
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱۳95ارشد    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:  ۱20تعداد کل پرسش: 
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 شود؟نوزادان نارس اضافه می (PN)های تغذیه وریدی کدام مواد معدنی به محلول. ۱

 کلسیم و منگنز ب(       فسفر و آهنالف( 

 فسفر و کلسیم ج(       آهن و منیزیمج( 

 

 : بجزهستند   Dهمه موارد زیر از عالئم مسمومیت با ویتامین . ۲

 پر ادراریب(      تهوع و استفراغالف( 

 اسهالج(        سردردج( 

 

 باشد؟موقعیت یابی از عالئم کدام یک میعدم . ۳

 بری بری مرطوبب(      B1مرحله اولیه کمبود الف( 

 بری بری نوزادید(       بری بری خشکج( 

 

 ؟ سازدنمیهای طوالنی مدت را میسر کدام عامل در مسیر متابولیسم هوازی، تحمل شدت در ورزش .۴

 اسید الکتیک تجمع ب(     افزایش دسترسی به اکسیژن الف( 

 افزایش اسیدهای چرب آزاد پالسماج(      کمبود اسید پیرویکج( 

 

 : بجز محدودیت دارند  (IBD)تمام مواد غذایی زیر در بیماری التهابی روده . 5

  بادام زمینی ب(      گوشتالف( 

 موزد(        ساردینج( 

 

 تواند از چربی تامین شود؟شود، میمسابقات دریافت میساعت قبل از  ۴تا  5/۳های غذایی که چه میزان از وعده. 6

 درصد کل انرژی  ۱5کمتر از ب(      درصد کل انرژی ۱۰کمتر از الف( 

 بدون محدودیتد(     حداکثر یک چهارم کل انرژیج( 

 

 شود؟توصیه نمیسال  ۱0چه اقدامی برای هیدراتاسیون کافی در حین ورزش در مورد کودکان ورزشکار در سنین کمتر از . ۷

      الف( تریاک بازی هر نیم ساعت و در زمان احساس تشنگی برای نوشیدن آب

 های مورد عالقه کودکان حین تمرینات ورزشیب( تامین نوشیدنی

        های ورزشی به منظور رهیدراتاسیونتامین نوشیدنی ج(

 فیرفع احساس تشنگی کودکان به همراه نوشیدن نصف لیوان آب اضا د(

 

 شود؟ کمبود کدام ریز مغذی باعث اختالل در کارکرد طبیعی مخچه می. ۸

 12Bویتامین ب(        آهنالف( 

 مس د(        کولینج( 
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 شود؟میزان اسید فولیک در دوران بارداری برای مادران دارای جنین دوقلو چند میکروگرم در روز توصیه می. 9

 ۱۰۰۰ب(        ۱5۰۰الف( 

 4۰۰د(        ۶۰۰ج( 

 

 برای افراد با کلسترول تام سرمی باال، چند میلی گرم در روز است؟ NCFPمیزان فیبر توصیه شده در راهنمای تغییر شیوه زندگی  . ۱0

 ۳۰-4۰ب(       4۰-5۰الف( 

 بر حسب مقدار انرژی دریافتی روزانه متفاوت استد(        ۲۰-۳۰ج( 

 

 است؟ بر اساس وزن، در کدام گروه سنی ضریب وزن باالتردر محاسبه میزان متابولیسم پایه . ۱۱

 سال ۳-۱۰پسران ب(      سال ۳پسران کمتر از الف( 

 سال ۳۰-۶۰مردان د(      سال ۱۰-۱8دختران ج( 

 

یا پرفشاری خون هستند مصرف چه مقدار انرژی )کیلوکالری( به   ۲بخصوص آنانی که دچار دیابت نوع  9/۳۴تا  ۲5بین  BMIبیماری با . در ۱۲
 عنوان اولین اقدام مناسب است؟

 ۱5۰۰ - ۱۱۰۰ب(       ۱5۰۰تا  8۰۰الف( 

 ۱8۰۰ - ۱۲۰۰د(       ۱4۰۰ - ۱۲۰۰ج( 

 

 پرپروتئین )مانند آتکینز( حداکثر سهم کربوهیدرات از کل انرژی چند درصد است؟ –در مرحله سوم رژیمهای غذایی کم کربوهیدرات . ۱۳

 ۱5ب(        ۹الف( 

 ۲5د(        ۲۰ج( 

 

 : بجزها در مورد مصرف اورلیسات صحیح است تمام گزینه. ۱۴

      کاهش دهد  %۳۰جذب چربی در مجرای گوارش را تا الف( 

 شودهای محلول در چربی در افراد مصرف کننده این دارو توصیه میب( مکمل ویتامین

     یابدای در طول زمان افزایش می ج( عوارض جانبی معدی روده

 شودمی ۲د( باعث بهبود پرفشاری خون و حساسیت به انسولین در افراد مبتال به دیابت نوع 

 

 تر است.شایع Bariaricو کلسیم در کدام نوع جراحی  Dکمبود ویتامین . ۱5

 JIBب(       DS-BPDالف( 

 LVSGد(        LAGBج( 

 

دریافت پروتئین در بیماران دیابتی که در مرحله انتهایی بیماری مزمن کلیه هستند بایستی چند گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز . ۱6
 ن فیلتراسیون گلومرولی شود؟باشد تا بتوانند باعث بهبود میزا 

 ۱ب(        8/۰الف( 

 5/۰د(        ۲/۱ج( 
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 کند؟ های زیر انرژی بیشتری تولید میکدام یک از شیرین کننده. ۱۷

 آسه سولفامب(       آسپارتامالف( 

 ساخاریند(       سوکرالوزج( 

 

 شود؟توصیه می Eای کدام یک از اختالالت لیپیدی، مکمل ویتامیمن در درمان تغذیه. ۱۸
 Dysbetalipoproteinemiaب(      Abetealiporotrinemiaالف( 

 Familial hypercholesterolemiaد(     Familial hypertriglyceridemiaج( 

 

تواند مصرف  استفاده گردد چند گرم اسید چرب اشباع می TLCکیلوکالری انرژی نیاز داشته باشد و بایستی از رژیم  ۲000اگر فردی به . ۱9
 نماید؟
 گرم ۲۲کمتر از ب(       گرم ۱۶کمتر از الف( 

 گرم 4۲کمتر از د(       گرم ۳۳کمتر از ج( 

 

 اقدمات زیر شواهد علمی کمتری وجود دارد؟ در رابطه با کاهش فشارخون برای کدام یک از. ۲0

 افزایش منیزیم دریافتیب(       کاهش وزنالف( 

 افزایش پتاسیم دریافتید(      کاهش سدیم دریافتیج( 

 

 سال، کدام یک از موارد زیر نشان دهنده سوء تغذیه متوسط است؟ 5در کودکان زیر  Zبا توجه به شاخص وزن برای قد، امتیاز . ۲۱

 -۱/۱تا  -Z۲ب(       -Z۱/۱کمتر از الف( 

 -Z ۳کمتر از د(        -۱/۲تا  -Z ۳ج( 

 

 ، کدام مکمل باید تجویز شود؟PEMدر رژیم درمانی کودکان مبتال به  F-75در موارد تجویز فرموالی . ۲۲

 Aویتامین ب(       Dویتامین الف( 

 Znد(        Feج( 

 

 : بجزشود تجویز می carnitine-Lهای مادرزادی زیر همه بیماری. در ۲۳

 متیل مالونیک اسیدمی ب(      ایزیووالریک اسیدمیالف( 

 گاالکتوزمید(     دهیدروژناز CoAکمبود آنزیم آسیل ج( 

 

 شود؟ها کند میدنداندر کمبود کدام ماده مغذی رشد . ۲۴

 فلوئورب(        آهنالف( 

 Aویتامین د(       Cویتامین ج( 

 

 : بجزشود همه موارد زیر باعث کاهش دمینرالیزاسیون مینای دندان می. ۲5
 فیتاتب(       کائوالف( کا

 5برابر  PHهای با آب میوهد(       اگزاالت ج( 
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 سندرم دامپینگ مجاز است؟یک از مواد غذایی زیر در . کدام ۲6

 کیکب(      های خشکمیوهالف( 

 برنجد(        ژلهج( 

 

 مقدار انرژی مورد نیاز برای کنترل گلیسمی در بیماران چاق بستری در بخش مراقبتهای ویژه چقدر است؟. ۲۷

 کیلوگرم وزن ایده آل بدن کیلو کالری به ازای هر  ۲۲( ب   کیلو کالری به ازای هر کیلوگرم وزن فعلی بدن  ۲۰الف( 

 کیلو کالری به ازای هر کیلوگرم وزن ایده آل بدن  ۲5د(   کیلو کالری به ازای هر کیلوگرم وزن فعلی بدن  ۲5ج( 

 

 ؟ای مصرف چه میزان کافئین در روز مجاز استدر راهنمای تغذیه. ۲۸

 میلیگرم ۲5۰ – ۲۰۰ب(      میلیگرم ۲۰۰کمتر از الف( 

 میلیگرم   45۰ – 4۰۰د(      رم میلیگ ۳5۰ -۳۰۰ج( 

 

 گردد؟در بیمار مبتال به اتویسم کدام رژیم غذائی توصیه می. ۲9

 بدون گلیادینب(       بدون کازئینالف( 

 محدود از پروتئیند(      بدون بادام زمینی ج( 

 

 تواند در تغذیه درمانی آسم نقش داشته باشد؟کدامیک از موارد زیر می. ۳0

 Dویتامین ب(       تیامینالف( 

 افزایش درصد چربی د(      افزایش انرژی دریافتیج( 

 

 توان در پیشگیری و درمان بیماری مزمن ریوی نقش داشته باشد؟کدامیک از موارد زیر می. ۳۱

 Aویتامین  ب(      Kویتامین الف( 

 روید(        کلسیمج( 

 

 یابد؟ از کدام مرحله غلظت هموگلوبین کاهش می B12در تعادل منفی ویتامین  . ۳۲

 مرحله دومب(       مرحله اولالف( 

 مرحله چهارمد(       مرحله سومج( 

 

 شود؟باعث دفع ادراری روی می ADHDمصرف کدام رنگ به عنوان افزودنی غذائی در کودکان مبتال به . ۳۳

 Azoب(       Tartarazineالف( 

 Anilineد(        Diazoج( 

 

 شود؟بر اساس مطالعات حیوانی کدام آمینواسید نفروتوکسیک محسوب می. ۳۴

 گلیسینب(       سیستئینالف( 

 آرژنیند(        یزینج( ل
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 ؟نداردمواد غذایی حاوی اسیدهای چرب اشباع کدام یک از پیامدهای زیر را بدنبال . مصرف ۳5

    LDLهای کبدی فعالین گیرندهکاهش  الف(

 در بافتهای محیطی  LDLهای ب( کاهش فعالیت گیرنده

   پس از صرف غذا برای مدت طوالنی VLDLج( افزایش سطح 

 افزایش نسبت کلسترول آزاد نسبت به کلسترول استریفیه شده در کبد د( 

 

 در بارداری با کمبود کدام ویتامین ارتباط دارد؟ PET (Pre-eclamptic toxemia)افزایش احتمال . ۳6

 Aب(        Dالف( 

 2Bد(        1Bج( 

 

 ای است؟افزایش خطر شکستگی لگن عارضه کدام اختالل تغذیه. ۳۷

 Aهیپر ویتامینوز ب(      کمبود ویتامین ثالف( 

 Dهیپر ویتامینوز ( د      کمبود رویج( 

 

 شود؟گیری میارزیابی سوء تغذیه، آلبومین خون اندازهدر کدام یک از روشهای . ۳۸

 MUSTب(       MNAالف( 

 SGAد(        GNRIج( 

 

 یابد؟نیاز روزانه به مایعات در دوران شیردهی چقدر افزایش می. ۳9

 لیوان  5/۲ – ۳ب(       لیوان 5/۱ – ۲الف( 

 لیوان  5/5 – ۶د(       لیوان 5/4 – 5ج( 

 

 ؟شود چند لیپاز در هضم و جذب چربیها دخالت دارندنوزادی که با شیر مادر تغذیه میدر . ۴0

 نوع ۳ب(       نوع ۲الف( 

 نوع 5د(        نوع 4ج( 

 

 دهد؟در کمبود کدام ماده مغذی سوء جذب تیامین رخ می. ۴۱

 نیاسینب(       پروتئینالف( 

 اسید فولیکد(       کوباالمینج( 

 

 باشد گزینه در مورد عمل مکمل فوالت صحیح میکدام . ۴۲

 کند جذب ارسنیک از آبهای آلوده را کم میب(     شودباعث دفع بیشتر ارسنیک میالف( 

 دهد کمپلکس غیرقابل جذب با ارسنیک تشکیل مید(    از فعالیت ارسنیک در بدن جلوگیری کند ج( 
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 باشد؟ معنی کمتر از چند کالری در هر واحد غذایی میعبارت کم کالری بر روی برچسبهای غذایی به . ۴۳

 4۰ب(        ۱۰الف( 

 ۱۰۰د(        5۰ج( 

 

 : بجزشود مصرف همه موارد زیر توصیه می (PCO)ای تخمدان پلی کیستیک  در درمان تغذیه. ۴۴

 Dویتامین ب(        کرومالف( 

 Aویتامین د(        فیبرج( 

 

 فوالت بدن کدام است؟بهترین شاخص تعیین . ۴5

 فوالت گلبول قرمزب(       فوالت سرمالف( 

 فوالت خون کاملد(       فوالت ادرارج( 

 

بافت  12Bمورد تایید است و تایید است و کمبود ویتامین  12Bروایی کدام آزمون به عنوان تنها ابزار مورد تایید غربالگری کمبود ویتامین . ۴6
 دهد؟ را صحیح تر نشان می

 سرم MMAسطح ب(      ادرار MMAسطح الف( 

 ادرار 12Bسطح ویتامین د(      سرم 12Bسطح ویتامین ج( 

 

 شود؟شرایط فیزیولوژیک چند درصد از کلسترول رژیم غذایی جذب می. در ۴۷

 ۲۰ - ۳5ب(       ۱۰ -۲۰الف( 

 4۰ - ۶5د(       ۳۰ – 4۰ج( 

 

 : بجزهمه اسیدهای چرب زیر مستقیما در بیوسنتز اکوزانوئیدها مشارکت دارند . ۴۸

 اسید اراشیدونیکب(     اسید دی هموگاما لینولئیک الف( 

 اسید ایکوز پنتاانوئیکد(       اسید لینولئیکج( 

 

 اصلی دفع کلسیم در ادرار است؟. دریافت کدام ماده معدنی تعیین کننده ۴9

 سدیمب(       کلسیمالف( 

 روید(        آهنج( 

 

 کدام گزینه در مورد تنظیم دریافت غذا و انرژی درست است؟. 50

   کندانسولین مصرف انرژی در بدن را افزایش و دریافت غذا را مهار میالف( 

 کند مهار میلپتین مصرف انرژی در بدن را کاهش و دریافت غذا را ب( 

    کندانسولین مصرف انرژی در بدن را کاهش و دریافت غذا را مهار میج( 

 دهد د( لپتین مصرف انرژی در بدن را کاهش و دریافت غذا را افزایش می
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 کند؟ های کلیوی به درمان کمک می. افزایش اسیدیته ادرار در کدام دسته از سنگ5۱

 های اوراتیسنگب(      های استروویتسنگالف( 

 های هیپر اوریکوز اوریکد( سنگ     های سیستئینی سنگج( 

 

 های کلیه نقش دارد؟افزایش غلظت کدامیک از مواد معدنی زیر در توبولها در پیشگری از سنگ. 5۲

 فسفرب(       کلسیمالف( 

 منیزیمد(        سدیمج( 

 

 بیشتر است؟در کدامیک از موارد زیر نیاز به پروتئین . 5۳

 دیالیز صفاقیب(       همودیالیزالف( 

 فاز مزمن پیوندد(    هفته اول بعد از پیوند( ۶ج( فاز حاد پیوند ) 

 

 شود؟ها تجویز میدر بیماری پروپیونیک اسیدمی و متیل مالونیک اسیدمی به ترتیب کدام مکمل. 5۴

 بیوتین -کوباالمین ب(      کوباالمین -بیوتین الف( 

 کوباالمین -کوباالمین د(       بیوتین -تین بیوج( 

 

 تجویز مکمل کدام اسید آمینه ممکن است ضرورت یابد؟ MSUDدر بیماری . 55

 والین -لوسین ب(      ایزوولوسین -لوسین الف( 

 گلیسین -لوسین د(      والین -ایزوولوسین ج( 

 

 آید؟ های قرمز پدید میچه تغییری در غلظت اسید فولیک گلبول B12در کمبود ویتامین . 56

 افزایشب(       کاهشالف( 

 کاهش یا افزایشد(       عدم تغییرج( 

 

 شود؟های زیر باعث کاهش دفع پتاسیم از طریق ادرار می. کدامیک از دیورتیک5۷

 هیدروکلروتیازیدب(       فورزمایدالف( 

 اسپیرونوالکتوند(       بومتانیدج( 

 

 ای برای کنترل ابتال به کدام بیماری باید افزایش یابد؟های تغذیهمراقبت Dicumarolصورت مصرف . در 5۸

 ۲دیابت نوع ب(       پرفشاری خونالف( 

 رفالکس مرید(       پوکی استخوانج( 

 

 

 

 



 درس: تغذیه 95-96ارشد  

 بار گلیسمی غذا چیست؟ . 59

   نمایه گلیسمیمقدار گرم کربوهیدرات تقسیم بر الف( 

 ب( نمایه گلیسمی منهای مقدار گرم کربوهیدرات در دسترس

      ج( نمایه گلیسمی تقسیم بر صد ضرب در مقدار گرم کربوهیدرات در دسترس

 د( مقدار گرم کربوهیدرات در دسترس ضرب در صد 

 

 : بجزهمه موارد در تغذیه درمانی فیبرومیالژی مطرح هستند . 60

 Qکوآنزیم ب(       نیاسینالف( 

 ریبوفالویند(       کارنیتینج( 

 



 

 

۱0 

 

 

 

شد
ار

 
95 -  

ور
نک

 ک
ام

گ
 

  بیوشیمیدرس:  95-96ارشد 

 شود؟های زیر منجر به فعال شدن یک کیناز یا فسفاتاز میکدام یک از هورمون. 6۱

 پروژستینب(       پروالکتینالف( 

 گاستریند(       رتینویک اسیدج( 

 

 شود؟به چه صورتی از راه ادرار دفع می  (Creatine)کراتین . 6۲

 ب( کراتین آزاد      کراتین فسفاتالف( 

 کرآتینیند(       گوآنیدینج( 

 

 نوکلئوتیدهای پورینی کدام مورد درست است؟ de novoدر مورد سنتز . 6۳

    شوداولین پورینی است که تولید می AMPالف( 

 گلوتامیل آمید و ترانسفراز آنزیم تنظیم کننده میسر است PRPPآنزیم ب( 

 سنتاز است PRPPمهار کننده رقابتی  IMPج( 

 گلوتامیل آمیدوترانسفراز است PRPPمهار کننده رقابتی  APMد( 

 

 دهند؟ کدام مورد زیر با متوقف ساختن جذب کلسترول از دستگاه گوارش، کلسترول سرم را کاهش می. 6۴

 ازتیمیبب(       کلستیرامینالف( 

 سیمواستاتیند(       کلوفیبراتج( 

 

 کدام ویتامین در تولید گاماکربوکسی گلوتامات نقش دارد؟. 65

 Kب(        Aالف( 

 aBد(        6Bج( 

 

 کدام اسید آمینه در بیوسنتز اسپرمین نقش دارد؟. 66

 تریپتوفانب(       آرژنینالف( 

 لیزیند(       تیروزینج( 

 

 کند؟ سم دیفتری با چه مکانیسمی بیوسنتز پروتئین را مهار می. 6۷

 Rrna 23غیرفعال کردن  ب(    Aدر جایگاه  tRNAالف( اتصال به 

 EF-2تغییر در ساختمان  د(    جدا کردن زیر واحدهای ریبوزومی ج(

 

 کدام عنصر زیر در ساختار و عملکرد متالوپروتئازها شرکت دارد؟ .6۸

 رویب(       سلنیومالف( 

 آهند(        مس ج( 



 

 

 95-96ارشد  بیوشیمی درس: 

 شود؟های زیر به آنمی همولیتیک منجر میدریافت ناکافی کدام یک از ویتامین . 69

 Dب(        Aالف( 

 Kد(        Eج( 

 

 این اسید آمینه برابر است با: PIاست.  5/9و  5/۳،  5/۲برابر با  PKaیک اسید آمینه دارای سه گروه قابل تفکیک با . ۷0

 ۶ب(        ۳الف( 

 75/7د(          5/۶ج( 

 

 یابد؟به چه دلیل افزایش می LDH5پس از یک انفارکتوس مویکارد  . ۷۱

 های قرمزهمولیز گلبولب(     های عضالنی میوکاردسلولآسیب الف( 

 ۲و  ۱کاهش نسبت الکتات دهیدروژنازهای د(      آسیب احتقانی کبد ج( 

 

 : بجزهمه عبارات زیر در مورد کمپلکس پیروات دهیدروژناز صحیح است، . ۷۲

 : فعال کنندهCa+2و  Mg+2ب( فسفوپروتئین فسفاتاز وابسته به     : مهار کننده رقابتیNADH , COAالف( 

 د( انسولین: فعال کننده در بافت چربی    ها: مهار کننده در بافت قلبکاتکول آمینج( 

 

۷۳ .PH  است،  ۸/۴باشد برابر موالر می ۱/0موالر اسید الکتیک که غلظت الکتات در آن  0۱/0محلولPK اسید الکتیک چقدر است؟ 

 8/4ب(         8/5الف( 

 8/۲د(        8/۳ج( 

 

 های زیر در مورد فرآیند رونویسی صحیح است؟کدام یک از عبارت. ۷۴

 وجود ندارد (Proofreading)رایش در هنگام رونویسی یوکاریتی، فعالیت وی الف( 

 شودپلیمراز می RNAمانع حرکت  DNAریفامپسین با ایجاد پل عرضی در ب( 

 در ناحیه شروع رونویسی هستند TATAهای یوکاریوتی دارای جعبه ج( همه ژن

 شودباعث فعال سازی آن می  IIپلیمراز  RNAدفسفریالسیون  د(

 

 پیوند فسفودی استر وجود دارد؟در کدام یک از ترکیبات زیر . ۷5

 UTPب(        ADPالف( 

 CAMPد(        FMNج( 

 

 های زیر موجود است؟اینوزین در ساختمان کدام یک از گزینه. ۷6

 tRNAب(       DNAالف( 

 mRNAد(        rRNAج( 
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  بیوشیمیدرس:  95-96ارشد 

 دهد؟ ها رخ میپروتئین  Nو  Cها کدام فرایند به ترتیب در انتهای از فرایندهای لیپیددار شدن پروتئین . ۷۷

 کلسترول دار شدن، مریستیله شدنب(     ایزوپرفیله شدن، مریستیله شدنالف( 

 اینوریتوله شدن، ایزوپرفیله شدند(     مریستیله شدن، ایزوپرفیله شدنج( 

 

 صحیح است؟ inhibinهای زیر در مورد یک از گزینه. کدام ۷۸

 شودهای گرانولوزا تولید و ترشح میتوسط سلول ب(    یک گلیکوپروتئین منومر است الف(

 کندرا مهار می LHتولید  د(    کندرا تحریک می FSHتولید  ج(

 

 کند، کدام است؟ها شرکت میاستیل نورامینیک اسید که در سنتز بخش کربوهیدراتی گلیکوپروتئین  –Nفرم فعال . ۷9

 CMP-NeuACب(       GDP-NeuACالف( 

 CDP -NeuACد(       UDP-NeuACج( 

 

 که ساختمان هترودیمری دارند، کدام گزینه است؟ CG, TSH, LH, FSHهای هورمون. در مورد ۸0

 عامل اثر اختصاصی آنها استزنجیره الف( 

 عامل اثر اختصاصی آن است ب( زنجیره 

 عامل اثر اختصاصی آنها است و   هر دو زنجیره  ج( 

 عامل اثر اختصاصی آنها است و در برخی دیگر زنجیره   برخی زنجیره  د( در 

 

 ها ضروری است؟های زیر برای سنتز پروتئوگلیکانکدام یک از واکنش. ۸۱

 سفوریالسیونب( ف     دکربوکسیالسیونالف( 

 پیروات کینازد(       فسفریالزج( 

 

 به علت نقص فعالیت کدام آنزیم است؟ McArdleبیماری . ۸۲

 فسفاتاز -۶گلوکز ب(       هگزوکینازالف( 

 پیروات کینازد(       فسفریالزج( 

 

 : بجزباشند، های یوکاریوتی میی اجزای زیر جزو ساختمان ریبوزومهمه. ۸۳

 S ۲8ب(       S 8/5الف( 

 S ۲۳د(        S ۱8ج( 

 

 شود؟کدام قند در ادرار به فراوانی مشاهده می (essential pentosuria)در پنتوزوری اولیه . ۸۴

 D-Arabinoseب(       L-xyloseالف( 

 D-Riboseد(       L-Xyluloseج( 



 

 

 95-96ارشد  بیوشیمی درس: 

 باشد؟( می۹-)امگا −9کدام یک از اسیدهای چرب زیر  . ۸5

 لینولئیکب(       آرشیدونیکالف( 

 اولئیکد(       لینولنیکج( 

 

 : بجزکنند، فعالیت می Aهای زیر از طریق مسیر پروتئین کیناز همه هورمون. ۸6

 FSHب(        TSHالف( 

 IIآنژیوتانسین د(       اپی نفرینج( 

 

 :بجزها وجود دارند، تمامی اسیدهای آمینه زیر در ساختمان پروتئین . ۸۷

 فسفوسرینب(      هیدروکسی پرولینالف( 

 کربوکسی گلوتامات د(      ج( ارنی تین

 

 های زیر است؟بیشتر آمونیاک تولید شده از اسیدهای آمینه در نتیجه عمل دو آنزیم ترانس آمیناز و کدام یک از آنزیم .۸۸

 آمینواسید اکسیداز –ب( ال     کلوتامات دهیدروژناز –ال  الف(

 د( سرین دهیدروژناز      ج( هیستیداز

 

 کدام یک از فسفولیپیدهای زیر در قسمت خارجی غشاء سیتوپالسمی بیشتر است؟. ۸9

 فسفاتیدیل اتانول آمینب(      فسفاتیدیل کولینالف( 

 فسفاتیدیل اینوزیتولد(      فسفاتیدیل سرینج( 

 

 های ناقل زیر انتقال گلوکز از دستگاه گوارش بر جریان خون نقش دارند؟ کدام یک از سیستم 1SGLTعالوه بر . 90

 1Glut – 2Glutب(       5Glit -5Glutالف( 

 3Glut – 5Glutد(       1Glut – 5Glutج( 
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 95-96ارشد 

 

  فیزیولوژیدرس: 

 شود؟کدام مورد زیر نقش گلیکوکالیکس محسوب می. 9۱

 انتقال مواد از عرض غشاءب(     اتصال بعضی از سلولها به یکدیگرالف( 

 های سیتوزولالقای مستقیم واکنش گیرنده و پروتئیند(      ترشح مواد از غشاءج( 

 

9۲ .Apuaporin در عبور کدام مورد زیر نقش دارند؟ 

 عبور سریع و اختصاصی آب از غشاءب(      عبور انتخابی آب و یونهاالف( 

 عبور انتخابی آب تحت تاثیر سیگنالهای الکتریکید(     عبور یونهای هیدراته با سرعت کمترج( 

 

 تفاوت عضله صاف با اسکلتی چیست؟. 9۳

       دارای ساختار منظم استواحد انقباضی عضله صاف الف( 

 هستند  sidepolar( در عضله صاف قسمت اعظم فیالمانهای میوزین دارای پلهای عرضی ب 

        دوره عمل پلهای عرضی میوزین در عضله صاف سریع استج( 

 د( سر پلهای عرضی در عضله صاف فعالیت آدنوزین تری فسفاتازی بیشتری دارند

 

 انقباض و طوالنی بودن آن در عضله صاف چیست؟ علت شروع آهسته . 9۴

 و آشکار شدن آهسته جایگاه اتصالی سر میوزین روی اکنین Cالف( تغییر آهسته فرم فضایی تروپونین 

 آهسته بودن سرعت اتصال و جدا شدن پلهای عرضی از فیالمانهای اکتینب( 

 شروع انقباضج( فعالیت بسیار باالی فسفاتاز زنجیره سبک میوزین در 

 اتصال برگشت ناپذیر و آهسته کلسیم به کالمودولیند( 

 

-کند. کدام یک عملکرد این سیناپس را افزایش میعمل می sGیک سیناپس شیمیایی، نوروترانسمیتر از طریق جفت شدن با پروتئین . در 95

 دهد؟

 در نورون پس سیناپسی Aفعالیت پروتئین کیناز  ب( افزایش های پتاسیمی در نورون پیش سیناپسیافزایش فعالیت کانالالف( 

 د( کاهش فعالیت آدنیلیل سیکالز در نورون پس سیناپسی   ج( کاهش روند اگزوسیتوز در نورون پیش سیناپسی

 

 علت پتانسیل عمل طوالنی در سلول عضله بطنی قلب کدام یک از موارد زیر است؟. 96

 های آهسته پتاسمیخروج پتاسیم از کانالب(    سدیمیهای سریع ورود سدیم از کانالالف( 

 هاوجود اتصاالت شکاف دار بین سلولد(   سدیمی-های آهسته کلسیمیورود سدیم و کلسیم از کانالج( 

 

 در بطن چپ: (Isovolumic relaxation)دوره شل شدن با حجم ثابت . 9۷

 ب( از بسته شدن دریچه آئورتی تا باز شدن دریچه میترال است ی استاز بسته شدن دریچه میترال تا باز شدن دریچه آئورت الف( 

 ( از باز شدن تا بسته دریچه آئورتی استد   در نوار قلب همزمان است Tج( با قبل از موج 

 



 

 

 95-96ارشد  درس: فیزیولوژی 

 باشد؟ میزان فشار و برون ده بطن راست به ترتیب چند درصد بطن چپ می. 9۸ 

 ۱۰۰و  ۲۰ب(       5۰و  ۲5الف( 

 5۰و  ۱۰۰د(        5۰و  5۰ ج(

 

واحد کاهش یابد، جریان خون چه   5/۲میلی متر جیوه جریان دارد، در صورتیکه شعاع رگ به  ۴0واحد، خون با فشار  5در رگی با شعاع . 99
 شود؟میزان می

 یک شانزدهمب(       یک دومالف( 

 یک دوازدهمد(       یک هشتمج( 

 

 شود؟بیشترین مقدار اختالف اکسیژن، بین شریان و ورید در کدام عضو زیر مشاهده میدر زمان استراحت، . ۱00

 عضله اسکلتیب(        کبدالف( 

 قلبد(        کلیهج( 

 

 گردد؟ گیری میها با روش رقیق سازی هلیوم اندازهها و ظرفیتکدامیک از حجم. ۱0۱

 ب( حجم ذخیره بازدهی      ظرفیت دمیالف( 

 حجم ذخیره دمی د(      اقیمانده عملی ظرفیت بج( 

 

 در پایان یک بازدم عادی مقدار هوای موجود در ریه کدام است؟. ۱0۲

 حجم باقیمانده ب(      ظرفیت باقیمانده عملیالف( 

 ظرفیت دمی د(     حجم جاری +  عملیظرفیت باقیمانده ج( 

 

 تقریبا ثابت است؟در کدامیک از قطعات توبولی، درصد انتقال پتاسیم . ۱0۳

 دیستالب(       پروگزیمالالف( 

 جمع کننده مرکزی د(      جمع کننده قشری ج( 

 

 در نیمه دوم لوله پروگزیمال، غلظت کدامیک بیشتر است؟. ۱0۴

 کلرب(        گلوکزالف( 

 اسیدهای امینهد(       بیکربناتج( 

 

 های زیر صحیح است؟کدامیک از گزینهترتیب کلیرنس پالسمایی مواد از کم به زیاد در . ۱05

 اینولین، اوره، پتاسیل، کراتینینب(     پتاسیم، اوره، اینولین، کراتینین الف(

 اینولین، کراتینین، اوره، پتاسیمد(     کراتینین، پتاسیم، اوره، اینولینج( 
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  فیزیولوژیدرس: 

 شود؟های زیر آسانتر و به مقدار بیشتر از بقیه در روده جذب میکدامیک از یون. ۱06

 ب( کلسیم       آهنالف( 

 پتاسیمد(        فسفرج( 

 

 ؟نداردکدامیک از چربیهای زیر برای جذب نیاز به تشکیل میسل . ۱0۷

 اسیدهای چرب کوتاه زنجیرب(       کلسترولالف( 

 فسفولیپید د(       تری گلیسیریدج( 

 

 به دنبال ورود اسید معده به روده باریک. ۱0۸

 کند ترشحات معده تغییری نمیب(      شودمهار می CCKترشح الف( 

 شودترشحات معده ابتدا زیاد و سپس کم می د(    یابد ترشح سکرتین افزایش میج( 

 

 گردد؟ باشد، هضم کدام نوع از مواد زیر مختل میدر فردی که فاقد فعالیت پپتیک معده می. ۱09

 آلبومینب(       االستینالف( 

 گلوبولین د(       کالژنج( 

 

 گردد؟ چه زمانی ترشح موتیلین مهار می .۱۱0

 قبل از غذا خوردنب(      بین دو وعده غذاالف( 

 بعد از غذا خوردند(      هنگام غذا خوردنج( 

 

 کدامیک از اعصاب زیر دخالت دارند؟ (Peristaltic rush)در ایجاد حمله پریستالتیک . ۱۱۱

 شبکه عصبی میانتریک و میسنر ب(     میانتریکشبکه عصبی خودمختار و الف( 

 شبکه عصبی خودمختارد(      شبکه عصبی میانتریکج( 

 

 های زیر در پیشبرد رشد و تکامل مغز در زندگی جنینی و چند سال اول زندگی نقش مهمی دارد؟کدامیک از هورمون. ۱۱۲

 IGF-1ب(       انسولینالف( 

 T3د(        رشدج( 

 

 های تنظیم کننده کلسیم و فسفات درست است؟کدامیک از جمالت زیر درباره هورمون. ۱۱۳

    بر افزایش دفع فسفات کلیوی از افزایش جذب فسفات از استخوان قویتر است PTHاثر الف( 

 دهد ها افزایش میجذب کلسیم از استخوان و دفع آن را از کلیه PTH ب(

     دهد یم را افزایش و جذب فسفات را کاهش میفعال در روده، جذب کلس Dج( ویتامین 

 اثرات یکسانی بر روی غلظت کلسیم پالسما دارند PTHکلسی تونین و د( 



 

 

 95-96ارشد  درس: فیزیولوژی 

 ؟شودنمیاستروئیدهای جنسی زیر، افزایش کدام مورد زیر را موجب . ۱۱۴ 

 های فالوپپروژسترون: ترشح مخاط لولهب(     استروژن: رشد غدد آندومتر الف( 

 های پستانها و آلوئولپروژسترون: رشد لوبولد(      استروژن: استئوپروزج( 

 

 های انسولین و گلوکاگون درست است؟های زیر درباره عوامل و شرایط موثر بر ترشح هورمونکدامیک از جفت گزینه. ۱۱5

 روزه داری: کاهش ترشح انسولینب(     ورزش: کاهش ترشح گلوکانالف( 

 کاهش گلوکز خون: افزایش ترشح انسولیند(    افزایش ترشح گلوکاگون سوماتوستاتین:ج( 

 

 کدامیک از جمالت زیر درباره اثرات انسولین درست است؟. ۱۱6

 افزایش کلسترول و فسفولیپیدهای پالسماب(     های کبدی انتقال گلوکز به سلولالف( مهار 

 فعالیت لیپاز حساس به هورمونمهار د(     اسیدهای آمینه پالسماج( افزایش 

 

 ؟نیستهای تیروئیدی درست کدامیک از عبارات زیر درباره هورمون. ۱۱۷

 یابددر هیپوتیروئیدی شدید، برون ده قلب کاهش میالف( 

 کند ها را ایجاد میترشح بیش از حد آنها، کمبود نسبی ویتامینب( 

 شوندگوارش را موجب میهای گوارشی و حرکات دستگاه کاهش ترشح شیرهج( 

 دهند ها و چربی را افزایش میمتابولیسم کربوهیدراتد( 

 

گری این شود، کدام گزینه زیر نقشی در واسطه( و انجام ورزش همزمان، درد ظاهر میcuffدانیم که با انسداد جریان خون دست )با می. ۱۱۸
 ؟ندارددرد 

 پتاسیمهای یونب(       برادی کینینالف( 

 اسید الکتیک د(      های پروتئولیتیکآنزیمج( 

 

 شود ......... و در مسیر هسته دم دار به جسم سیاه ....... است.نوروترانسیمتری که در مسیر جسم سیاه به هسته دم دار رها می. ۱۱9

 گلوتامات -سروتونین ب(       گابا –دوپامین الف( 

 گلیسین -گلوتامات د(     نور اپی نفرین –استیل کولین ج( 

 

 های زیر محدوده باریکتری دارد؟»تشخیص شدت محرک« در کدام یک از حس. ۱۲0

 دردب(       بیناییالف( 

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

 خدمات موسسه گام کنکور



 

 

 95-96ارشد  پاسخنامه کلیدی

  


