
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱۳97ارشد    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:  ۱2۰تعداد کل پرسش: 
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 نماید؟های کلیه کمک می کدامیک از موارد زیر به تشکیل سنگ. ۱

 دریافت کم کلسیمب(      دریافت کم سدیمالف( 

 دریافت کم پروتئین حیوانیج(      دریافت کم فروکتوزج( 

 

 هفته قبل تحت عمل پیوند قرار گرفته است چند گرم در روز است؟ ۱۰کیلوگرم که  7۰میزان پروتئین مورد نیاز بیماری با وزن . ۲

 گرم 7۰ب(       گرم 5۶الف( 

 گرم ۱۰5ج(       گرم 84ج( 

 

 های زیر به صورت مکمل است، بجز:  در بیماران دیالیزی نیاز به تجویز همه ویتامین . ۳

 B6ویتامین ب(       Aویتامین الف( 

 )به شکل فعال( Dویتامین د(       اسید فولیکج( 

 

 کاهش گلوکز خون نقش دارند؟های زیر هم در کاهش اشتها و هم در کدامیک از هورمون .۴

 رزیستینب(       لپتینالف( 

 GLP-1ج(        PYYج( 

 

 بجز:پرهیز از همه موارد صحیح است،  GERDدر رژیم غذایی بیماران مبتال به  . ۵

 های الکلینوشیدنیب(       غذاهای پرچربالف( 

 کافئیند(         فیبرهاج( 

 

 :بجزدر رژیم غذایی بیماران مبتال به سندرم دامپینگ پرهیز از همه موارد صحیح است، . ۶

 سریع غذا خوردنب(     غذاهای خیلی گرم یا خیلی سردالف( 

 های غذایی حجیموعدهد(     های پیچیده کربوهیدراتمصرف ج( 

 

 : بجزدهند، همه داروهای زیر دفع ادراری پتاسیم را کاهش می. 7

 اسپیرونوالکتونب(       آناالپریلالف( 

 پردنیزولوند(       تریامترنج( 

 

 در رژیم غذایی بیماران دریافت کننده داروی وارفارین کدامیک صحیح است؟. 8

 Kهای غنی از ویتامین کاهش دریافت سبزیب(     هاکاهش دریافت کلیه سبزیالف( 

 ها بین افراد مختلف متفاوت استنحوه مصرف سبزید(    هامصرف یکنواخت و بدون نوسان سبزیج( 

 

 های زیر باید بالفاصله وعده غذایی مصرف شود؟ بعد از تجویز کدامیک از انسولین . 9

 Regular insulinب(      Indulin Aspartالف( 

 Insulin Glarginد(        NPH insulin ج(
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 های گاواژ چه میزان است؟ . کالری موجود در بیشتر محلول۱۰

 kcal/mL 1ب(       lcal/ml 0.8الف( 

 kcal/mL 2د(       kcal/mL 1.5ج( 

 

 های گاواژ مورد استفاده برای بیماران مبتال به انسفالوپاتی کبدی مقدار کدامیک از اسیدهای آمینه افزایش داده شده است؟در فرمول. ۱۱

 سیدهای آمینه شاخه دارا ب(      اسیدهای آمینه آروماتیکالف( 

 لیزیند(       منیونینج( 

 

 چه میزان است؟ (parenteral)میزان مایعات مورد نیاز برای بیشتر بزرگساالن تحت تغذیه پرنترال . ۱۲

 mL/kg/d 40 – 30ب(      mL/kg/d 20 – 10الف( 

 mL/kg/d 80 – 70د(      mL/kg/d 60 – 50ج( 

 

 : بجزبرای بیماران تحت تغذیه پرنترال صحیح است،  (Trace Elements)همه موارد زیر در مورد تجویز عناصر کمیاب . ۱۳

 مس، سلنیوم، رویب(      کروم، مس، منگنزالف( 

 مس، منیزیم، روید(      کروم، مس، سلینومج( 

 

 باشد؟بیماری نقرس چقدر می های غذایی در کاهش غلظت اسید اوریک در میزان تاثیر رژیم.  ۱۴

 mg/mL 2ب(       mg/mL 1الف( 

 mg/mL 4د(       mg/mL 3ج( 

 

 باشد؟. کدامیک از موارد زیر صحیح می۱۵

  در بیماری فنیل کتون اوری و تیروزیتمی محدودیت هر دو اسید آمینه فنیل آالنین و تیروزین در رژیم غذایی ضروری استالف( 

 کتون اوری و تیروزینمی فقط محدودیت فنیل آالنین ضروری استدر بیماری فنیل ب( 

   در بیماری فنیل کتون اوری فقط محدودیت فنیل آالنین و در بیماری تیروزینمی فقط محدودیت تیروزین ضروری استج( 

  و تیروزین ضروری استد( در بیماری فنیل کتون اوری فقط محدودیت فنیل آالنین و در بیماری تیروزینمی محدودیت فنیل االنین 

 

 ؟باشدنمیکدامیک از عالئم کمبود روی . ۱۶

 Hypogeusiaب(       Alopeciaالف( 

 Hypocoppermiaد(     Acroovi fical skin lesionsج( 

 

 : بجزشود، کمبود همه مواد مغذی زیر سبب آنمی میکروسیتیک هیپوکرومیک می. ۱7

 B6ویتامین ب(        مسالف( 

 آهند(       B2ویتامین ج( 
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 شود؟گیری میفعالیت کدام آنزیم اندازه B6جهت ارزیابی وضعیت تغذیه ویتامین . ۱8

 ترانس کتوالزب(       ترانس آمینازهاالف( 

 گلوتاتیون ردوکتازد(      گلوتاتیون پراکسیدازج( 

 

 ؟ باشدنمی Kهای زیر وابسته به ویتامیمن عملکرد کدامیک از پروتئین . ۱9

 Xفاکتور انعقادی ب(       استئوکلسینالف( 

 Matrix – Gla - proteinد(       پره آلبومینج( 

 

 شوند؟کدامیک از موارد زیر در خون اندازه گیری می Dجهت ارزیابی وضعیت تغذیه ویتامین . ۲۰

 Dهیدروکسی ویتامین  -۲5ب(       Dویتامین الف( 

 Dدی هیدروکسی ویتامین  ۲5و  ۲4د(     Dدی هیروکسی ویتامین  ۲5و  ۱ج( 

 

 در بیماری، استرس چه اثری بر انرژی مصرفی دارد؟. ۲۱

 شودباعث کاهش آن میب(      شودباعث افزایش آن میالف( 

 انرژی مصرفی ندارداصوال اثری بر د(    ممکن است باعث افزایش یا کاهش آن شودج( 

 

 وزن بدن تحت تاثیر ................... است.. ۲۲

 چربی مصرف ب(     نوع درشت مغذی مصرفیالف( 

 ترکیب شیمیایی بدن د(      کربوهیدرات مصرفیج( 

 

 عبارتست از انرژی مورد نیاز فرد در شبانه روز در حالت: (BEE)انرژی مصرفی پایه . ۲۳

 استراحت روانی کاملب(      استراحت فیزیکی کاملالف( 

 سالمت کاملد(      استراحت فیزیکی و روانیج( 

 

 باشد؟ یا کم چربی برای شیرخواران از چه سنی مناسب می (non – fat- milk)تغذیه با شیر بدون چربی  . ۲۴

 ماهگی ۶ب(       گیماه ۳الف( 

 ماهگی  ۱۲د(       ماهگی ۹ج( 

 

 : بجزدهد، همه وظایف زیر را انجام می Dویتامین . ۲۵

 دفسفوریالسیون پروتئین ریتنوبالستوماب(    calpain−فعال سازی عامل پروآپوپتوز  الف(

 Baxعدم تاثیر بر مقدار د(    E2Fمهار نسخه برداری عامل نسخه برداری ج( 

 

 در بیان ژن نقش دارد؟ Aشکل ویتامین . کدام ۲۶

 رتینالب(       رتینولالف( 

 مورد ۳همه د(       اسید رتینوئیکج( 
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 ؟نیست Eهای ویتامین کدامیک از کارهای زیر از نقش. ۲7

 حفظ بافت پوششیب(      هاپروستاگالیدینالف( سنتز 

 های قرمزشگیری از همولیز یاختهد( پی     کمک به تکامل استخوانیج( 

 

 ویتامین ها در متابلویسم استخوان )استخوان سازی( نقش دارند؟. کدام ۲8

 Aو  Eب(       Aو  Kالف( 

 Dو  2Bد(        Dو  Eج( 

 

 شوند:تنظیم می Dهایی که توسط ویتامین بیشتر ژن. ۲9

 مربوط به متابولیسم کلسیم هستند ب(    مربوط به متابولیسم استخوان هستندالف( 

 ارتباطی به متابولیسم کلسیم و سایر مواد مغذی نداردد(    مربوط به متابولیسم استخوان و کلسیم هستند ج( 

 

 در یک لیوان از کدام ماده غذایی بیشتر است؟ Kمحتوای ویتامین  . ۳۰

 هویجب(        کلمالف( 

 اسفناجد(        کاهوج( 

 

 شود؟دیده می 1Bکدام عالمت بالینی در کمبود ویتامین . ۳۱

 عالئم قلبی و اسکلتی  ب(     عالئم قلبی و نورولوژیکالف( 

 قلبی عالئم کبدی و د(      عالئم اسکلتی و نورولوژیکج( 

 

 شود؟های بدن دیده میعالئم کمبود ریبوفالوین نخست در کدام قسمت. ۳۲

 بافت پوششی و کبدب(      بافت پوششی و پوستالف( 

 کبد و قلب د(      بافت استخوانی و کبد ج( 

 

شود بر مصرف بیشتر کدام ماده غذایی  که برای بیماران روماتوئیدی توصیه می (Anti inflammatory diet)در رژیم غذایی ضد التهابی . ۳۳
 گردد؟ تاکید می

 کرهب(        پیازالف( 

 سیب زمینی د(        گردوج( 

 

 :جزبهای زیر همراه است، سال معموال با افزایش دریافت تمامی ریزمغذی ۲های ویتامین و مواد معدنی در کودکان باالی مصرف مکمل. ۳۴

 آهنب(        رویالف( 

 کلسیمد(       Aویتامین ج( 
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 دهد؟می (Functional)کدام گزینه اطالعات صحیحی از غذاهای فراسودمند . ۳۵

       باشدفواید این غذاها به دلیل مواد مغذی خاص آنها می الف(

 باشدشامل غذاهای غنی شده نمیب( 

       باشندغذاها میج( روغن ماهی و ماست از جمله این 

 د( در سالمت سیستم گوارشی و قلب و عروق نقشی ندارند

 

 کند؟ بیان می ”chocolat“گزینه اطالعات صحیحی در خصوص شکالت کاکائویی . کدام ۳۶

 اثر مثبت بر سطح آندروفین در مغز نداردب(    مصرف آن با بهبود خلق و خو همراه استالف( 

 باشدهای گیاهی نمیمنبعی از استرولد(    باشداسید چرب اشباع نمیکره کاکائو حاوی ج( 

 

 هستند؟  (Bariatric Surgery)چه افرادی کاندید عمل جراحی پاریاتریک . ۳7

 که سایر عوامل خطر را دارند BMIافراد با هر میزان ب(     یا بیشتر BMI 2kg/m 40افراد با الف( 

 2kg/m 30تا  BMI 25افراد با د(     مکررافراد با مشکالت گوارشی ج( 

 

 بر اساس گزارشات کدام مورد در ثبات وزن افراد پس از کاهش وزن موثر است؟. ۳8

 عدم وزن کردن مکرر توسط خود فردب(      تفاده از رژیم کم چربالف( اس

 دقیقه فعالیت بدنی در روز ۱5کمتر از د(      عدم مصرف صبحانه ج( 

 

 کند؟ رود به درستی بیان میرا که درمان چاقی به کار می (VLCD)های غذایی بسیار کم کالری گزینه خصوصیات رژیمکدام . ۳9

      شوندمعموال به کاهش وزن سریع در کوتاه مدت منجر نمی الف( 

 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن ایده آل بدن پروتئین دارند 5/۱تا  8/۰معموال ب( 

 لری در روز دارندکا ۱۲۰۰تا  8۰۰ج( 

 ها نیستد( نقرس از عوارض جانبی این رژیم

 

 گیری شود؟ر بیماران مبتال به سلیاک تازه تشخیص داده شده سطح کدام ویتامین باید اندازه. د۴۰

 Dب(        Cالف( 

 2Bد(        1Bج( 

 

 : بجزدهد، مصرف تمامی موارد زیر خطر سنگ کیسه صفرا را افزایش می.  ۴۱

 های غذایی گیاهخواریرژیمب(     های غذایی بسیار کم کالریرژیمالف( 

 کربوهیدرات تصفیه شدهد(     های حیوانیها و چربیپروتئینج( 

 

۴۲ .“Russell’s Sign” باشد؟از عالیم کدام بیماری می 

 Binge Eatingب(      Anorexia Nervosaالف( 

 Bulimia Nervosaد(      Night eating syndromeج( 



 

 

 درس: تغذیه 97-98ارشد 

 شود؟توصیه می ”gasteroparesis“گزینه در رژیم درمانی افراد مبتال به . کدام ۴۳

 نماید غذاهایی که به هیپرگلیسمی کمک میب(      غذاهای مایع و پورهالف( 

 ”bezoar“غذاهای محرک تولید بزآور د(       رژیم بر فیبرج( 

 

 صحیح است؟ (GDM)کدام توصیه غذایی برای مبتالیان به دیابت بارداری . ۴۴

 شودگرم کربوهیدرات روزانه توصیه می ۱75مصرف حداقل ب(   کیلوکالری در روز برسد ۱7۰۰کالری دریافتی به کمتر از الف( 

 شودتصویه نمی د( محدودیت متوسط در بارداران چاق مبتال   گرم محدود شود  7۰ج( کربوهیدرات صبحانه به 

 

 صحیح است؟ 12Bکدام توصیه غذایی در درمان کم خونی ناشی از کمبود ویتامین . ۴۵

       های برگ سبز محدود شودمصرف سبزیالف( 

 ب( مصرف لبنیات محدود شود

     شود گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن( توصیه می 5/۱ج( رژیم غذایی پر پروتئین ) 

 مصرف تخم مرغ محدود شود د(

 

 ؟شودنمیدر کدام مورد توصیه  DASHرژیم هذایی . ۴۶

 به منظور کاهش وزن( ب    برای بیماران مبتال به پرفشاری خونالف( 

 (End Stage Renal disease)برای بیماران در مرحله نهایی بیماری کلیوی ( د  های قلبی و عروقی جهت کاهش عوامل خطر بیماریج( 

 

 های دوقلو و چند قلو صحیح است؟ای در بارداریکدام توصیه تغذیه. ۴7

 شودکیلوکالری انرژی به ازای هر کیلوگرم وزن توصیه می ۲5تا  ۲۰ب(   کالری رژیم از پروتئین تامین گردد %۲۰الف( 

 شوددر دوز باال توصیه می Cمکمل دهی با ویتامین د(   نیست (Zinc)نیازی به مکمل دهی با روی ج( 

 

 : بجزدهد، ها اطالعات صحیحی در خصوص تغذیه در دوران شیردهی میتمامی گزینه. ۴8

     دارندزنان با افزایش وزن کم در دوران بارداری به کربوهیدرات بیشتری در دوران شیردهی نیاز الف( 

 ب( نیاز به روی در طی شیردهی بیشتر از دوران بارداری است

       یابدافزایش می IU 300در دوره شیردهی  Dج( دریافت ویتامین 

 در روز بر تغییرات دانسیته استخوان مادر اثرگذار نیست mg 1600دریافت کلسیم تا مقادیر د( 

 

 :بجز، گلیسین در سنتز همه موارد زیر نقش دارد. ۴9

 گلوتاتیونب(       کراتینالف( 

 کارنیتیند(       هاسیتوکرومج( 

 

 های زیر بر حسب کیلوکالری در هر کیلوگرم بافت بیشتر است؟روزانه کدامیک از اندام (metabolic rate)میزان متابولیک . ۵۰

 مغزب(        کلیهالف( 

 عضالتد(        کبدج( 
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 کدام جمله صحیح است؟. ۵۱

   تواند تریپتوفان را به صورت دی پپتید جذب نمایند می (Hartnup)بیماران مبتال به هارت ناپ الف( 

 کند تریپسین به طور اختصاصی پیوندهای پپتیدی لیزین و تریپتوفان را هیدرولیز میب( 

      باشدسویای پخته حاوی مهارکننده لیپاز میج( 

 ای هیدرولیز پیوندهای پپتیدی اسیدهای آمینه گلوتامین و اسید آسپارتیک داردپپسین به طور نسبی اختصاصیت کمی برد( 

 

 کدام است؟ (limiting amino acis)ترین اسید آمینه محدود کننده پس از لیزین، معمول. ۵۲

 تیروزینب(       والینالف( 

 فنیل آالنین د(      اسیدهای آمینه گوگرددارج( 

 

 باشد؟از حرارت مرطول، ژالتینه و سرد شود حاوی کدام نوع نشاسته مقاوم میهنگامی که نشاسته پس . ۵۳

 RS2ب(        RS1الف( 

 مورد ۳هر د(        RS3ج( 

 

 کدام جمله در مورد مصرف فروکتوز صحیح است؟. ۵۴

     د کنهای حاوی گلوکز، بیشتر شبیه به چربی رژیمی رفتار میدر مقایسه با سایر انواع کربوهیدراتالف( 

 دهد ب( غلظت لپتین خون را افزایش می

        شودج( مهار گرلین پس از غذا، تقویت می

 شودباعث تضعیف حس گرسنگی و دریافت غذا مید( 

 

 یابد؟ می کاهشدر اثر مصرف کدام فیبر به مقدار بیشتری  C-LDLمقدار . ۵۵

 Guar gumب(       پسیلیومالف( 

 پکتیند(       بتاگلوکان جوج( 

 

 غلظت خونی کدام استرول پس از مصرف غذایی آن، کمتر از بقیه است؟. ۵۶

 بتاسیتواسترولب(       سیتواستانولالف( 

 استیگماسترولد(       کمپسترولج( 

 

 بیشترین تمایل را به کدام اسید چرب دارد؟desaturase−6. آنزیم ۵7

 اولئیکاسید ب(       اسید االیدیگالف( 

 اسید آلفا لینولنیک د(       اسید لینولئیکج( 

 

 شود؟ کمبود اسیدهای چرب ضروری، کدام اسید چرب سنتز می. در ۵8

 اسید آراشیدونیکب(       Mcad acidالف( 

 اسید گامالینولنیکد(      اسید ایکوزاپنتاانوئیکج( 



 

 

 درس: تغذیه 97-98ارشد 

ها نقش داشته باشند، ها و کولوتری انها و ترومبوگسانتولید پروستاگالندین توانند در همه اسیدهای چرب زیر مستقیما خودشان می. ۵9
 : بجز

 C20 : 4n-6ب(       C20 : 3n-6الف( 

 C18 : 2n-6د(       C20 : 5n-3ج( 

 

 : بجزوابسته به همه عوامل زیر است،  B6متابولیسم ویتامین . ۶۰

 ب( روی      ریبوفالوینالف( 

 نیاسیند(        آهنج( 
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  بیوشیمیدرس:  97-98ارشد 

 پپتید زیر تحت اثر تریپسین قرار گرفته است:. ۶۱

His – Ser – Lys – Ala – Trp – lle - Arg – Phe -  His 

  ترمینال پپتیدهای حاصل کدام گزینه درست است؟  Nدر مورد 

 Lys, lle, Argب(         Ala, His, Pheالف( 

 His, Lys, Argد(          lle, His, Hisج( 

 

 )لسیتین کلسترول اسیل ترانسفراز( است؟ LCATآپولیپوپروتئین فعال کننده آنزیم . کدام ۶۲

 Apo C - IIب(       Apo A-Iالف( 

 Apo Eد(       Apo Dج( 

 

 کدامیک از ترانسپورترهای زیر مسئول انتقال گلوکز به داخل سلول کبدی است؟. ۶۳

 GLUT2ب(       GLUT1الف( 

 GLUT4د(       GLUT3ج( 

 

 کند؟ های احیایی سنتز اسید چرب را فراهم میکدام ویتامین کوفاکتور الزم برای واکنش. ۶۴

 ریبوفالوینب(       فوالتالف( 

 نیاسیند(       6Bویتامین ج( 

 

 افزایش آلوالکتوز در ایرون الکتوز چه نقشی دارد؟. ۶۵

 سم زدایی ترکیبات متابولیک باکتریب(    تسریع تشکیل ایزوپروپیل تیوگاالکتوزیدالف( 

 cAMPافزایش تشکیل د(    های ساختمانی اپرونفعال شدن بیان ژنج( 

 

 : بجزدر ارتباط با هموگلوبین همه موارد زیر صحیح است، . ۶۶

 ، پیوندهای نمکی بیشتری داردRشکل ب(    ، میل ترکیبی بیشتری به اکسیژن داردRشکل الف( 

 شودپایدارتر می 3BPG ,2، به کمک Tشکل د(     کند بیشتری حمل می T ،Co2شکل ج( 

 

 : بجزها، نقش دارند، پروکاریوت DNAدر  (Nucleoide)همه موارد زیر در تشکیل نوکلئوئید . ۶7

 H-NSب(        HUالف( 

 RPAپروتئین  د(      ها ج( پلی آمین

 

 : بجزتواند تولید قند کند، محصول متابولیسم همه موارد زیر در اثر گلوکونئوژنز می .۶8

 اسیدهای چرب با تعداد کربن فردب(     زوجاسیدهای چرب با تعداد کربن الف( 

 آالنیند(       گلیسرولج( 



 

 

 

 97-98ارشد  بیوشیمی درس: 

 شود؟ کدام ترکیب در بدن سنتز می. ۶9

 داکسی آدنوزیل کوباالمینب(      تترا هیدروفوالتالف( 

 تتراهیدروبیوپتریند(       اسکوربیک اسیدج( 

 

 کند؟ زیر را قطع میهای آنزیم هیالورونیداز، پیوند بین کدام زوج مولکول. 7۰

 استیل، گاالکتوزآمین N–اسید گلوکورونیک و ب(    اسیتل گلوکز آمین  N–اسید گلوکورونیک و الف( 

 استیل گوکزآمین  N–اسید ایدرونیک و د(     استیل گلوکز آمین  N–گاالکتوز و ج( 

 

 کدام است؟ DNAطی همانندسازی  PCNA (Proliferating cell nuclear antigen)نقش . 7۱

   DNAحفظ تداوم پلیمیزاسیون ب(     DNAهای تغییر تعداد پیچشالف( 

 شناسایی جایگاه شروع همانندسازید(   باز شده DNAجلوگیری از ایجاد ساختارهای ثانویه در ج( 

 

 در مورد هموگلوبین گلیکه کدام گزینه صحیح است؟. 7۲

 شودگیری میدر سرم بیماران دیابتی اندازهب(     شودانجام میبه کمک آنزیم الف( 

 است Hbنتیجه پیوند کوواالن گلوکز با د(      در ترکیب با گالیسین استج( 

 

 شود؟باعث فعال شدن کدام آنزیم می cAMPدر فرآیند متابولیسم گلیکوژن، پیام رسان داخلی سلولی . 7۳

 گلیکوژن فسفریالزب(       گلیکوژن سنتازالف( 

 فسفاتاز -۶گلوکز د(       فسفوگلوکوموتازج( 

 

 شود؟محسوب می ۳-کدامیک از اسیدهای چرب زیر امگا . 7۴

)الف(  )6116 :       )ب( )129118 .:  

)ج(  )141185420 ...:       )د( )1916131074622 .....:  

 

 شود؟گزینه بیماری هیپربیلی روبینمی کونژوگه محسوب می م. کدا 7۵

 ژیلبرنب(       دوبین جانسونالف( 

 د( یرقان فیزیولوژیک      کریگلر نجارج( 

 

 : بجزیابد، های زیر تحت تاثیر انسولین افزایش میفعالیت همه آنزیم. 7۶

 فسفوانول پیروات کربوکسی کینازب(       سیترات لیازالف( 

 کربوکسیالز CoAاستیل د(      ردوکتاز HMG- CoAج( 
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  بیوشیمیدرس:  97-98ارشد 

 :بجزدر ساختمان همه ترکیبات زیر گلیسرول وجود دارد، . 77

 سفالینب(       لسینینالف( 

 پالسمالوژند(       سربروزیدج( 

 

 شود؟افزایش رادیکال سوپراکسید ناشی از هیپرگلیسمی، منجر به مهار فعالیت کدام آنزیم می. 78

 هگزوکیناز ب(    فسفات هیدروژناز -۳گلیسر آلدئید  الف(

 آلدوالز د(     فسفوگلیسرات کیناز ج(

 

 : بجزشود، های زیر باعث افزایش هموسیستئین در خون میکمبود همه ویتامین . 79

 B12ب(       اسید فولیک الف( 

 بیوتیند(        B6ج( 

 

 ؟نمایدکدام کمپلکس زنجیر انتقال الکترون را مهار می Aآنتی مایسین . 8۰

 IIب(        Iالف( 

 IVد(        IIIج( 

 

 های مورد نیاز برای طویل سازی اسید چرب، کدام گزینه درست است؟رابطه با محل و ملکول. در 8۱

 NADHمالونیل کوآ و  –شبکه آندوپالسمی ب(       NADHمالونیل کوآ و  –میتوکندری الف( 

 NADPH -شبکه آندوپالسمی و میتوکندری د(    NADPHمالونیل و کوآ و  –شبکه آندوپالسمی ج( 

 

 در مورد منوساکاریدها کدام گزینه درست است؟. 8۲

 توانند تشکیل شوندآنومرها در ساختار حلقوی همی کتال میب(  کند قندها همواره نور را به سمت چپ منحرف می Lایرومر نوع الف( 

 د( ایزومرهای آنومری، راسمیک هستند   باشدمیزان چرخش نوری با دستگاه اسپکتروفتومتر قابل سنجش میج( 

 

 آنزیم کاتالیز کننده واکنش زیر در کدام گروه آنزیمی قرار دارد و کوآنزیم واکنش چیست؟. 8۳

 (TPP)تیامین پیروفسفات  –)لیازها(  ECAب(   (PLP)پیریدوکسال فسفات  –)ترانسفرازها(  EC2الف( 

 )لیگازها( بیوتین EC6د(  (+NAD)نیکوتینامید آدنین دی نوکلئوتید  –)ایزومرها(  EC5ج( 

 

 :بجزآالنین از یوراسیل همه موارد زیر درست است،  −تولید  در کسیر . 8۴

 شودمصرف می NADPHب(     شودبا احیای یوراسیل آغاز میالف( 

 همراه است ATPبا تولید د(      شودیون آمونیم آزاد میج( 

 

 



 

 

 

 97-98ارشد  بیوشیمی درس: 

 :بجزشود، های زیر از زنجیره پپتیدی پرواپیومالنوکورتین سنتز میهمه هورمون. 8۵

 MSHب(       آندورفینالف( 

 LPHد(        CRHج( 

 

 شود؟ کاهش شدت حس چشایی میکمبود کدامیک از عناصر زیر در بدن منجر به درماتیت و . 8۶

 مسب(        رویالف( 

 کرومد(        آهنج( 

 

 )منوکسید کربن( در بدن انسان محصول متابولیسم کدام یک از ترکیبات زیر است؟ COتولید . 87

 همب(        اورهالف( 

 کرآتین د(      هیستیدین ج( 

 شود؟ گلیکولیز منجر به کم خونی میهای مسیر . کاهش فعالیت کدام یک آنزیم88

  ب( فسفو فروکتوکیناز    فسفوگلیسیرآلدنید دهیدروژناز -۳الف( 

 د( پیروات کیناز       ج( انوالز

 

 قند موجود در بیشتر سربروزیدهای مغز کدام است؟. 89

 گلوکزب(       گاالکتوزالف( 

 استیل گلوکزآمین N–د(      استیل نورامنیک اسید N–ج( 

 

 : بجزهای زیر در خصوص مسیر سنتز دلتا آمینولوولینات صحیح هستند، همه گزینه. 9۰

 حضور گلیسین الزم استب(      است TPPکوآنزیم آن الف( 

 شودحاصل می CO2در طی آن یک مولکول د(      سوکسینیل کوآ الزم استج( 
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 فیزیولوژی درس:  97-98ارشد 

 تر است؟دوره زمانی انقباض ایزومتریک در کدام عضله کوتاه. 9۱

 Soleusب(      Gastrocnemiusالف( 

 Tricepsد(       Extraocularج( 

 

 تواند در عضله اسکلتی موجب اسپاسم شود؟کدام مورد می. 9۲

 استیل کولین استرازب(       کالترینالف( 

 توبوکورارین  D–د(       متاکولینج( 

 

 تواند به حداکثر برسد؟ در کدام طویل، نیروی انقباضی عضله می. 9۳

 درصد طول استراحتی 5ب(      طول استراحت عضلهالف( 

 برابر طول عضله  5/۱د(      برابر طول استراحتی ۲ج( 

 

 حین انقباض در عضله اسکلتی است؟ ATPمولکول مسئول هیدرولیز . کدام 9۴

 F-actionب(       Myosinالف( 

 Troponinد(       Proteaseج( 

 

 بروز کدام اثر، حاصل ماندگاری استیل کولین در شکاف سیناپسی است؟. 9۵

 Fiber hyperplasiaب(      Nerve gas poisoningالف( 

 Rigor mortisد(    Development of macromotor unitsج( 

 

 کدام ویتامین زیر برای بلوغ گلبول قرمز ضروری است؟. 9۶

 Dب(        Eالف( 

 6Bد(        12Bج( 

 

 در حالت استراحت، مقدار کدام مورد زیر طی نارسایی جبران شده قلبی طبیعی است؟. 97

 دهلیز راستفشار ب(       فشار شریانیالف( 

 ظرفیت پمپ قلبی د(       برون ده قلبج( 

 

 کند؟ پدیده واریس عمدتا به دلیل تغییر در کدام متغیر زیر بروز می. 98

 فشار هیدروستاتیک مویرگیب(     کلوییدی مویرگی  –فشار اسمزی الف( 

 اختالل در عملکرد پمپ لنفاوید(      ضریب فیلتراسیون مویرگیج( 

 

 



 

 

 

 97-98ارشد  درس: فیزیولوژی 

 گیرد؟ های عضالنی قلب توسط کدام عامل انجام میهای گیرنده ریانودین در غشای شبکه سارکوپالسمی سلولشدن کانالفعال . 99

 کالمودولین -تشکیل کمپلکس کلسیم ب(   DHPهای ورود کلسیم از خارج سلول از طریق گیرندهالف( 

 Aفسفریالسیون توسط پروتئین کیناز د(      Ca - +Na+2معاوضه گر ج( 

 

 ای در منحنی برون ده قلبی او رخ خواهد داد؟اگر توراکس یک فرد حین جراحی باز شود، چه پدیده. ۱۰۰

  میلی متر جیوه به سمت چپ شیفت پیدا خواهد کرد 4به میزان الف( 

 میلی متر جیوه به سمت چپ شیفت خواهد کرد  ۱۰( به میزان ب 

  میلی متر جیوه به سمت راست شیفت پیدا خواهد کرد ۱۰میزان ج( به 

 میلی متر جیوه به سمت راست شیفت پیدا خواهد کرد  4د( به میزان 

 

 ترین مقدار خود را دارد؟ای صفر و فشار جنب منفیدر کدام مرحله از یک دوره تنفسی فشار حبابچه. ۱۰۱

 وسط دمب(       انتهای دمالف( 

 انتهای بازدمد(       وسط بازدمج( 

 

ای در هوای دمی چگونه  اگر نسبت تهویه به جریان خون آلوئولی معادل یک باشد، نسبت فشار سهمی اکسیژن برونشیال به حبابچه. ۱۰۲
 است؟

 کمتر از یکب(       معادل یکالف( 

 متناسب با فشار سهمی بخار آب هوای دمید(       بیشتر از یکج( 

 

 زیر درباره امواج دودی مری درست است؟کدام مورد . ۱۰۳

 شودموج دودی اولیه، توسط مرکز بلع کنترل میب(   شودموج دودی ثانویه مری، توسط مرکز بلع کنترل میالف( 

 شودموج دودی اولیه، منحصرا توسط شبکه میانتریک کنترل مید(  شودموج دودی اولیه مری، از الیه عضالنی صاف مری شروع میج( 

 

 ای صحیح است؟کدام عبارت زیر درباره ترشح لوزالمعده. ۱۰۴

  کند در دوازدهه، ترشح آن را زیاد می 5/4کمتر از  pHکیموس با الف( 

 کند سکرتین، ترشح جزء آنزیمی لوزالمعده را شدیدا زیاد میب( 

  کند کوله سیستوکینین ترشح جزء آبکی لوزالمعده را شدیدا زیاد میج( 

 کند سیستم عصبی پاراسمپاتیک ترشح لوزالمعده را کم میتحریک ( د

 

 شود؟انقباض کیسه صفرا توسط کدام مورد زیر تحریک می. ۱۰۵

 اسیدهای صفراوی ورید بابب(     محصوالت هضم چربی در دوازدههالف( 

 غلظت اسموتیکی مواد محلول در کیسه صفرا د(      لکس بلع سکرتینج( رف
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 فیزیولوژی درس:  97-98ارشد 

 درباره جذب مواد در روده درست است؟مورد زیر . کدام ۱۰۶

 های مجرای روده به شکل اسیدهای آمینه استها از غشای سلولجذب اعظم پروتئینالف( 

 جذب اسیدهای آمینه در روده کامال وابسته به سدیم استب( 

 جذب گاالکتوز همانند جذب گلوکز استج( 

 آلدوسترون تاثیری بر جذبد( 

 

۱۰7 .pH د برونر روده چگونه است؟و میزان ترشحات غد 

 میلی لیتر در روز  ۲۰۰ –قلیایی ب(     میلی لیتر در روز ۲۰۰۰ –اسیدی الف( 

 میلی لیتر در روز ۱8۰۰ –قلیایی د(     میلی لیتر در روز  ۲۰۰ –اسیدی ج( 

 

 ؟ نیستها صحیح یک از جمالت زیر درباره کلیه. کدام ۱۰8

 بسیار بیشتر از نیازهای متابولیک آنهاستها، اکسیژن حمل شده به کلیهالف( 

 کنند ها به میزان ده برابر مغز، اکسیژن مصرف میب( کلیه

 شودبیشتر اکسیژن مصری، صرف بازجذب سدیم می ج(

 وریدی، کم است –ها اختالف فشار اکسیژن شریانی در کلیهد( 

 

 دارند؟ GFRترین تاثیر را در کاهش در ایسکمی مغزی، کدامیک از عوامل زیر مهم. ۱۰9

  IIآنژیوتانسین ب(      سیستم سمپاتیک کلیویالف( 

 آندوتلیند(         ANPج( 

 

 کند؟ در فردی که مبتال به دیابت قندی غیر وابسته به انسولین است. تزریق دوز باالی انسولین کدام تغییر زیر را ایجاد می .۱۱۰

 کاهش مصرف چربی ب(      کاهش اجسام کنونیالف( 

 هیچ تاثیری نداردد(       افزایش گلیکوژنزج( 

 

 شود.به دنبال کمبود مینرالوکور تیکوئیدها ...................... دیده می. ۱۱۱

 کاهش حجم خون، کاهش بدون ده قلبی، اسیدوزب(     هیپوناترمی، هیپوکالمی، اسیدوزالف( 

 ، کاهش حجم مایع خارج سلولی، آلکالوزACTHافزایش د(  سدیم پالسما، آلکالوزافزایش فعالیت سیستم ایمنی، کاهش ج( 

 

 شود؟های اصلی مجرای جمع کننده نفرون میباعث کدام مورد در سلول (ADH)نانو گرم هورمون ضد ادراری  ۲تزریق . ۱۱۲

 Aفعالیت پروتئین کیناز ب( کاهش    های آب در غشا راسیتعدادکانالالف( افزایش 

 هاحجم این سلولد( افزایش     کاهش روند اگزوستیوز در غشا راسیج( 

 

 



 

 

 

 97-98ارشد  درس: فیزیولوژی 

 دهد هورمون لپتین از .................... ترشح شده و با .................... اشتها را کاهش می. ۱۱۳

 Yافزایش رهایش نور و پپتید  –هیپوتاالموس ب(    Yکاهش رهایش نور و پپتید  –بافت چربی الف( 

 Yکاهش نورو پپتید  –هیپوتاالموس د(    Yافزایش رهایش نور و پپتید  –بافت چربی ب( 

 

 دارد؟ GnRH. در کدام مرحله از دوره ماهیانه زنان، استروژن اثر فیدبک مثبت بر ترشح ۱۱۴

 انتهای فاز تکثیریب(      انتهای فاز ترشحیالف( 

 اواسط فاز لوتئالد(      تدای فاز فولیکوالرابج( 

 

 دهند. مکانیزم کدام یک از سایر موارد متفاوت است؟ها را افزایش میهای زیر همگی تحریک پذیری نورونمولکول. ۱۱۵

 Theophy llineب(       Strychineالف( 

 Coffeineد(       Theobromineج( 

 

کیلو هرتز، مشکالت شنیداری در گوش راست دارد.  ۱7تا  ۱۶پایش ساالنه، مشخص شده که او در فرکانس در ادیوگرافی از یک خلبان در . ۱۱۶
 احتماال کدام قسمت گوش آسیب دیده است؟

 Oval window of inner earب(     Ossices of the middle earالف( 

 Cochlear helicolremaد(      Cochlear basel turnج( 

 

 ؟افتدنمیاتفاق  Lateral in hibitionپدیده  Dorsal column systemسمت از در کدام ق. ۱۱7

 Spinal cordب(    Dorsal column nuclei of the medullaالف( 

 Cerebral cortexد(    Ventrobasal nucleus of thalamusج( 

 

 مولکول زیر اندیس شیرینی باالتری دارد؟. کدام ۱۱8

 Sucroseب(       Glucoseالف( 

 Alanineد(       Chlorformج( 

 

 شود؟در کدام مورد زیر جابجایی سدیم به صورت فعال انجام می. ۱۱9

 ها برای ایجاد پتانسیل عملبه درون نورونب(   به درون فتورسیتورها برای ایجاد پتانسیل گیرندهالف( 

 مرولی به کپسول بومناز فضای گلود(    به فضای بین اپی تلیومی در اجسام مژگانیج( 

 

 شود؟نروروترانسمیتر در جسم سلولی تولید و به انتهای اکسون منتقل می. کدام ۱۲۰

 Histamineب(       Glycineالف( 

 Dopamineد(       Gastrinج( 



 

 

۱8 
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 ها به صفحات سایت منتقل خواهید شد.( )با کلیک بر روی گزینه

 خدمات موسسه گام کنکور



 

 

 

 97-98ارشد  پاسخنامه کلیدی

 

 


