
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   139۸دکتری    آزمون

 دفترچه سوال و پاسخ کلیدی

 گروه آزمایشی علوم تغذیه

دک 9۸-99سال 
ی 

تر
13

9۸
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م ت
علو

 

 زمان پیشنهادی  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش موارد امتحانی

 دقیقه  65 65 ۱ 65 تغذیه

 دقیقه  19 83 66 19 بیوشیمی 

 دقیقه 16 100 84 16 فیزیولوژی 

 دقیقه  100مدت پاسخگویی:  100تعداد کل پرسش: 
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 صحیح است؟  (Bombesin). کدام گزینه در مورد هورمون بومبزین 1

 شودمی CCKای بوده و باعش کاهش دریافت غذا و افزایش رها شدن های رودهالف( جزء هورمون

 شود می CCKب( جزء نوروترانسمیترهای مغزی بوده و باعث کاهش دریافت غذا و کاهش رها شدن 

 شودمی CCKده و باعث افزایش دریافت غذا و کاهش رها شدن ای بوهای رودههورمونج( جزء 

 شودمی CCKد( جزء نورترانسمیترهای مغزی بوده و باعث افزایش دریافت غذا و افزایش رها شدن 

 

 صحیح است؟ Deurenberg equationکدام گزینه برای معادله دورنبرگ . 2

 شودو جنس محاسبه می BMIدر نظر گرفتن الف( تعیین درصد عضله بدن با 

 شودو جنس محاسبه می BMIب( تعیین درصد چربی بدن با در نظر گرفتن 

 شودو جنس و سن محاسبه می BMIج( تعیین درصد عضله بدن با در نظر گرفتن 

 شودمی و جنس و سن محاسبه BMIد( تعیین درصد چربی بدن با در نظر گرفتن 

 

 وزن از دیدگاه فلور میکروبی روده صحیح است؟ کاهشمورد . کدام گزینه در 3

 ها کم باشد. ها زیاد و تعداد باکتریودتالف( تعداد فیرمیکوت

 ها کم باشدها زیاد و تعداد فیرمیکوتب( تعداد باکتریودت

 ها کم باشد.ها و باکتریودتج( تعداد فیرمیکوت

 ها زیاد باشدها و باکتریودتد( تعداد فیرمیکوت

 

کنند، های مربوط به ورزش در مبتالیان دیابت تیپ یک و دو که داروهای محرک انسولین یا انسولین دریافت می. کدام مورد در توصیه۴
 صحیح است؟

 دقیقه با شدت متوسط  30الف( دریافت کربوهیدرات اضافی برای ورزش کمتر از 

 میلی گرم درصد باشد  ۱00تر از ی در صورتی که سطح قند خون کمب( دریافت کربوهیدرات اضاف

 دقیقه فعالیت ورزشت 60تا  30گرم به ازای هر  ۱5ج( دریافت کربوهیدرات به مقدار 

 های ورزشی الزم نیستد( دریافت کربوهیدرات اضافی برای فعالیت

 

 منع کاربرد دارد؟ (BTF). در کدام مورد محلول گاواژ خانگی  5

 یب( گاستروستوم     الف( سوء تغذیه

 د( سندروم روده کوتاه     ج( ژوژنوستومی

 

 . در تغذیه آنترال حداقل میزان اسیدهای چرب برای پیش گیری از کمبود اسیدهای چرب ضروری چند درصد از انرژی باید باشد؟۶

 ۱0 – ۱5ب(       30 – 40الف( 

 2 – 4د(       8 -  ۱0ج( 

 



 

  

 9۸-99دکتری  تغذیهدرس: 

 چربی شیر مادر و افزایش قابلیت هضم چربی شیر را دارد؟  Sn-2. کدام اسید چرب تمایل طبیعی برای موقعیت ۷ 

 ب( اسید آراشیدونیک     الف( اسید پالمیتیک

 د( اسید لینولئیک     ج( اسید استئاریک

 

 . نقص در کدام ترانسپورتر نقش بسیار مهمی در سوء جذب گاالکتوز دارد؟۸

   SGLT–2ب(       SGLT-1الف( 

  SGLT-4د(       SGLT-3ج( 

 

 باشد؟ . زیست دسترسی کلسیم از کدام یک از منابع غذایی زیر به خوبی شیر می9

 ب( ریواس     الف( برگ شغلم

 د( لوبیا      ج( اسفناج

 

 ؟ندارد. کدام یک در افزایش اشتها اثری 1۰

 Megesterol acctatcب( مجسترول استات      الف( سیپروهپتادین

 یند( اوکساندر      ج( افدرا

 

 کدام ماده مغذی وجود دارد؟ کمبود Leiner. در بیماری 11

 ب( ریتنول      الف( روی

 د( بیوتین      ج( سلنیوم

 

 . مصرف کدام ماده به تنهایی ممکن است سبب افزایش فشارخون شود؟ 12

 Coenzyme Q10ب(      Eالف( ویتامین 

   Dد( ویتامین     Resveratorolج( رزوراترول 

 

 شود؟ )میناماتا( در اثر مسمومیت با کدام مورد زیر ایجاد می Minamataبیماری . 13

 ب( روی      الف( سرب

 د( جیوه      ج( قلع

 

مزمن از فرمول مجموع سن کودک به عالوه چند گرم فیبر  های گیری از بیماری. حداقل مقادیر توصیه شده فیبر دریافتی کودکان جهت پیش1۴
 شود؟  حاصل می

 4ب(       3لف( ا 

 6د(       5ج( 
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 های قلبی عروقی صحیح است؟ ها برای کودکان سالم به منظور پیش گیری از بیماری. کدام توصیه در زمینه مصرف چربی15

 درصد از کل انرژی 5تا  4دودیت چربی اشباع به ب( مح  درصد از کل انرژی  20الف( محدودیت چربی کل به 

 سال 2د( استفاده از شیر بدون چربی حتی برای کودکان زیر  میلی گرم در روز 300یافتی به ج( محدودیت کلسترول در

 

 . کدام ژن در چاقی دخالت مستقیم دارد؟1۶

   VDRب(       FTOالف( 

   GSTد(       CYPج( 

 

 تواند خاصیت رقیق کنندگی خون را داشته باشد؟اده در استئوآرتریت می. کدام مکمل مورد استف1۷

 Chomdroitionب( کندرایتین    Glucosamineالف( گلوکزآمین 

  Diacereinد( دیاسرین    Hyaluonic acidج( هیالورونیک اسید 

 

 کدام مکمل مورد نیاز است؟ Glycogen storage disease. در صورت تجویز نشاسته ذرت در بیماری ذخیره گلیکوژن 1۸

 ب( آهن      الف( روی

 مس د(       ج( کلسیم

 

 های چربی الزم است؟. حداقل چند درصد کاهش وزن برای کاهش اندازه سلول19

 5ب(       3الف( 

 ۱0د(       7ج( 

 

 ؟نیستکدام یک جزء عوامل کاهش تولید شیر مادر   .2۰

 ها توسط مادرب( مصرف بیش از حد آنتی هیستامین    الف( اختالف تیروئیدی مادر

 د( فشار خون باالی مادر   وسط مادرج( مصرف بیش از حد الکل ت 

 

 باشد؟ی می در اثر کمبود کدام ماده مغذ Kelly – Patterson (vinson-plummer). سندروم 21

 ب( کلسیم      الف( آهن

 د( منیزیم      ج( مس 

 

 . نقش نیروزائی که بتا آالنین در ورزشکاران دارد در ارتباط با کدام ماده است؟22

 ب( کارنیتین      الف( کارنوزین

 د( آرژینین      ج( کراتینین

 

 



 

  

 9۸-99دکتری  تغذیهدرس: 

 گذارد؟. کافئین از طریق کاهش کدام ماده در پالسما روی خستگی اثر می23 

 ب( پتاسیم      الف( سدیم

 د( کلر      ج( کلسیم

 

 شبیه کدام است؟ (Quercetion). اثر افزایش کارکرد جسمانی کوئرسیتین 2۴

 تین ب( کارنی      الف( کراتین

 د( کافئین     ج( اریتروپویتین

 

 : به جزها هستند، . همه موارد از ایروفالون25

 Cyanidinب(      Daidzeinالف( 

 Glyciteinد(       Genisteinج( 

 

 شود؟  سبب تداخل با داروهای مختلف می (Grapfruit). کدام ماده در گریپ فروت 2۶

 (Naringin)ب( نارین جین      الف( اسید اگزالیک

   (Catechin)د( کاتچین     (Cyanidin)سیانیدین  ج(

 

 :به جز. در خصوص ال کارنی تین همه موارد درست است، 2۷

 شودب( به عنوان مکمل در بیماران تحت همودیالیز تجویز می  تداخل دارد (Valproic)الف( با والپروئیک 

 شودندرم خستگی مزمن تجویز مید( در س  شودج( در بیماران هیپرتیروئیدی تجویز نمی

 

 : به جزها است، ای متابولیکی کاشکسی ناشی از سرطان. همه موارد زیر از پیامده2۸

 ب( کاهش سنتز پروتئین در کبد    الف( افزایش فعالیت سیکل کروی

 د( کاهش غلظت اسیدهای آمینه شاخه دار پالسما   ج( کاهش فعالیت لیپوپروتئن لیپاز سرم

 

 ست؟های استخوانی تاثیرگذار ا بیشتر روی کدام یک از سلول Dتامین . وی29

 Osteoclastب(      Osteoblastالف( 

 Liningد(      Osteocytesج( 

 

 . کدام فرم الکلی گاالکتوز است؟3۰

 ب( گاالکتیل     الف( سوربیتول

 د( الکتیتول       ج( دولسیتول
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 :به جزمه موارد درست است، ه Post absorptive. در خصوص مرحله 31

 انسولین در جریان خون کم استالف( در این مرحله میزان 

 باشد. ب( در این مرحله منبع اصلی انرژی یا سوخت بدن از چربی می

 ج( در این مرحله غلظت گلوکز، اسیدهای آمینه و منابع دیگر سوخت در خون باال است

 ای فعال است.ه طور قابل مالحظهد( در این مرحله مسیر گلیکوژنولیز در کبد ب

 

 ین انرژی در جنین چیست؟. منبع اصلی تام32

 ب( گلوکز     الف( اسیدهای آمینه 

 د( گلیکوژن     ج( اسیدهای چرب

 

 است؟ (mature milk)بیشتر از شیر رسیده  (Early milk). کدام در شیر اولیه 33

 ب( نیتروژن تام      الف( الکتوز

 د( چربی تام      ج( کازئین

 

 رود؟بی وضعیت کدام ماده مغذی به کار میجهت ارزیا Tryptophan load. آزمون 3۴

 ب( اسید فولیک     الف( تریپتوفان

 6Bد( ویتامین       ج( بیوتین

 

 ؟ باشدنمیهای سیستینی موثر کدام یک از موارد زیر جهت پیش گیری از سنگ. 35

 مصرف مایعات ب( افزایش     الف( مصرف کم نمک

 ادرار pHد( اسیدی کردن    ج( مصرف مواد غذایی حاوی سیترات

 

 باشد؟. در نارسائی مزمن کلیه میزان سدیم دریافتی روزان مجاز چقدر می3۶

 گرم ۱/2-5/2ب(      گرم 5/۱-2الف( 

 گرم ۱/3-5/3د(      گرم 6/2-3ج( 

 

 محدود شوند؟ . در ایزووالریک اسیدمی کدام اسیدهای آمینه باید3۷

 ب( والین     الف( ایزولوسین

 د( لیزین     سینج( لو

 

 باشد؟ 12Bتواند عامل کمبود ویتامین . کدام سندرم می3۸

  (Coshing)ب( کوشینگ     (Metabolic)الف( متابولیک 

   (Sjogren)د( شوگرن     (Dumping)ج( دامپینگ 



 

  

 9۸-99دکتری  تغذیهدرس: 

 :به جزباشند، می ntolerances)(Food iهای غذایی . هم هموارد از عدم تحمل39 

 های ادیوسنکراتیکب( واکنش     فاویسمالف( 

 د( سلیاک    ج( آسم ناشی از سولفیت

 

 تر است؟تجویز کدام مکمل کلسیم مناسب (Achlorhydria). در صورت نیاز، برای بیماران مبتال به آکلرهیدری ۴۰

 ب( گلوکونات کلسیم     الف( کربنات کلسیم

 د( سیترات کلسیم    وکسید کلسیمج( هیدر

 

 ها در درمان اسنفالوپاتی کبدی، کدام مورد درست است؟. در خصوص استفاده از سین بیوتیک۴1

 شوندب( سبب افزایش تولید لیپوپلی ساکاریدها می   شوند الف( سبب افزایش آمونیاک می

 شوندسموم در کبد می  (Clearance)یرانس د( سبب کاهش کل شوندج( سبب کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو می

 

 باشد؟ها میترین از فالونول. کدام منبع غنی۴2

 ب( اسفناج     الف( پیاز

 د( گوجه فرنگی     ج( توت سیاه

 

اکسید دیسموتاز و و آنزیم نیتریک اکساید سنتاز، لیپواکسیژناز، سیکلواکسیژناز، گراتنین اکسیداز و القاء آنزیم سوپر NF-KB. عملکرد مهار ۴3
 ترانسفراز مربوط به کدام است؟ -اس –گلوتاتیون 

 ب( سانیدین     الف( نارینجین

 د( کانچین     ج( کوئرستین

 

 :  به جز، شوند. همه ترکیبات زیر جزء پره بیوتیکها می۴۴

 ب( استاکیوز     الف( الکتولوز

  د( پلی دکستروز    های سویاج( ایزوفالون

 

 :  به جزگیرند، قرار می  index –glucemic  –Lowهای ارد در دسته رژیم. همه مو۴5

 Zone dietب(     South beach dietالف( 

 Balancead deficit dietد(     Weight watehers dietج( 

 

 . فرموالی تعدیل کننده سیستم ایمنی در کدام بیماری منع کاربرد روتین دارد؟۴۶

 ( سوختگیب      الف( جراحی گوارش

 د( تروما      ج( سپسیس
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 باشد؟. در مرحله دوم رژیم های با کربوهیدات کم و پروتئین باال سهم پروتئین چند درصد می۴۷

 33ب(       27الف( 

 38د(       35ج( 

 

 باشند؟  گرم وزن بدن میهای مصنوعی دارای کمترین سطح مقادیر قابل قبول دریافت روزانه بر حسب کیلو . کدام یک از شیرین کننده۴۸

 ب( سوکرالوز      الف( اسپارتام

 د( ساخارین      ج( استویا

 

 آید؟ در اثر مسمویت کدام یک از مواد زیر به وجود می Yushoسندرم   .۴9

 Polybrominated biphenylsب(    Polychlirinated biphenylsالف( 

   Bisphenol Aد(       Tartazineج( 

 

 ن بررسی پره آلبومین، دریافت و سطح سرمی کدام عنصر باید مورد توجه قرار گیرد؟. در زما5۰

 ب( روی      الف( مس

 د( کلسیم      آهنج( 

 

 : به جزگذارند، بدن اثر می (BIA). همه موارد روی سنجش آنالیز بیوامپدانس 51

 ب( کافئین     الف( استخوان بندی

 د( ورزش      ج( الکل

 

 شود؟کنند، کدام مکمل توصیه میمارانی که کاربامازپین مصرف می. به بی52

 Dب( ویتامین      الف( پریدوکسین

  12Bد( ویتامین       Co Q10ج( 

 

 . در بازتوانی اعتیاد، کدام مکمل زیر بسیار کمک کننده است؟53

 ب( کروم      الف( کلسیم

 د( کورکومین      ج( منیزیوم

 

 تداخل دارند؟ Dصرف کدام مکمل زیر با ویتامین . در استئوپروز م5۴

 ب( استرونتیوم      الف( منیزیوم

  Kد( ویتامین      (Boron)ج( بور 

 

 



 

  

 9۸-99دکتری  تغذیهدرس: 

 است؟  کمتر. جذب کدام استروهای گیاهی زیر 55 

 ب( بتاسیتوسترول      الف( کمپسترول

 د( استیگماسترول     ج( سیتواستانول

 

 میت غذایی، کدام درست است؟ . در خصوص مرحله تطابقی محرو5۶

 یابد ب( کاتابولیسم پروتئین افزایش و گلوکونئوژنز کاهش می    دیابالف( کاتابولیسم پروتئین کاهش و گلوکونئوژنز افزایش می

 یابدد( کاتابولیسم پروتئین افزایش و گلوکونئوژنز افزایش می       یابدج( کاتابولیسم پروتئین کاهش و گلوکونئوژنز کاهش می

 

 شود؟  . در پروپیونیک اسیدمی کدام یک از اسید آمینه زیر محدود می5۷

 ب( ایزولوسین      الف( لوسین

 د( تریپتوفان      ج( تیروزین

 

 است؟  ممنوعمیلی گرم درصد باشد، کدام مکمل  1۰در مواردی که بیلی روبین سرم باالی  ICU. در بیماران 5۸

 ب( سلنیوم      الف( منگنز

 د( کروم      ج( روی

 

 شود؟ ترانسپورترها تجویز می. رژیم کتوژنیک در اختالل کدام یک از گلوکز 59

 2ب( نوع       ۱الف( نوع 

 4د( نوع       3ج( نوع 

 

 صحیح است؟  (Pressure ulcers)ای برای مبتالیان به زخم فشاری . کدام توصیه تغذیه۶۰

 کیلو کالری / کیلوگرم / روز 25تا  20ب( دریافت انرژی به میزان      گرم / کیلوگرم / روز 5/۱تا  2/۱الف( دریافت پروتئین به میزان 

 د( مکمل دهی با روی                                  )ث( Cج( مکمل دهی با ویتامین 

 

 باشد؟  ن می. کدام یک از عوامل بیواکتیو شیر مادر دارای فعالیت علیه بیماری انتروکولیت نکروزا ۶1

 ب( لیزوزیم    الف( گلوتاتیوم پروکسیداز

 د( استیل هیدروالز      ج( کاتاالز

 

کنند، مقدار کدام ماده مغذی در خون آنان  شوند و دوز درمانی آهن دریافت میتغذیه می PUFAکه از فرموالی حاوی  LBW. نوزادان ۶2
 یابد؟می کاهش

 Cب( ویتامین      Eالف( ویتامین 

  Kد( ویتامین       Dویتامین ج( 
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 احتمال کمبود کدام ماده مغذی وجود دارد؟  Friedreich. در بیماری آتاکسی ۶3

  Eب( ویتامین       الف( سلنیوم

 د( کوباالمین      ج( نیاسین

 

 ؟نیست. در افرادی که قادر به ایستادن نیستند، اندازه گیری قد بر مبنای کدام شاخص درست ۶۴

 Sitting heightب(      Knee heightالف( 

 Statureد(      Arm spanج( 

 

 کند؟  . مصرف کدام شیرین کننده زیر پاسخ گلیسمی ایجاد می۶5

 Kب( آسه سولفام       الف( آسپارتام

 د( سوکرالوز      ج( نئوتام



 

  

 9۸-99دکتری  بیوشیمی درس: 

 با چه مکانیسمی در درمان چاقی موثر است؟  Orlistat. داروی ۶۶ 

 ب( افزایش ترموژنز      الف( کاهش

 د( کاهش حرکات دستگاه گوارش    ج( مهار لیپاز پانکراس

 

 دهد؟ رخ می Eهای زیر سوءجذب ویتامین . در کدامیک از دیس لیپیدمی۶۷

 ب( دیس بتالیپوپروتئینمی    الف( هیپوآلفالیپوپروتئینمی

 د( شیلومیکرونمی     آبتالیپوپروتئینمیج( 

 

 کند؟  لکل از چه طریقی گلوکونئوژنز را مهار می. متابولیزه شدن ا ۶۸

 کند الکتات در جهت الکتات شیفت پیدا می –الف( تعادل واکنش پیروات 

 برد.  ب( تولید اگزالواستات از ماالت را پیش می

 کند.  به سیتوزول را مهار میج( جابه جایی فسفوانول پیروات از میتوکندری 

 کند.  ر میآسپارتات را مها –د( شاتل ماالت 

 

 :  بجزشود، . در عضله اسکلتی افراد مبتال به دیابت بارداری، همه موارد زیر مشاهده می۶9

 به گیرنده خود  ناتصال انسولی (affinity)الف( کاهش تمایل 

 و مهار عمل تیروزین کیناز (PC-1)ب( افزایش بیان گلیکو پروتئین غشای پالسمایی 

 آمینواسیدهی سرین/ترئونین گیرنده انسولین ج( فسفریالسیون بیش از اندازه

 IRS-1د( کاهش بیان و فسفریالسیون 

 

 : بجز. همه موارد زیر در مورد آدیپونکتین صحیح است، ۷۰

 یابد.  ب( با افزایش توده چربی بدن افزایش می  الف( از محصوالت بافت چربی سفید است.

 کند.  له فعال میرا در عض AMPKد(    شود. ج( باعث کاهش اشتها می

 

 :  بجزهای زیر سلنوپروتئین هستند، . همه گزینه۷1

 ب( تیوردوکسین ردوکتاز    اتیون پراکسیدازالف( گلوت

 د( تیروکسین دیدیناز    ج( تیوردوکسین اکسیداز

 

 :  بجزشود، . تزریق وریدی فروکتوز موجب همه عوارض زیر می۷2

 کلسترول -LDLب( افزایش      الف( هایپریوریسمی

 د( هایپرتری اسیل گلیسرولمی   هاپوربن de novoج( تحریک مهار سنتز 
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 باشد؟ . کدام گزینه در مورد هیپرتیروئیدیسم اولیه صحیح می۷3

 یابد.  کاهش می TSHو  4FTب(   یابد.  کاهش می TSHافزایش و  4FTالف( 

 یابد.میافزایش  TSHکاهش و  4FTد(    یابد. افزیش می TSHو  4FTج( 

 

 . کدام گزینه در مورد گلوکوکیناز صحیح است؟ ۷۴

 ب( در عضله وجود دارد  شودالف( در غلظت باالی گلوکوز از مهار خارج می

 است. GLUT2د( نام دیگر آن    شودفسفات مهار می -6ج( توسط گلوکز 

 

 شود؟  کریس تبدیل می واسط چرخه . در نشخوارکنندگان، پروپیونات برای ورود به گلوکونئوژنز به کدام حد۷5

 ب( اگزالوستات      الف( سیترات

–د(      CoAج( سوکسینیل  𝛼 کتوگلوتارات 

 

 های زیر صحیح است، بجز:. در خصوص عملکرد هموگلوبین همه گزینه۷۶

 شودمزمان انجام می از بافت بطور ه 2COو  NOب( انتفال       شودبه بافت بطور همزمان انجام می 2Oو  NOالف( انتقال 

HCO3د( انتقال     هستند.   Hbدارای نقش مشابهی در عملکرد  COو  NOج( اتصال 
  شود.از بافت بطور همزمان انجام می  NOو  -

 

 کند؟  آنزیم به ترتیب چند برابر تغییر می Vmaxو  Km,[1]=4Ki. در خصوص مهار کننده نارقابتی با  ۷۷

1الف( 

5
,
1

5
,5ب(       

1

5
 

1ج( 

5
,   5,5د(       5

 

 شود؟ می pHکدامیک از عوامل زیر در غشای پالسمایی سبب تنظیم  (antiport). انتقال معکوس ۷۸

HCO3الف( 
- ,H+      )بNa+,H+ 

 +Cl-,Hد(      و آمین  +Hج( 

 

–. در یک فرد بیمار فعالیت آلکالن فسفاتاز و ۷9 𝜸   گلوتامیل ترانسفراز در سرم افزایش نشان داده است. احتمال وجود کدام بیماری بیشتر
 است؟ 

 ب( کبدی    الف( استخوانی و خونی

 د( کلیوی     ج( پانکراتیک حاد

 

 عمدتا از کدام نوع است؟ . اتصال پروتئین به غشای نیتروسلولزی در روش وسترن بالتینگ ۸۰

 نسیب( کوواال      الف( یونی

 د( هیدروژنی      ج( هیدروفوبیک

 



 

  

 9۸-99دکتری  بیوشیمی درس: 

 ها افزایش بیان دارد؟های زیر یک انکوژن است که تقریبا در تمامی سرطانmiRNA. کدام یک از ۸1 

 miR-21ب(      miR-let7الف( 

 miR-144د(       miR-34ج( 

 

 شود. نقش آنزیم در این آزمایش کدام است؟ اده میکلسترول در نمونه بیولوژیک از آنزیم کلسترول اکسیداز استف. برای اندازه گیری ۸2

 indicatorب(      reagenetالف( 

   quencherد(     coupling enzymeج( 

 

 کدام است؟  CSFهای . مناسب ترین روش رنگ آمیزی برای بررسی الکتروفورز پروتئین ۸3

  Sب( پانسو      الف( آمیدوبالک

د( نیترات نقره     ج( سودان بالک
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 . کدام گزینه کاندیدای محتملی برای اتصال به سرهای میوزین در عضله اسکلتی است؟ ۸۴

  ADPب(       Titinالف( 

   Troponinد(       Nebulinج( 

 

 دهند الزاما کدام مورد زیر را دارا هستند؟ خارجی انقباض ریتمیک نشان می. عضالت صاف که در عدم حضور محرک ۸5

 ب( فعالیت ذاتی برای ایجاد امواج ضربان ساز  کلسیمی حساس به ولتاژ آهسته  هایالف( کانال

 باالتر +𝐶𝑎2د( غلظت استراحتی سیتوزولی     ج( پتانسیل عمل کفه

 

 یابد؟  رد در قلب افزایش می. با تحریک عصب سمپاتیک قلبی کدام مو۸۶

 ب( دوره قلبی    الف( شیب پتانسیل آغازگر

 د( فشار پایان دیاستولی      R-Rج( فاصله 

 

 دهد؟  . افزایش عملکرد سیستم لنفاوی کدام یک از موارد زیر را افزایش می۸۷

 ب( حجم مایع میان بافتی    الف( غلظت پروتئین مایع میان بافتی 

 های بافتید( نیروی نگهدارنده بین سلول    میان بافتی ج( فشار مایع 

 

 کردی عروق کدام مورد زیر صحیح است؟های عمل. در ارتباط با ویژگی۸۸

 دهد.  کامپلیانس وریدی را افزایش می –الف( تحریک سیستم سمپاتیک 

 یابد. ب( فشار نبض با افزایش سن افزایش می

 سیستم سرخرگی است.  ج( گامپلیانس سیستم سیاهرگی کمتر از

 د( سرعت انتقال موج فشار برابر با سرعت حرکت خون است. 

 

 ؟باشدنمیفاکتور انعقادی زیر جزء فاکتورهای مشترک در دو مسیر داخلی و خارجی انعقاد خون . کدام ۸9

  IIIب(       IIالف( 

   Vد(       IVج( 

 

 کند؟  ها دخالت میانتروسیتدام یک در انتقال فروکتوز به داخل . ک9۰

  GLUT5ب(       GLUT2الف( 

  SGLU-1د(       SGLU-2ج( 

 

 تواند میزان مصرف غذا را افزایش دهد؟های مرکزی میاز محرک. کدام یک 91

 ب( کوله سیستوکینین     Yالف( نوروپپتید 

 پراوپیوماالنوکورتیند(    ج( هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین

 



 

  

 9۸-99دکتری  فیزیولوژی درس: 

 شود؟های زیر فقط از دئودنوم و ژژنوم ترشح می. کدام یک از هورمون92 

 ب( سکرتین      الف( گاسترین

  CCKد(       وتیلینج( م

 

 است؟کمتر . در نتیجه انتقال گاز کربنیک به صورت یون بی کربنات، میزان کدام مورد زیر در خون وریدی از خون شریانی 93

 ب( میزان هیدروژن گلبول قرمز     الف( حجم گلبول قرمز

 د( غلظت کلر پالسما    ج( غلظت بی کربنات پالسما

 

-ترتیب  ....... و ....... میهای گلومرولی به کلوئیدی در مویرگ -هیدروستاتیک و اسموزی های وابران، فشارهایل. بر اثر اتساع آرتریو9۴

 یابند.  

 کاهش  –ب( افزایش     افزایش –الف( کاهش 

 کاهش   –د( کاهش     عدم تغییر –ج( کاهش 

 

 باشد؟ ر برابر پالسما میهای زی. اسموالریته مایع داخل لومن در تمام طول کدام یک از بخش95

 ب( توبول دیستال اولیه    الف( توبول پروگزیمال

 د( مجرای جمع کننده مدوالری   ج( مجرای جمع کننده کورتیکال

 

 شود؟ کدام مورد زیر می کاهش. انسولین موجب 9۶

 ب( آزادسازی اسیدهای آمینه گلوکونئوژنیک در عضله    الف( ساخت پروتئین و چربی در کبد  

 در عضله و بافت چربی K+د( برداشت  و گلیسرول فسفات در بافت چربی ج( ساخت اسید چرب 

 

 . کدام گزینه زیر درباره غده تیروئید درست است؟9۷

 آزاد پالسما همراه با هیپوتیروئیدی است.  rT3الف( همیشه افزایش 

 شود.  های اتصالی منجر به هیپرتیروئیدی میب( کاهش غلظت پروتئین

 شود.  باعث هیپوتیروئیدی می (TBG)های اتصالی پروتئینافزایش غلظت  ج(

 شود. پالسما همراه با هیپرتیروئیدی مشاهده می TSHد( کاهش 

 

 ها نقش مهمتری در رشد انسان دارد؟. کدام یک از هورمونهای زیر در دوران بلوغ نسبت به سایر دوره9۸

 هاب( آندروژن    های تیروئیدیالف( هورمون

 د( گلوکوکورتیکوئیدها     هورمون انسولینج( 

 

 شود؟ . غذاهای غنی از تیروزین، کدام میانجی عصبی زیر را در سیستم لیمبیک افزایش می99

 ب( نوراپی نفرین      الف( دوپامین

 د( گالیسین      ج( سروتنین
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 انجامد؟  های سمپاتیک میناه ویرا های زیر، به رهایش نوراپی نفرین از پای. اثر کدام یک از گزینه1۰۰

 ب( ایزوپروترنول     الف( فنیل افرین

 د( رزرپین      ج( تیرامین



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها به صفحات سایت منتقل خواهید شد.( )با کلیک بر روی گزینه

 خدمات موسسه گام کنکور
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