الف(

 سیستم لیمبیک( د      هیپوتاالموس ج(
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 ها به صفحات سایت منتقل خواهید شد.( )با کلیک بر روی گزینه

 خدمات موسسه گام کنکور



 

  

 ۹1-۹۲دکتری  پاسخنامه کلیدی

 


