
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱۳۹2ارشد    آزمون

 دفترچه سوال و پاسخ کلیدی

 گروه آزمایشی علوم تغذیه
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 زمان پیشنهادی  تا شماره  از شماره  تعداد پرسش موارد امتحانی

 دقیقه  ۶۰ ۶۰ ۱ ۶۰ تغذیه

 دقیقه  ۳۰ ۹۰ ۶۱ ۳۰ بیوشیمی 

 دقیقه  ۳۰ 1۲۰ ۹۱ ۳۰ فیزیولوژی 

 دقیقه  120مدت پاسخگویی:  12۰تعداد کل پرسش: 
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  درس: تغذیه  ۹2 - ۹۳ارشد 

 تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی

 دهد؟ های ادراری را افزایش میدفع بیکربنات در اسهال خطر تشکیل کدام یک از سنگ .1

 استرووایتب(       اگزاالت کلسیمالف( 

 سیستئینج(       اسید اوریکج( 

 

 باشد؟کدام یک از غذاهای زیر عامل اصلی اسیدی شدن ادرار می. 2

 اسفناجب(       حبوباتالف( 

 نعناعج(        پنیرج( 

 

 شود؟گیری می، به طور معمول کدام یک از متغیرهای زیر اندازه(ESRD)برای ارزیابی وضع تغذیه بیماران در مرحله آخر نارسایی کلیه . 3

 آلبومینب(       پری آلبومینالف( 

 دور بازود(       نمایه توده بدنج( 

 

 شود؟دفع میهای زیر در مایع دیالیز بیشتر کدام یک از ویتامین  .۴

 Dب(        Aالف( 

 اسیدفولیک( د       Cج( 

 

 ؟افتدنمی افزایش کدام گزینه در بیماری ویلسون اتفاق. ۵

 مس کبد ب(      سرولوپالسمین سرمالف( 

 مس قرنیه د(       مس ادرارج( 

 

 ؟ باشدنمیمصرف کدام یک از مواد غذایی زیر در سنگ کلیه اگزاالتی مجاز . ۶

 پرتقالب(       گوشتالف( 

 ماهی د(       چای سبزج( 

 

 شوند چند گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن است؟بار در هفته همودیالیز می 3مقدار پروتئین مورد نیاز برای بیماران کلیوی که . ۷

 ۱ب(        8/۰الف( 

 5/۱د(        ۲/۱ج( 

 

 کاهش یا حذف کدام یک از مواد زیر در ارتقاء سالمت تیروئید در بیماران مبتال به هیپرتیروئیدیسم موثر است؟. ۸

 Cویتامین ب(        رویالف( 

 گلوتند(       سلنیومج( 

 

 

 



 درس: تغذیه ۹2-۹۳ارشد  

 بزرگساالن، به ترتیب عبارت است از:سال و  2اساس تعیین نیاز اسیدهای آمینه برای کودکان زیر . ۹

       مقادیر موجود در شیر انسان و در شیر گاو در حد کافی برای رشد مطلوب.الف( 
 مقادیر الزم برای رشد مطلوب، و مقادیر موجود در شیر انسان برای رشد مطلوب.ب( 
  بافت غیرچربی.باالترین حد برای برقراری تعادل ازت، و تعادل ازت برای افزایش ج( 
 تعادل ازت برای افزایش بافت غیرچربی و باالترین حّد برای برقراری تعادل ازت.د( 

 

 ای است ...   . آرژنین اسید آمینه. 1۰

 کامال غیرضروری برای نوجوانانب(    های سنیکامال ضروری برای همه گروهالف( 

 (Critically ill)برای بیماران بدحال  احتماال ضرورید(     ضروری برای نوجوانان دختر و پسرج( 

 

 در تغذیه پارانترال چند درصد انرژی کل باید از پروتئین تامین شود؟. 11

 ۱5تا  ۱۰ب(       ۱۰تا  5الف( 

 ۲5تا  ۲۰د(       ۲۰تا  ۱5ج( 

 

 :بجزخطر همه وجود دارد  Refeedingدر سندرم . 12
 هیپوناترمیب(       هیپوکالمیالف( 

 هیپوفسفاتمید(       هیپومنیزیمی ج( 

 

 : بجزشود توصیه می GERDهمه موارد در مبتالیان به . 13
 اجتناب از خوردن غذاهای کافئین دارب(     های پرچربنخوردن و عدهالف( 

 وزن در صورت ابتال به افزایش وزند( کاهش      نخوردن فیبر کافی ج( 
 

 کارنیتین بیشتری دارد؟کدام یک از مواد غذایی زیر . 1۴
 بستنیب(        کرهالف( 

 ماهی د(       شیر پرچربج( 

 

 شوند؟داروها به ترتیب )راست به چپ( سبب کاهش و افزایش اشتها می. کدام 1۵
 آلپرازوالم، فلوکستینب(      فلوکستین، آلپرازوالمالف( 

 پتادینامی تریپتیلین، سیپروهد(     سپیروهپتادین، امی تریپتیلینج( 

 

 شود؟در کدام حالت نیتروژن بیشتری به صورت آمونیاک از ادرار دفع می. 1۶
 رژیم کم پروتئینب(       رژیم پر پروتئینالف( 

 در تمامی شرایط دفع آمونیاک ثابت استد(       دو روز روزه داریج( 

 

بوده است چند  2۶الی  ۸/1۹ها قبل از بارداری بین آن BMIمیزان وزن گیری توصیه شده برای سه ماهه سوم بارداری در مادرانی که . 1۷
 شود؟کیلوگرم در هفته در نظر گرفته می

 4/۰ب(        ۳/۰الف( 

 ۶/۰د(        5/۰ج( 
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 ست؟بیشترین افزایش نیاز در دوران بارداری مربوط به کدام یک ا . 1۸

 پروتئینب(        آهنالف( 

 روید(        انرژیج( 

 

 : بجزکند کیلوکالری تمام نیازهای زنان باردار را تامین می 2۸۰۰تا  22۰۰رژیم غذاشش . 1۹

 اسیدفولیکب(        رویالف( 

 پروتئیند(       پیریدوکسینج( 

 

 بیشتر است؟ (Mature Milk)نسبت به شیر رسیده   (Early Milk)کدام یک از مواد مغذی زیر در شیر اولیه . 2۰

 چربی کلب(       کلسترولالف( 

 تری گلیسریدد(      اسیدهای چرب اشباع کلج( 

 

 های زیر حداقل مسمومیت زایی را دارد؟کدام یک از ویتامین . 21

 توکوفرولب(       منادیونالف( 

 رتینولد(       کلسیتریولج( 
 

 تواند در حذف هلیکوباکترپیلوری موثر باشد؟کدام ماده غذایی می. 22

 هویج فرنگیب(       کلم بروکلی الف( 

 نخود سبزد(        کاهوج( 

 

 :بجزهای مختلف است محتوی مقدار زیاد سبزی Inflammatory Diet)-(Antiرژیم ضد التهاب . 23

 خیارب(        اهوالف( ک

 د( گوجه فرنگی       پیازج( 

 

 ؟نداردبیماری در تخلیه ذخایر کلسیم بدن و ایجاد ریسک استئوپروز دخالت . کدام 2۴

 های مزمن کلبهبیماریب(       دیابتالف( 

 هیپوتیروئیدیسمد(       اسکوربوتج( 
 

 ماهگی نیاز تقریبی روزانه کدام اسید آمینه بیشتر است؟ 12از بدو تولد تا . 2۵

 ترئونینب(       متیونینالف( 

 د( لیزین      ج( تریپتوفان

 

 شود؟متابولیسم کدام اسید آمینه بیشتر مختل می (Maple Syrup Urine Disease)در بیماری شربت افرا . 2۶

 ب( ایزولوسین      الف( لوسین

 متیونیند(        والینج( 
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 نقش داشته باشد؟ (Oral Allergy Syndrome)کدام ماده غذایی ممکن است در سندرم آلرژی دهانی . 2۷

 گالبیب(        کاهوالف( 

 ماستد(       ج( گل کلم

 

 ساعت اول بایستی به او داد؟ ۸چند درصد از مایعات مورد نیاز روزانه یک فرد دچار سوختگی را در . 2۸

 75ب(        ۹۰الف( 

 ۲5د(        5۰ج( 

 

 شد؟طوالنی، بخشی از گلوکز مورد نیاز از راه گلوکونئوژنز در کدام گزینه فراهم می (starvation)غذایی در بی. 2۹

 هاکلیهب(       عضالتالف( 

 مغزد(       بافت چربیج( 

 

 باشد؟تواند اثر محافظتی داشته در بیماری نقرس مصرف کدام ماده غذایی می. 3۰

 شیرب(       ماهیالف( 

 عدسد(        قارچج( 

 

 کدام ماده غذایی پورین کمتری دارد؟. 31

 مرغتخم ب(       مرغالف( 

 اسفناجد(       ساردینج( 

 

 تایید شده است؟ (AAP)دادن کدام مکمل به کودک سالم توسط آکادمی اطفال آمریکا . 32

 ب( آهن       رویالف( 

 لوئورد( ف       کلسیمج( 

 

 باشد؟کدام روغن زیر حاوی اسیداروسیک می. 33

 کانوالب(       زیتونالف( 

 نارگیل د(       بادام زمینیج( 

 

 ؟جمله صحیح است. کدام 3۴

      باشدبرابر شیر گاو می ۳مقدار سدیم و پتاسیم در شیر انسان الف( 

 شوددرصد آهن شیر گاو جذب می ۲۰آهن شیر انسان و  %5۰حدود ب( 

       باشد در شیر انسان کمتر از شیر گاو می Eمقدار ویتامین ج( 

مقدار کلسیم و فسفر شیر انسان به ترتیب د( 
3

1
و   
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 کدام گزینه درست است؟. 3۵

 است DRIدر برگیرنده  RDAب(     است RDAدر برگیرنده  DRI الف(

 کند. های موردنیاز روزانه را توصیه میفقط میزان ریزمغذی RDAد(  کند فقط میزان مواد مغذی موردنیاز روزانه را توصیه می DRIج( 

 

 شود؟باعث افزایش کدام گزینه می 2در بیماران مبتال به دیابت نوع  پروتئین سویامصرف . 3۶

 LDLکلسترول ب(       لسترول تامالف( ک

 د( اشتها     حساسیت به انسولینج( 

 

 برد؟ گرم در روز( در مبتالیان به دیابت سطح سرمی کدام گزینه را باال می ۴)باالی  DHAو  EPAمصرف مقادیر باالی اسیدهای چرب . 3۷

 LDLکلسترول ب(        گلوکزالف( 

 تری گلیسریدد(       کلسترول تامج( 

 

 به ترتیب چگونه است؟ LDLدر رژیم کتوژنیک وضعیت تری گلیسرید و . 3۸

 افزایش-کاهشب(       کاهش-افزایشالف( 

 کاهش -کاهشد(       افزایش-افزایشج( 

 

 در مورد لپتین کدام درست است؟. 3۹

 میزان آن در خون مردان بیش از زنان استب(      یک نوع آدیپوکین استالف( 

 تاثیر استد( در ذخیره انرژی بی    شوداز بافت کلیوی نیز ترشح میج( 

 

 مادر مستقیما با رژیم غذایی مادر شیرده ارتباط دارد؟کمیت و کیفیت کدام گزینه در شیر . ۴۰

 کلسیمب(       چربیالف( 

 د( الکتوز      ج( پروتئین 

 

 کدام گروه بیشتر است؟ Dویتامین  (DRI)میزان توصیه شده .  ۴1

 زنان باردارب(       زنان شیردهالف( 

 کودکان زیر یک سالد(      سال 7۰افراد باالی ج( 

 

 شود؟گزینه در سندرم دامپینگ بهتر تحمل میکدام . ۴2

 الکتوزب(       سوکروزالف( 

 نشاستهد(       دکستروزج( 

 

 کدام است؟  (REE)پیشگویی کننده اولیه انرژی مصرفی استراحت . ۴3

 توده چربی بدن ب(      توده بدون چربی بدن الف( 

 میزان بافت مغزد(       میزان بافت کبد ج( 
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 گزینه در مورد فیبرها درست است؟کدام . ۴۴

 ها دارای خواص پره بیوتیک هستند ب( فروکتان   ها مواد غذایی قابل هضم هستند پره بیوتیکالف( 

 پلی دکستروز فیبر عملگراستد(      های قابل هضم هستند  کربوهیدرات (Functional Fiber)فیبر عملگرا ج( 

 

 شود؟به ترتیب )راست به چپ( درمان دارویی و جراحی برای چاقی مطرح می (BMI)در سطوح باالتر از کدام نمایه توده بدن . ۴۵

 4۰، ۳۰ب(       ۳5، ۲7الف( 

 ۳5، ۲5د(       ۳5، ۳۰ج( 

 

 مفید است؟ (ESRD)کاربرد کدام ویتامین در کاهش سطح فسفات خون در بیماران دچار نارسایی کلیه . ۴۶

 اسید اسکوربیکب(       اسیدفولیک لف(ا 

 نیاسین( د      منادیونج( 

 

 گیرد؟ کدام گزینه در گروه عذاهای با نمایه گلیسمی پایین قرار می. ۴۷

 نان گندم کامل ب(       برنج دانه بلند الف( 

 بیسکوئیتد(        عدسج( 

 

 از عالیم مسمومیت با کدام ویتامین است؟ (Ascitis)آسیت . ۴۸

 Aب(        Dالف( 

 تیامیند(       اسید نیکوتینیکج( 

 

 باشد؟کدام ماده در افزایش جذب روی موثر می. ۴۹

 مسب(        گلوکزالف( 

 کادمیومد(        کلسیمج( 

 

 کدام گزینه در درمان اسم ممکن است نقش مثبت داشته باشد؟. ۵۰

 کافئینب(        شیرالف( 

 بادمجاند(        خربزهج( 

 میزان جذب کدام اسید چرب باالتر است؟. ۵1

 اسید لینولنیکب(       اسید لینولنیکالف( 

 سید استئاریکد( ا       اسید اولئیکج( 

 

 ها بیشتر است؟میزان اسید چرب اشباع در کدامیک از روغن . ۵2

 ذرتب(       زیتونالف( 

 گردود(       هندیبادام ج( 
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 گردآوری شود عبارتند از: (need asscessment)هایی که باید در نیازسنجی جامعه انواع داده. ۵3

 پروتئین و چاقی –ب( سوء تغذیه انرژی    آمار مرگ و میر و سوء تغذیه انرژی پروتئینالف( 

 ها ود ریزمغذید( چاقی و کمب  آمار بیمار گونگی و مرگ و میر و استعمال دخانیاتج( 

 

 عبارتند از: (foodborne disease)ای مرتبط با بیماری ناشی از غذا برخی از عوارض تغذیه. ۵۴

 ایب( کاهش اشتها و کاهش جذب روده    کاهش اشتها و احساس خستگیالف( 

 حالت تهوع و اسهال شدیدد(    ایاحساس خستگی و کاهش جذب رودهج( 

 

 : بجزهستند،  10Qهمه موارد منبع قابل توجه برای کوآنزیم . ۵۵

 ماهیب(       (nuts)مغزها الف( 

 گوشتهاد(        چغندرج( 

 

 درست است؟ (Creatine)کدام جمله در مورد کراتین . ۵۶

 ب( یک اسید آمینه است    شوداز اسیدهای چرب ساخته میالف( 

 ها وجود نداردگوشتد( در      شودباعث کاهش وزن میج( 

 

 ؟ نیستیک از اثرات اسیدهای چرب کوتاه زنجیر در روده بزرگ . کدام ۵۷

 افزایش جذب سدیمب(      افزایش اسمواللیتهالف( 

 افتراق سلولید(      تحریک تقسیم سلولیج( 

 

 باالتر از یک گویای چیست؟ (RQ)ضریب تنفسی . ۵۸

 تولید کتونب(       الف( ساخت چربی

 هاد( سوخت چربی     هاسوخت پروتئینج( 

 

 اسید چربی است که: (CLA)اسید لینولئیک کانژوگه . ۵۹

 باشد دارای دو پیوند سیس میب(     در تمام مواد غذایی وجود داردالف( 

 است و خاصیت ضد دیابت دارد ۳از نوع امگا د(   دارای پیوند ترانس است و خاصیت ضد سرطانی داردج( 

 

 ؟بکار رود تواندنمیکدام محلول زیر در تغذیه پیرا روده ای . ۶۰

 % ۱۰اسید آمینه ب(       %۱۰دکستروز الف( 

 %۲۰اینترالیپید د(       %۱۰اینترالیپید ج( 

 



 

 

 ۹2-۹3ارشد  بیوشیمی درس: 

)  Rگروه . ۶1
𝑪𝑯𝟑 ⋱
𝑪𝑯𝟑 ⋰

𝑪𝑯⋯)  در ساختمان کدام اسید آمینه زیر وجود دارد؟ 

 ایزولوسینب(       آالنینالف( 

 ترئونیند(        والینج( 

 

 درصد پیوندهای دی سولفید در کدام پروتئین بیشتر است؟. ۶2

 ب( کراتین      االستینالف( 

 د( هیستون       ج( کالژن

 

 وجود دارد؟ ABOهای خونی های گروههای زیر در آنتی ژنکربوهیدراتکدام یک از . ۶3

 گزیلوزب(       فوکوزالف( 

 فروکتوزد(        لیگزوزج( 

 

 کدام یک از اسیدهای آمینه تغییر شکل یافته زیر در ساختمان میوزین شرکت دارد؟. ۶۴

 هیدروکسی لیزین 5-ب(      گاما کربوکسی گلوتاماتالف( 

 هیدروکسی پرولین 4-د(       متیل لیزین N6–ج( 

 

 در ساختمان کدام یک از لیپیدهای زیر سه مولکول گلیسرول وجود دارد؟. ۶۵

 ب( لیزولسیتین     تری گلیسریدهاالف( 

 پالسمالوژند(       کاردیولیپینج( 

 

 ی پروتئین به کربوهیدرات دارد؟کدام سه اسید آمینه زیر نقش زیادی در اتصال کوواالنس. ۶۶

 Tyr, Ser, Aspب(       Thr, Ser, Asnالف( 

 Thr, Asp, Lysد(       Arg, Glu, Cysج( 

 

باشد قرار گرفته است. فرم ملکولی آن در این محلول کدام یک از موارد زیر می  NH2pKآن برابر با  pHاسید آمینه آالنین در محلولی که . ۶۷
 است؟

+− الف( COOCHCHNH COOHCHCHNHو   33 33
COOHCHCHNHب(   + +−و  32 COOCHCHNH 33 

COOCHCHNH−ج(  +−و  32 COOCHCHNH COOCHCHNH−د(   33 COOHCHCHNHو   32 33
+

 

 

 )ایزوالکتریک( این اسید آمینه چقدر است؟  pHiباشد. های زیر میpKاسید آمینه سیستئین دارای  .۶۸

188/pKR 2810 و  =
3

/pKNH pKCOOH/961 و = = 

 ۱۲/۶ب(        ۰7/5الف( 

 ۲۱/۱۰د(        ۲۳/۹ج( 
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  بیوشیمیدرس:  ۹2 - ۹۳ارشد 

 اسیدهای آمینه هیدروفوب و در سطح داخلی اسیدهای آمینه هیدورفیل قرار دارد؟در کدام پروتئین غشایی، در سطح خارجی . ۶۹

 گلیکوفورینب(      گیرنده ترانسفرینالف( 

 اسپکتریند(        پورینج( 

 

 کند؟ از غشا عبور می Antiportکدام زوج یون زیر به صورت . ۷۰

 کتوگلوتارات -ماالت و آلفا ب(      اگزالوستات و سیتراتالف( 

 آسپارت و پیروواتد(       H+پیرووات و ج( 

 

 شود؟ورود گلوکز به داخل گلبول قرمز با کدام مکانیزم زیر انجام می. ۷1

 انتشارات تسهیل شده( ب       انتشارات سادهالف( 

 انتقال فعال ثانویهد(       انتقال فعال اولیهج( 

 

دهند.  گروه هیدروکسیل سرین واقع در جایگاه فعال آنزیم استیل کولین استراز تشکیل میترکیبات ارگانوفسفات، استرهای پایداری با . ۷2
 کند؟ انجام این واکنش مستلزم انتقال یک پروتون از سرین به هیستیدین مجاور است. در این صورت سرین چه نقشی ایفا می

 اسید عمومیب(      اسید اختصاصی الف( 

 عمومیباز د(       باز اختصاصیج( 

 

 گردد؟ کوآنزیم کدام ویتامین با پیوند کوواالن به آنزیم متصل می. ۷3

 بیوتینب(      آسکوربیک اسیدالف( 

 نیاسیند(        فوالتج( 

 

 باشد؟های آمین و کتو میباز موجود در کدام یک از نوکلئوتیدهای زیر دارای گروه. ۷۴

 IMPب(       AMPالف( 

 GMPد(        XMPج( 

 

 شود؟کدام یک از ترکیبات زیر جهت درمان مسمومیت با متانول توصیه می. ۷۵

 اتانولب(       اتیلن گلیکولالف( 

 پروپانولد(       ج( مالونیک اسید

 

 های زیر ضروری است؟، حضور کدام یک از ویتامین GABAدر فرآیند تبدیل آلفا کتوگلوتارات به . ۷۶

 پیریدوکسینب(       تیامینالف( 

 فوالتد(       بیوتینج( 

 



 

 

 ۹2-۹3ارشد  بیوشیمی درس: 

 : بجزباشند، در انسان صحیح می (Telomers)های زیر در مورد تلومرها گزینه. ۷۷

 وجود دارند DNAهای ب( در انتهای رشته   هستند  ’TTAGGG3’5غنی از توالی تکراری الف( 

 شود.آنزیم تلومراز سنتز مید( توسط   کند ها کاهش پیدا میدر پیری و تومورها طول آنج( 

 

 شود؟می 1-مورد ذیل موجب مهار فعالیت فسفوفروکتوکیناز . کدام ۷۸

 بیس فسفات -۶و  ۲فروکتوز  ب(       ADP الف(

 انسولین د(      سیترات ج(

 

 کند؟ را می NADHدر مسیر گلیکولیز کدام آنزیم تولید . ۷۹

 هیدروژنازالکتات د ب(       پیروات کینازالف( 

 د( فسفوگلیسرات کیناز    فسفات د هیدروژناز -۳گلیسر آلدئید ج( 

 

 کند؟هار مهار میکدام آنتی بیوتیک ترجمه را در یوکاریوت. ۸۰

 Cyclohexamideب(       Rifampicinالف( 

 Cholramphnicolد(         Streptomycinج( 

 

 پوپروتئین لیپاز است؟های زیر سوبسترای لیکدام یک از لیپوپروتئین . ۸1

 2HDLب(       3HDLالف( 

 VLDLد(        LDLج( 

 

 :بجزهای زیر دخالت دارند، در مسیر سنتز کلسترول تمام مولکول. ۸2

 فارنسیل پیروفسفاتب(       اسکوالنالف( 

 آسپارتاتد(      ژرانیل پیروفسفاتج( 

 

 کارنیتین صحیح است؟های زیر در ارتباط با نقش کدامیک از گزینه. ۸3

 سازی اسیدهای چرب در سیتوزولفعالب(   انتقال اسیدهای چرب از غشای پالسمایی به سیتوزولالف( 

 حمل کننده استات در سنتز اجسام کنونی د(   انتقال اسیدهای چرب از غشای داخلی میتوکندری ج( 

 

 شود؟سوکسنیل کوآ تولید میدر اثر تجزیه اسکلت کربنی کدام اسید آمینه زیر، . ۸۴

 آسپاراژینب(       لیزینالف( 

 ترئونیند(        پرولینج( 

 

 :بجزشود، اختالل در همه فرآیندهای زیر منجر به ایجاد گواتر می . ۸۵

 یددار شدن تیروزینب(    های غده تیروئیدانتقال ید به داخل سلولالف( 

 های پارافولیکوالر تیروئیدفعالیت سلولد(       MITو  DITهای جفت شدن مولکولج( 
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  بیوشیمیدرس:  ۹2 - ۹۳ارشد 

 : بجزآمینولوولینات همه موارد صحیح است،  –در سنتز دلتا . ۸۶

 باشد.حضور سوکسینیل کوآ الزم میب(     باشد. حضور گلیسین الزم میالف( 

 شود.حاصل می 2COطی آن یک مولکول د(      باشد. می TPPکوآنزیم آن ج( 

 

 شود؟ها انجام میسدیم توسط کدام دو هورمون زیر در نفرونتنظیم آب و . ۸۷

 و آلدوسترون PTHب(       PTHو  ADHالف( 

 و استرادیول PTHد(      سترون وو آلد ADH ج( 

 

 در بیوسنتز مالتونین کدام است؟ (Rate Limiting Enzyme)آنزیم محدود کننده سرعت . ۸۸

 ترانسفرازاستیل ب(       هیدروکسیالزالف( 

 متیل ترانسفرازد(       دکربوکسیالزج( 

 

میکروگرم درصد باشد، درصد اشباع و  ۴۰۰سرم این بیمار  TIBCمیکروگرم در لیتر و میزان  ۶۰۰. چنانچه غلظت آهن سرم خون بیماری ۸۹
 گرم درصد( به ترتیب چقدر است؟غلظت ترانسفرین )میلی

 ۲8۰و  ۱5ب(       ۲8و  ۱۰۰الف( 

 ۱8و  4۰د(       8/۲و  ۲۰ج( 

 

 : بجزانتقال پیام هورمونی از طریق مسیر فسفاتیدیل اینوزیتیدها همه موارد زیر نقش دارند، . در ۹۰

 Cپروتئین کیناز ب(       Cفسفولیپاز ف( ال

 Aفسفولیپاز د(      دی آسیل گلیسرول ج( 

 



 

 

 

  فیزیولوژیدرس:  ۹2-۹۳ارشد 

 های زیر دارای فعالیت آنزیمی است؟کدام یک از پروتئین . ۹1

 اکتینب(      میوزینالف( 

 تیتیند(       تروپومیوزینج( 

 

 در توقف انقباض عضله صاف، کدام مورد زیر مهم است؟. ۹2

 کالمودولینب(      های کلسیمپمپالف( 

 میوزین فسفاتازد(       کلسی کسترینج( 

 

 شود؟خارج سلولی، موجب کدام اثر زیر می K+افزایش غلظت . ۹3

      دهد. را به سمت مقادیر منفی تر سوق می k+پتانسیل تعادل الف( 

 دهد.  را به سمت مقادیر مثبت تر سوق می +kپتانسیل تعادل ب( 

       کند. ندارد لکن پتانسیل غشاء را هیپرپالریزه می k+ج( تاثیری بر پتانسیل تعادل 

   کند.ندارد لکن پتانسیل غشاء را دپالریزه می k+تاثیری بر پتانسیل تعادل  (د

 

 ؟باشدنمیدر رابطه با برون ده قلبی کدامیک از موارد زیر درست . ۹۴

 شودحجم خونی که در یک دقیقه از بطن چپ خارج میب(    ای در ضربان قلب حاصلضرب حجم ضربهالف( 

 جمع حجم خون خارج شده از دو بطن در یک دقیقهد(   شودحجم خونی که در یک دقیقه از بطن راست خارج میج( 

 

 پتانسیل استراحتی در کدامیک از سلولهای قلبی زیر کمتر منفی است؟. ۹۵

 فیبرهای گره سینوسی دهلیزی ب(       فیبرهای پورکنژالف( 

 عضله بطنی د(       عضله دهلیزی ج( 

 

 توان گفت:در ارتباط با فعالیت قلبی می. ۹۶

   انقباض با حجم ثابت هر چهار دریچه قلبی باز هستند در الف( 

 در انبساط با حجم ثابت هر چهار دریچه قلبی بسته هستند ب( 

 افتد انبساط با حجم ثابت در محدوده بیشتری از فشار داخل بطنی اتفاق میج( 

 اشد.  بد( انقباض با حجم ثابت از زمان بسته شدن دریچه آئورتی تا باز شدن دریچه میترال می
 

 غیرطبیعی است؟ (Essential hypertension)کدام یک از موارد زیر در افراد مبتال به فشارخون اساسی . ۹۷

 برون ده قلبی ب(      مقاومت محیطی الف( 

 میزان کلرور سدیم بدن د(       حجم خونج( 

 

 است؟   کمترهای زیر فشار نبض در کدام یک از بیماری. ۹۸

 آرتریواسکلروزب(      دریچه آئورتنارسایی الف( 

 تنگی دریچه آئورتد(      مجرای شریانی بازج( 
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  فیزیولوژیدرس:  ۹2-۹۳ارشد 

 های زیر در واحد وزن بیشتر است؟جریان خون کدام یک از بافت. ۹۹

 قلبب(        مغزالف( 

 عضله اسکلتی فعالد(        کلیهج( 

 

 انقباضی دارد؟کدام یک از موارد زیر بر عروق عضله اسکلتی اثر . 1۰۰

 وازوپرسینب(      (NO)نیتریک اوکساید الف( 

 آدنوزین( د     2COافزایش فشار سهمی ج( 

 

 شود؟فقدان کدام آنزیم، منجر به اشکال در هضم گوشت می. 1۰1

 تریپسینوژنب(       انترکینازالف( 

 د( پپسین       االستازج( 

 

 عبارت زیر درست است؟ها و آب کدام درباره جذب یون. 1۰2

      جذب آب از خالل غشاء و روده به صورت هیپراسموتیک است.الف( 

 شود.های کلروبیکربنات به طور عمده در بخش تحتانی روده باریک جذب مییونب( 

     کند. ج( جذب سدیم نقش مهمی در جذب قند و اسیدهای آمینه ایفا می

 شود.جذب مییون کلسیم به روش انتشار ساده ( د
 

 کدام مورد زیر درباره جذب مواد آلی درست است؟. 1۰3

       فراوان ترین منوساکارید جذب شده، گلوکز است.الف( 

 ب( همه اسیدهای آمینه برای جذب احتیاج به هم انتقالی با سدیم دارند.

     بصورت شیلومیکرون است.های اپیتلیال روده ج( ورود اسیدهای چرب و منوگلیسیریدها به داخل سلول

 دهد. اعظم جذب در روده بزرگ در کولون انتهایی رخ میخش بد( 
 

 ؟در یک فرد سالم، کدام یک از موارد زیر بیشترین سهم را در کار تنفسی دارد. 1۰۴

 مقاومت بافتی ب(       کومپلیانسیالف( 

 مقاومت قفسه سینه( د     مقاومت مجاری هواییج( 

 

 ها عبارتست از: پایان یک بازدم معمولی، مقدار هوای موجود در ریهدر . 1۰۵

 ظرفیت باقیمانده عملیب(       حجم باقیماندهالف( 

 ظرفیت حیاتید(      حجم ذخیره بازدمیج( 

 

 شود؟بیشترین مقاومت مجاری هوائی در کدام بخش زیر دیده می. 1۰۶

 های کوچکبرونشویلب(       ابتدای نایالف( 

 های بزرگبرونشویلد(     های با اندازه متوسطبرونشیول ج(
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 شود؟باز جذب پتاسیم در کدام سلول و با استفاده از کدام انتقال دهنده انجام می. 1۰۷

 پتاسیم -های اینترکاله، پمپ سدیم سلولب(    پتاسیم  –های اصلی، پمپ سدیم سلولالف( 

 پروتون -های اینترکاله، پمپ پتاسیم سلولد(   پروتون –های اپی تلیالی پروگزیمال، پمپ پتاسیم سلولج( 

 

 های نفرون وجود دارد؟ بیشترین اسموالریته به ترتیب در کدام یک از بخش ADHدر حضور و عدم حضور . 1۰۸

 لوپ هنله  –لوپ هنله ب(  مجرای جمع کننده مدوالری –مجرای جمع کننده کورتیکال الف( 

 لوله دور –لوپ هنله د(      لوله نزدیک –لوله دور ج( 

 

 دهد؟ یک از عوامل زیر دفع کلیوی کلسیم را افزایش می. کدام 1۰۹

 افزایش فسفات پالسماب(     افزایش حجم مایع خارج سلولیالف( 

 3Dویتامین د(      اسیدوز متابولیکیج( 

 

 عامل کنترل فیزیولوژیکی ترشح هورمون رشد است؟های زیر کدام یک از هورمون .11۰

 تری یدوتیرونینب(       انسولینالف( 

 گلوکاگند(        گرلینج( 

 

 ؟نیستدر مورد هورمون های موثر در متابولیسم کلسیم و فسفر کدام مورد درست . 111

      دهد.  رخ می PTHدر قسمت ابتدای توبول دیستال افزایش جذب کلسیم توسط الف( 

 نقش اصلی ویتامین بر جذب کلسیم از روده، افزایش پروتئین متصل شونده به کلسیم است.ب( 

       دهد جذب فسفات از روده رخ نمی Dدر فقدان ویتامین ج( 

 است.  PTHها عکس اثرات و رودههای کلیوی اثر کلسی تونین بر کلسیم در توبولد( 

 

 ها عبارت درست کدام است؟ . درباره اثرات انسولین بر روی متابولیسم کربوهیدرات112

 های کبدیافزایش برداشت گلوکز از خون توسط سلولب(     فعال کردن فسفریالز کبدیالف( 

 گلوکونئوژنز در کبد د( افزایش     کاهش فعالیت آنزیم گلیکوژن سنتارج( 

 

 کدام عبارت زیر درباره اثر تستوسترون درست است؟. 113

 کاتابولیسم پروتئین هاب( افزایش     کاهش میزان متابولیسم پایهالف( 

 افزایش ماتریکس استخوان و احتباس کلسیم د(     های قرمزکاهش تعداد گلبولب( 

 

 شتان دست و پا را به عهده دارد؟کدام بخش مخچه، کنترل انقباضات عضالنی انگ. 11۴

 کناریب(       بینابینیالف( 

 ورمیسد(      لوب فلوکولوندوالرج( 
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  فیزیولوژیدرس:  ۹2-۹۳ارشد 

 دهد؟ های چشایی رخ میهای یونی سلولاحساس کدام مزه چشایی از طریق باز شدن کانال. 11۵

 شوریب(       شیرینیالف( 

 تندید(        تلخیج( 

 

 است؟های نخاعی درست رفلکس. کدام مورد زیر درباره 11۶

      دار و سریع فعالند.های حسی اولیه و ثانویه دوک، در حرکات شتابرشتهالف( 

 های حسی اولیه و ثانویه دوک، در حرکات استاتیک فعالند.ب( رشته

    های حسی اولیه دوک فقط در حرکات استاتیک فعالند.رشتهج( 

 دینامیک فعالند. های حسی ثانویه فقط در حرکاترشتهد( 

 

 های دیسک مرکل در ایجاد کدام حس زیر دخالت دارند؟گیرنده. 11۷

 حرارتب(       تماس دقیقالف( 

 تعادلد(       ارتعاشج( 

 

 عبارت زیر درباره سیستم اتونومیک درست است؟. کدام 11۸

 دهد. افزایش میهای کولینرژیک فعالیت غدد عرق را سیستم پاراسمپاتیک از طریق رشتهالف( 

 های سمپاتیک، اپی نفرین است.ناقل شیمیایی در گانگلیونب( 

 دهد.  تحریک سیستم پاراسمپاتیک، فعالیت دستگاه گوارش را افزایش میج( 

 شود.تحریک سیستم سمپاتیک، سبب تنگی مردمک چشم مید( 

 

 است؟ ای، عمدتا به کدام هسته مربوطهای قاعدههای شناختی عقدهفعالیت. 11۹

 زیر تاالموسیب(       دم دارالف( 

 ماده سیاهد(      گلوبوس پالیدوسج( 

 

 ؟شودنمیها ترشح یک از مواد زیر از بازوفیل. کدام 12۰

 سرتونینب(       برای کینینالف( 

 هپاریند(      پروتئین بازی اصلیج( 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 خدمات موسسه گام کنکور



 

 

۱8 

 

 

 

شد
ار

 
۹2-  

ور
نک

 ک
ام

گ
 

 پاسخنامه کلیدی ۹2-۹۳ارشد 

 

 

 

 


