
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   139۸ارشد    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 60 ۱ 60 تغذیه

 دقیقه  ۳۰ 90 61 30 بیوشیمی 

 دقیقه  ۳۰ 120 91 30 فیزیولوژی 

 دقیقه  1۲۰مدت پاسخگویی:  120تعداد کل پرسش: 
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 یابد؟  نیاز به کدام ماده مغذی در سالمندی کاهش می. 1

 فوالتب(       Dویتامین  الف(

 Aویتامین ( د       آهن ج(

 

 است؟ باشد، بیمار در چه وضعیتی  5/۸3بیمار بستری در بیمارستان در بخش جراحی کمتر از  (NRI)ای چنانچه امتیاز شاخص خطر تغذیه. ۲

  سوء تغذیه خفیف ب(     ایبدون خطر تغذیه الف(

 سوء تغذیه شدید( د     سوء تغذیه متوسط ج(

 

 زرده تخم مرغ منبع خوب کدام کاروتنوئید است؟. 3

 Cryptoxanthin ب(      Lycopene الف(

 Lutein + zeaxanthin( د      Carotene ج(

 

 حتمال کبود کدام مواد مغذی وجود دارد؟در بیماری کولیت  اولسرایتو بیشترین ا  .۴

 رویب(        آهن الف(

 Cویتامین ( د       کلسیم ج(

 

 ترین اسید آمینه کدام است؟ محدود کننده Scoring systemsبرای ارزیابی کیفیت پروتئین در روش  .5

  لوسین ب(      لیزین الف(

 گلیسین( د      تریپتوفان ج(

 

 ن به ترتیب کدام است؟ید آمینه در نوزادا بیشترین نیاز به اس. ۶

  پرولین -آالنین  ب(     گلوتامین -متیونین  الف(

 لیزین -لوسین ( د      لیزین -آرژنین  ج(

 

 باشد؟اسید آمینه در شیر مادر، بیشترین مقدار )به ازای هر گرم پروتیئن( را دارا میکدام . ۷

 آرژنین ب(      لوسین الف(

 گلوتامات( د      تریپتوفان ج(

 

 کدام یک بر جذب آن »هم« موثر است؟. ۸

 هافیتاتب(       هاپلی فنل الف(

 Aویتامین ( د       کلسیم ج(
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 مقدار زیادی هیستامین است؟کدام یک حاوی . 9 

 عدس ب(     سفیده تخم مرغ الف(

 هندوانه( د      گوجه فرنگی ج(

 

 سال چند میلی گرم است؟ 5۰االی  برای افراد ب دریافت کلسیم (UL)باالترین محدوده  .1۰

 2۰۰۰ب(        ۱5۰۰ الف(

 ۳۰۰۰( د       25۰۰ ج(

 

 مخلوط صحیح است؟کدام یک در مورد ضریب تنفسی رژیم . 11

 برابر کربوهیدرات استب(      کمتر از پروتئین است الف(

 بیشتر از کربوهیدرات است( د     بیشتر از پروتئین است   ج(

 

 :بجزهای زیر وجود دارد، در همه ورزش (Anorexia athletica)احتمال بی اشتهایی ورزشی  .1۲

 بسکتبالب(        یوگا الف(

 شنا( د       ژیمناستیکج(

 

 ساعت قبل از ورزش، چند گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است؟  ۴مقدار کربوهیدرات توصیه شده جهت ورزشکاران . 13

 دو (ب        یک الف(

 چهار( د       سه ج(

 

 کدام در مورد آدیپونکتین صحیح است؟. 1۴

  کاهش حساسیت انسولین ب(   گردد باعث افزایش سرعت آترو اسکلروزیس می الف(

 افزایش اشتها( د     افزایش فرآیند التهاب ج(

 

 ؟باشدنمی (ALA)کدام یک جزء منابع غنی از اسید آلفا لینولنیک . 15

  بادام ب(      ندمجوانه گ الف(

 آووکادو( د       گردو ج(

 

 در زنان و مردان فعال است؟ REEیا  RMRکدام یک بهترین پیشگویی کننده . 1۶

   Mifflin – st Jeor equation ب(     Owen equationالف(

 Harris – Benedict equation( د    Cunning ham equation ج(
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 شود؟اکتریا در روده انسان میزیر موجب افزایش بیفیدو بکدام گروه از مواد غذایی . 1۷

  سیب، ماهی، برنج ب(      برنج، عسل، شیر  الف(

 موز، سیر، پیاز( د     موز، مرکبات، ماهی ج(

 

 ای قرار دارد؟درصد انرژی حاصل از پروتئین در فرموالهای تجاری انترال در چه محدوده  .1۸

    ۱۰ – ۱5 ب(       5 – ۱۰ الف(

   2۰ – ۳۰( د        ۶ – 25 ج(

 

 ها در او بیشتر است؟ساله با سابقه مصرف طوالنی مدت فاموتیدین مراجعه کرده است. احتمال کمبود کدام ریزمغذی ۴۴خانم  .19

 12B ،6B ب(      ، روی6Bالف(

 ، آهن6B( د      ، کلسیم12B ج(

 

 های بالینی کمبود کدام ویتامین است؟نشانهها، زخم گوشه دهان، التهاب زبان از شقای روی لب. ۲۰

 نیاسین ب(       ریبوفالوین الف(

 تیامین( د      پیریدوکسین ج(

 

افزایش یافته  Anti-TTGبیماری با کاهش وزن، اسهال بدبو، کم خونی فقر آهن  مراجعه کرده است. در بررسی آزمایشگاهی سطح سرمی . ۲1
 کنید؟  د میاست. چه نوع رژیم غذایی را پیشنها

 رژیم عاری از الکتوز ب(     رژیم پرپروتیئن و پرکالری الف(

 رژیم غذایی بدون گلوتن( د    (Soft diet)رژیم غذایی بدون فیبر  ج(

 

 کاهش دریافت کاروتنوئیدها و غذاهای غنی از آنتی اکسیدان با افزایش دفع ادراری کدام یک همراه است؟ . ۲۲

 2Fایزو پروستان ب(     انوزینکسی گودزو  2 –هیدروکسی  8 الف(

 متیل نیکوتین آمید  N( د      ها متیل گزانتین ج(

 

 کند؟ دخالت میهای زیر در سنتز استیل کولین کدام یک از ویتامین . ۲3

 K ب(       A الف(

 1B( د       12B ج(

 

 کند؟ ین کمک میدر مدیریت وزن، کدام یک از موارد زیر در بهتر کردن پاسخ بدن به انسول. ۲۴

 ویسفاتینب(       گرلین الف(

 آدیپونکتین( د      رزیستینج(
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 ؟ نیستکدام یک در خصوص دوره بارداری صحیح . ۲5 

   یابد.سطح تری گلیسیرید سرم افزایش می ب(   یابد.سطح کلسترول سرم افزایش می الف(

 بد. یاحجم خون کاهش می( د   یابد. سطح هموگلوبین خون کاهش میج(

 

 دارد؟ کمتری کدام یک اثرات کاریوژنیک .۲۶

 انجیر خشک ب(      برگه هلو الف(

 هندوانه( د       موز ج(

 

 : بجز توانند موثر باشند،می (Bezoar formation)تمام موارد در تشکیل بزوآر . ۲۷

 همی سلولز ب(      سلولز الف(

 تانن( د       پکتین ج(

 

کند و نهایتا از این طریق در طول عمر و ساختار کروماتین و عمل می Sirtuinsپروتئین  سوبسترا برای خانواده کدام ویتامین به عنوان .۲۸
 ثبات ژنوم نقش دارد؟

  ریبوفالوین ب(      تیامین الف(

 نیاسین( د      اسید آسکوربیک ج(

 

 موثر است؟  APL (Acute promyelocytic leukemia)کدام یک در درمان  .۲9

   All – trans Retinoic Acid ب(       alpha – tocophoral ف(ال

 Vitamiu D (د      Retinol ج(

 

 باشد؟ای از انرژی میرود، دارای چه محدودهکه در کنترل وزن به کار می Moderate energy deficit dietدر رژیم   .3۰

  ۱2۰۰ – ۱4۰۰ب(        ۱۱۰۰ – ۱2۰۰ الف(

   ۱8۰۰ – 2۰۰۰ (د       ۱5۰۰ – ۱8۰۰ ج(

 

شوند. روزانه چند گرم به ازای کیلوگرم  میزان پروتئین مورد نیاز جهت بیماران کلیوی که دیالیز صفاقی می KDOQIبر اساس راهکارهای . 31
 باشد؟ وزن بدن می

 ۱ - 2/۱ب(        8/۰ – ۱ الف(

 4/۱ – 5/۱( د        2/۱ – ۳/۱ ج(

 

 باشد؟ چه میزان می (CKD)اران نارسایی کلیوی درصد چربی پیشنهادی برای بیم. 3۲

    ۳۰ – 4۰ ب(      4۰ – 45 الف(

   2۰ – 24( د        25 – 29 ج(
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 میزان انرژی از کربوهیدرات تا چند درصد است؟ South Beach Dietدر . 33

   4۰ ب(       ۳۰ الف(

 ۶۰( د       5۰ ج(

 

 ه تحمل هستند؟ پروتئین به ازای کیلوگرم وزن بدن قادر ب اکثر بیماران با سیروز حداکثر تا چند گرم. 3۴

 5/۱ ب(       2 الف(

 ۳/۰( د       ۶/۰ ج(

 

 پالسمائی کلسترول مربوط به کدام اسیدهای چرب اشباع زیر است؟بیشترین اثر در افزایش سطح . 35

 پالمیتیک -استئاریک  ب(     پالمیتیک -میریستیک  الف(

 استئاریک -بوتیریک ( د     میریستیک -لوریک  ج(

 

 کند؟ به ترتیب چه تغییری نسبت به شیر اولیه می IgGدر شیر رسیده انسان، میزان چربی و . 3۶

  کاهش، افزایش ب(      کاهش، کاهش الف(

 افزایش، افزایش( د      افزایش، کاهش ج(

 

 : بجزیازمند توجه ویژه هستند، های زیر ن در زنان بارداری که رژیم گیاهخواری دارند، تمام ریزمغذی. 3۷

 آهن ب(      کلسیم الف(

 روی( د       مس  ج(

 

 ها چه تفاوتی دارد؟SFAها در مقایسه با  PUFAاثر ترموژنیک . 3۸

 تفاوتی ندارد.ب(       کمتر است. الف(

 بسته به نوع غذای حامل آن متفاوت است.( د      بیشتر است. ج(

 

 گردد؟ می NASHمنجر به بهبود التهاب در بیماری کبدی   Eن روز مکمل یاری با ویتامیچند واحد بین المللی در . 39

 ۱2۰۰ب(        8۰۰ الف(

 ۶۰۰( د       ۱۰۰۰ ج(

 

 باشد؟ می (Lea mass)در زمان تعادل مثبت انرژی چند درصد افزایش وزن مربوط به بافت عضالنی . ۴۰

 2۰تا  ۱۰ ب(      ۳۰تا  2۰الف( 

 25تا  ۱۰( د       ۱5تا  5 ج(

 

 :بجزبعد از ورزش نقش دارند،  Recoveryهمه موارد در .  ۴1

 کراتین ب(     هیدروکسی متیل بوتیرات الف(

 کارنیتین( د     آمینه ضروری اسید  ج(
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 محتوای کربوهیدراتی فرموالهای هیدرولیز شده کدام مورد است؟. ۴۲ 

 ساکاروز ب(      فروکتوز الف(

 الکتوز( د      مالتودکسترین ج(

 

 تر است؟کمبود ناشی از کدام ماده مغذی در بیماری کرون شایع. ۴3

 آهن (ب       Dویتامین الف( 

 E( ویتامین د       اسید فولیک ج(

 

 چند گرم به ازای هر کیلوگرم وزن خشک بدن است؟ (COPD)میزان پروتئین کافی در بیماران مبتال به بیماری انسدادی مزمن ریوی . ۴۴

   2/۱ – 5/۱ب(        8/۰ – ۱ ف(لا 

   5/2بیش از ( د        2/2 – 5/2 ج(

 

 در چه حدی قابل تحمل است؟ FODMAPنسبت فروکتوز به گلوکز در غذاهای حاوی مقدار اندک  . ۴5

  ۱ ب(       5/۰ الف(

 2( د       5/۱ ج(

 

 تواند بر وزن اثر بگذارد؟از چه طریقی می (Ephedra)افدرا  .  ۴۶

 افزایش متابولیسمب(       کاهش اشتها (الف 

 کاهش لیپوژنز ( د     کاهش جذب کربوهیدرات ج(

 

 شوند؟های تخمیرپذیر در کدام گروه غذایی کمتر یافت میکربوهیدرات. ۴۷

  هاسبزی ب(       غالت الف(

 لبنیات( د      هامیوه ج(

 

 است؟ 12Bو ویتامین کدام یک روش بهتری برای ارزیابی وضع تغذیه فوالت  . ۴۸

  فوالت در سرم –ها RBCدر  12B ب(   در سرم 12B –ها RBCاسید فولیک در  الف(

 در سرم 12B –اسید فولیک در سرم ( د   ها RBCدر  12B –ها RBCاسید فولیک در  ج(
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 : بجزشودن، های کتوژنیک محسوب میتمامی موارد جزء رژیم .۴9

 ی پایینه گلیسمبا نمای ب(       MCTغنی از  الف(

 TLC (د     اتکینز تعدیل شده ج(

 

 شود؟انجام کالری متری غیرمستقیم در افراد سالم، حداقل چند ساعت ناشتا پس از صرف غذا توصیه میبرای . 5۰

  5 ب(       2 الف(

 ۱2( د       ۱۰ ج(

 

باشند، در کدام صدک نمایه توده بدن شکالت ثانویه نیز میسال دچار اضافه وزن یا چاقی که دارای م ۷کاهش وزن در کودکان کمتر  از . 51
 شود؟ صیه میتو

  9۰تا  85صدک  ب(     85باالتر از صدک  الف(

 و باالتر 95صدک ( د     95تا کمتر از  9۰صدک  ج(

 

 : بجزباشد، می Tool) MUST  (Malnutrition Universal Sereeningتمامی امتیازات زیر از اجزای ابزار غربالگری جهانی سوء تغذیه . 5۲

  نمایه توده بدن ب(     سال ۶۰سن باالی  الف(

 اثر بیماری حاد بر دریافت غذایی( د      کاهش وزن ج(

 

 وجود دارد؟ (Corrected calcium)سطح سرمی کدام مورد زیر در محاسبه فرمول کلسیم تصحیح شده . 53

 پتاسیم ب(      سدیم الف(

 ترانسفرین (د      آلبومین ج(

 

یا بیشتر باشد، محصول چه منبعی از ماده مغذی مذکور   ۲۰در برچسب محصولی   (DV%)چنانچه درصد مقادیر روزانه یک ماده مغذی . 5۴
 گردد؟  بیان می 

 (Rich)غنی ب(        (Poor)ناچیز  الف(

   (Good)خوب ( د     (Moderate)متوسط  ج(

 

 گردد؟یک و دیاستولیک میاهش فشارخون سیستولاز چه طریقی سبب ک 10Qکوآنزیم . 55

  مهار سیستم رنین آنژیوتانسین ب(    تاثیر مستقیم بر اندوتلیوم عروق  الف(

 از طریق دفع آب بدن ( د     نولید نیتریت اکسید ج(

 

 : بجزهمه مواد غذایی زیر در کنترل بوی محتویات کلوستومی مفید هستند، . 5۶

 یه فرنگآب گوجب(       ماستالف( 

 اسفناج( د       بروکلی  ج(
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 بهترین عامل پیش بینی کننده میزان وزن گیری در بارداری کدام است؟. 5۷ 

   میزان کالری دریافتی ب(    وزن گیری در سه ماهه اول الف(

  قبل از بارداری BMI (د      جثه مادر ج(

 

 صحیح است؟کدام گزینه در مورد مکمل بتاهیدروکسی بتامتیل بوتیرات . 5۸

 دهد. متاوبلیت اسید آمینه لوسین بوده و سنتز پروتئین را افزایش می الف(

   دهد. متابولیت اسید آمینه والین بوده و سنتز پروتئین را افزایش می (ب 

   شود.متابولیت اسید آمینه لوسین بوده و باعث افزایش پروتئولیز عضالت می ج(

 د.شوباعث افزایش پروتئولیز عضالت می ( متابولیت اسید آمینه والین بوده ود

 

 دهد؟ کدام گزینه اطالعات صحیحی در خصوص مس در دوران بارداری می. 59

     باشد.در دوران بارداری تراتوژنیک نمی (Induced copper deficiency)کمبود مس القا شده  الف(

   د.شودر موارد مکمل دهی با آهن و روی، مکمل دهی با مس توصیه می ب(

      دهد. کمبود مس تکامل جنین را تغییر نمی ج(

 یابد.نیاز به مس در دوران بارداری افزایش نمی( د

 

 به ترتیب در زنان و مردان چقدر است؟ (Essential fat)درصد چربی ضروری بدن . ۶۰

    4و  8 ب(      8و  4 الف(

 ۳و  ۱2( د        2و  ۳ ج(
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 هنگام افزایش انرژی چیست؟ یتوکندری به سیتوزول در هدف از خروج سیترات از م. ۶1

  گلیکوژنز ب(      کتوژنز الف(

 گلوکونئوژنز( د      سنتز اسید چرب ج(

 

 علت بروز کتونوری در افراد دیابتی کدام گزینه است؟. ۶۲

 یپیدها افزایش کاتابولیسم گلوکز و لب(   کاتابولیسم گلوکز و افزایش کاتابولیسم لیپیدها  کاهش الف(

 افزایش کاتابولیسم گلوکز و افزایش کاتابولیسم لیپیدها ( د    کاهش کاتابولیسم گلوکز و لیپیدها  ج(

 

 دهد؟ کدام گزینه زیر ترکیب پیوندهای دوگانه در آراشیدونیک اسید را نشان می . ۶3

1714118 الف( ,,,       )151296ب ,,, 

141185 ج( ,,,      11853( د ,,, 

 

 شود؟مصرف اتانول به چه دلیل باعث هیپوگلیسمی می. ۶۴

 مهار فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز ب(     فسفاتاز- ۶ –مهار گلوکز  الف(

   سیتوزولی NADHکاهش  (د     سیتوزولی    NADکاهش  ج(

 

 :  بجزشود، النیتمی میهای زیر باعث هیپرفنیل آنقص در همه آنزیم. ۶5

  تیروزین هیدروکسیالز ب(     فنیل آالنین هیدروکسیالز  الف(

 مسیر سنتز بیوپترین ( د      بیوپترین رودکتاز ج(

 

 ها کدام است؟در متابولیسم لیپوپروتئین  (Lecithin Cholesterol Acyl Transferase (LCAT))نقش آنزیم . ۶۶

   تبدیل شیلومیکرون به باقیمانده شیلومیکرون ب(  بالغ  HDLبه  (nascent) تازه ساخته شده HDLتبدیل  الف(

 LDLمتابولیسم کلسترول ( د     IDLبه  VLDLتبدیل  ج(

 

 کمبود فعالیت با فقدان کدام آنزیم با آمفیزم ریه در ارتباط است؟. ۶۷

  فیبرینوژن ب(     آنتی تریپسین ۱ –آلفا  الف(

 CRP( د     ماکروگلوبین 2-آلفا ج(

 

 شود؟کدام یک از مجموعه اسیدهای آمینه زیر در ساختمان کالژن بیشتر یافت می .۶۸

 اسید آسپارتیک –گالیسین  –هیستیدین ب(     پرولین -گالیسین  –سیتئین  الف(

 پرولین -هیدروکسی لیزین  –لیزین ( د   هیدروکسی پرولین –پرولین  –گالیسین  ج(
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 کند؟ را مهار می I(CPT1)المیتوئیل ترانسفراز نوع کدام ماده فعالیت آنزیم کارنی تین پ . ۶9 

 Aمالونیل کوآنزیم  ب(     Aپالمیتوئیل کوآنیزیم  الف(

 Aاستیل کوآنزیم ( د      سیترات ج(

 

 نقش هورمون انسولین در متابولیسم لیپیدها کدام است؟. ۷۰

 مهار لیپاز حساس به هورمون و لیپوپروتئین لیپازب(   ون و لیپوپروتئین لیپازهورمفعال کردن لیپاز حساس به  الف(

 مهار لیپاز حساس به هورمون و فعال کردن لیپوپروتئین لیپاز( د فعال کردن لیپاز حساس به هورمون و مهار لیپوپروتئین لیپاز ج(

 

 کدام یک از ترکیبات زیر یک فسفولیپید است؟. ۷1

  پروستاگالندینب(       زنبور عسلموم  الف(

 گلوکوسربوزید( د      پالسمالوژن ج(

 

 شود؟نیتروژن گروه آمین آمینواسیدها در خون به چه صورتی منتقل می. ۷۲

 آسپارتات ب(      گلوتامات الف(

 آسپاراژین( د      گلوتامین  ج(

 

 : بجزد، شوآمینه محسوب میهمه موارد زیر جزو تغییرات پس از ترجمه اسیدهای . ۷3

  اضافه شدن هیدروکسیل به پرولین ب(    اضافه شدن فسفر به آسپاراژین الف(

 اضافه شدن کربوکسیل به گلوتامات( د     اضافه شدن متیل به لیزین ج(

 

 در شرایط فیزیولوژیک، کدام پپتید تمایل بیشتری برای تشکیل آلفا هلیکس دارد؟. ۷۴

 اتپلی آسپارت  ب(      آرژینینپلی  الف(

 پلی آالنین ( د           پلی لیزین ج(

 

 های زیر حاوی ایدورونیک اسید است؟کدام یک از گلیکوزآمینو گلیکان. ۷5

 کندروایتین سولفات ب(     درماتان سولفات الف(

 کراتان سولفات( د      هیالورونیک اسید ج(

 

 شود؟ساخته میسلنوسیستئین از کدام ترکیب . ۷۶

 سیستئین ب(      سرین الف(

 فسفوگلسیرات -۳( د      متیونین ج(
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 صحیح است؟  Gپروتئین   𝜶𝒔کدام یک از موارد زیر در مورد زیر واحد . ۷۷

 است. GTPaseدارای خاصیت  ب(    باشد.می Cمحرک فعالیت فسفولیپاز  الف(

 کند.  را مهار میآدنیالت سیکالز ( د   کند. متصل شده و آن را فعال می 𝐺𝛽به پروتئین  ج(

 

𝜶)کدام یک از اسیدهای آمینه زیر در ساختمان مارپیچ آلفا   . ۷۸ − 𝒉𝒆𝒍𝒊𝒙) شود؟بیشتر دیده می 

  آالنین ب(      تریپتوفان الف(

 پرولین( د       لیزین ج(

 

 شود؟ گلوکورونیل ترانسفراز منجر به ایجاد کدام بیماری می UDP–نقص عملکرد آنزیم . ۷9

  دوبین جانسون ب(      یگلرنجارکر الف(

 نقرس ( د       روتر ج(

 

 های عضله قلب نقش دارد؟در انتقال این مولکول به داخل سلول (GLUT)کدام یک از ناقلین گلوکز  . ۸۰

  ۶ ب(        2 الف(

 ۱۱( د       9 ج(
 

 ؟شودکدام زوج از اسیدهای آمینه زیر از طریق فومارات وارد چرخه کربس می. ۸1

 فنیل آالنین و تیروزین ب(     تریپتوفان و تیروزین الف(

  فنیل آالنین و ترئونین (د      آالنین و گلیسین ج(

 

 های ثانویه است؟کدام یک از لیپیدهای زیر پیش ساز پیام رسان. ۸۲

 کاردیولیپینب(       کلسترول الف(

 فسفاتیدیل اینوزیتول( د     فسفاتیدیل کولین ج(

 

 باشد؟م مورد از اثرات هورمون کورتیزول میکدا . ۸3

 کاهش قندخونب(      کاهش پروتئولیز الف(

 هال التهابیفعال نمودن واکنش( د     A2مهار فسفولیپاز  ج(

 

 چرخه کربس کدام است؟ترکیب مشترک بین چرخه اوره و . ۸۴

 گلوتامات ب(      پیروات الف(

 فومارات( د      آسپارتات ج(

 

 شوند؟روند، از کدام یک از دو ترکیب زیر حاصل میهایی که برای سنتز اوره به کار مییکل اوره، نیتروژندر س. ۸5

 آسپارتات و اورنیتین ب(     گلوتامات و اورنیتین الف(

 کرباموئیل فسفات و آسپارتات( د    فسفات و گلوتاماتکرباموئیل ج(
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 : بجزتوانند موثر باشند، های زیر میه ویتامین در درمان بیماران مبتالبه هموسیستینوری هم .۸۶ 

  پیریدوکسین ب(       B1 الف(

 اسید فولیک ( د       B12 ج(

 

 : بجزهمه ترکیبات زیر ایکوزانوئید هستند، . ۸۷

 کاردیولیپینب(      1Eپروستاگالندین  الف(

  هاترومبوکسان (د      هالوکوترین ج(

 

و کراتین فسفوکیناز مشاهده شده است. این وضعیت نشانه ابتال به  LDH1ی ساله، مقادیر افزایش یافته ۶5در پالسمهای خون یک مرد . ۸۸
 کدام مورد زیر است؟

 انفارکتوس میوکاردب(      بیماری استخوانی الف(

  هپاتیت حاد (د      تومور بدخیم ج(

 

 :جزبتواند به تمام ترکیبات زیر تبدیل شود، می Aاستیل کوآنزیم . ۸9

 اسیدهای چرب ب(      کلسترول الف(

 اسید کولیک( د       گلوکز ج(

 

 باشند؟ می ABOکدام دسته از ترکیبات زیر تعیین کننده گروه خونی . 9۰

  هاپروستاگالندین ب(     گلیکواسفنگولیپیدها الف(

 گلیسروفسفولیپیدها ( د      هاپالسمالوژن ج(
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 یی ندارد، ولی هیدروالز فراوان دارد؟کدام ارگانل داخل سلول خودزا . 91

  Lysosome ب(      Peroxisome الف(

 Nucleous( د      Mitochondria ج(

 

 کدامو مولکول زیر، نقش تعیین کننده در نفوذپذیری غشای دو الیه به مواد محلول در آب دارد؟. 9۲

 کلسترولب(       تری گلیسیرید الف(

 پروتئین( د      فسفولیپید  ج(

 

 ؟دهدنمیکدام مورد زیر رخ  Ouabainپتاسیم توسط  –در صورت مهار پمپ سدیم . 93

   یابد.درون سلول کاهش می K+غلظت  ب(   شود.تعادل اسمزی میاثر دونان باعث عدم  الف(

  یابد.حجم سلول افزایش می (د    شود.پتانسیل غشا هیپرپالریزه می ج(

 

 بیشتری دارد؟  ATPکدام فرآیند مصرف  حین انقباض در عضله اسکلتی،. 9۴

   along mechanism-Actin and Myosin walk ب( Back into Sarcoplasmic Reticulum ++Pumping C الف(

   Phosphorylation of Myosin heads (د   ions in +inos out and K +Pumping Na ج(

 

 شود؟ می عملکرد کدام ناقل شیمیایی در نخاع موجب کاهش درد. 95

 Pماده  ب(      سروتونین الف(

 استیل کولین( د      گلوتامات ج(

 

 کند؟ های دوک عضالنی و اندام و تری گلژی به ترتیب چه تغییری میبا کوتاه شدن طول عضله در طی یک انقباض ارادی، فعالیت آوران. 9۶

 افزایش -افزایش  ب(     افزایش -بدون تغییر  الف(

 کاهش  -بدون تغییر ( د     دون تغییرب –افزایش  ج(

 

 شود.میانی هیپوتالوس به ترتیب موجب ...................... و .................... می –تحریک ناحیه جانبی و ناحیه شکمی . 9۷

 سیری   –گرسنگی ب(     تشنگی  -افزایش ضربان قلب  الف(

 گرسنگی -یانی افزایش فشار شر( د     تشنگی -تنظیم حرارت بدن  ج(

 

 مغزی کدام مورد زیر را به عهده دارد؟ –ای  ناحیه مخچهدر مخچه، . 9۸

  کنترل تعادل و وضعیت ب(   زمان بندی و برنامه ریزی حرکات متوالی     الف(

 جلوگیری از افزایش بیش از حد دامنه حرکات( د     ها کنترل حرکات چشم ج(
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 شود؟کدام فرد آگلوتینه میدر انتقال خون غیرهمنام، خون . 99 

  فرد گیرنده ب(      فرد دهندهالف( 

 هیچکدام( د      هر دو فرد ج(

 

 ؟باشدنمییابد. تغییر کدام یک از متغیرهای زیر واسطه این افزایش فشار به دنبال نوشیدن یک لیوان آب، فشار خون افزایش می. 1۰۰

   کلیوی منحنی عملکرد  ب(     حجم مایع خارج سلولی الف(

 حجم خون( د      قلبی برون ده  ج(

 

 کمترین افت فشار در یک سیستم قلب و عروق طبیعی در کدام یک از مقاطع عروقی زیر وجود دارد؟ . 1۰1

 های کوچکشریانب(       آئورت الف( 

 هامویرگد(       هاشریانچهج( 

 

 تواند علت آن باشد؟ است. کدام یک از موارد زیر میتر دیاستولی نزدیکدر طول افزایش سن، همواره فشار متوسط شریانی به فشار . 1۰۲

 افزایش ضربان قلبب(     تنگ شدن عروق کرونر قلبالف( 

 تر دیاستولدوره طوالنید(      افزایش مقاومت عروقی ج( 

 

 ؟کدام یک از موارد زیر است AVRالکتروکاردیوگرام در اشتقاق  Rعلت اصلی منفی بودن موج . 1۰3

 ها در ثبت نوار قلبعدم مشارکت دستب(     ک قلب به سمت چپجهت آناتومیالف( 

 هابردار الکتریکی ضعیف در لحظه رپالریزاسیون بطند(   نزدیک بودن الکترود مثبت دستگاه به قاعده قلبج( 

 

 دهد؟م مورد رخ میاگر ضربان قلب فردی در اثر ورزش دو برابر شود، در مقایسه با شرایط استراحتی، کدا . 1۰۴

 یابد. ها کاهش میسهم پمپ دهلیزی در پر شدن بطنب(   شود.تر میدوره پتانسیل عمل سلول عضله قلبی طوالنیالف( 

 یابد. سهم زمانی دیاستول از دوره قبلی کاهش مید(    شود.تر میفاز کفه پتانسیل عمل طوالنیج( 

 

 می« نقش دارد؟ای بازدکدام عضله در خروج »حجم ذخیره. 1۰5

 ای خارجیبین دندهب(      ای داخلیبین دنده الف(

 اسکالن )نردبانی(د(        دیافراگمج( 

 

 کند؟افزایش کدام یک از عوامل زیر میل ترکیبی اکسیژن و هموگلوبین را زیاد می. 1۰۶

 دی اکسید کربنب(       درجه حرارتالف( 

 pHد(      دی فسفو گلیسراتج( 
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 کند؟موارد زیر تخلیه معده را مهار میام یک از کد. 1۰۷

 استیل کولینب(        گاسترینالف( 

 موتیلیند(      رفلکس انتروگاستریکج( 

 

 ؟باشدنمیجذب کدام یک از موارد زیر در روده وابسته به سدیم . 1۰۸

  پرولینب(        گاالکتوزالف( 

  فروکتوزد(        گلوکزج( 

 

 شود؟افزایش ترشح کدام هورمون زیر میمنجر به اتساع معده . 1۰9

 گاسترینب(        سکرتینالف( 

 پلی پپتید مهاری معدهد(        موتیلینج( 

 

 در مورد تنظیم علمکرد دستگاه گوارش، کدام گزینه درست است؟. 11۰

     .شودتحریک سیستم پاراسمپاتیک باعث افزایش ترشحات و کاهش حرکات دستگاه گوارش میالف( 

 شود.ب( تحریک سیستم سمپاتیک باعث کاهش حرکات و شل شدن اسفنکترهای دستگاه گوارش می

     شود.اسیدی دوازدهه آزاد شده و سبب افزایش ترشح بیکربنات از پانکراس می pHج( سکرتین در 

 کند. می را کم د( گاسترین در اثر وجود مواد غذایی در دوازدهه آزاد شده و ترشحات اسیدی و حرکات معده

 

باشد. کدام یک از شرایط زیر را دارا  pH = 7.37اگر در فردی مقادیر فشار گاز کربنیک و غلظت بیکربنات خون شریانی کمتر از حد نرمال و . 111
 باشد؟می

 آلکالوز متابولیک جبران شدهب(     اسیدوز متابولیک جبران شدهالف( 

 نفسی جبران شدهالوز ت آلکد(      اسیدوز تنفسی جبران شدهج( 

 

 ؟افتدنمیبا تجویز یک لیتر محلول هایپرتونیک کلرورسیدیم به یک فرد نرمال، کدام یک از موارد زیر اتفاق . 11۲

 افزایش حجم مایع داخل سلولیب(     افزایش حجم مایع خارج سلولیالف( 

  داخل سلولی افزایش اسموالریته مایعد(     افزایش اسموالریته مایع خارج سلولیج( 

 

 است؟ نادرستهای زیر در خصوص تنظیم حجم مایع خارج سلولی کدام یک از گزینه. 113

       حجم مایع خارج سلولی به میزان سدیم مایع خارج سلولی وابسته است.الف( 

 یابد. ب( حجم مایع خارج سلولی و حجم خون در سندروم نفرونیک افزایش می

    نماید. از تغییران حجم خون در نتیجه مصرف مقادیر مختلف نمک جلوگیری میآتژیوتنیس  –ج( سیستم رنین 

 شود.  افزایش یابد، تمامی مایع اضافی در میان بافت جمع می %5۰زمانی که حجم مایع خارج سلولی بیش از د( 
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 یابد.  . افزایش میتوبولوگلومرولی ................با کاهش فشارخون شریانی و فعال شدن مکانیزم فیدبک . 11۴ 

 های ماکوالدنساسدیم در سلولب(    های ماکوالدنساافزایش رنین از سلولالف( 

 های وابرانمقاومت آرتریولد(      های آورانمقاومت آرتریولج( 

 

 است؟نادرست های زیر درباره هورمون رشد کدام یک از گزینه. 115

 افزایش گلوکز خون: مهار ترشح هورمون رشدب(   ون رشد: وابسته برای اثرات هورمcسوماتومیدین الف( 

 غشای سلولهورمون رشد: کاهش انتقال اسیدهای آمینه از خاللد(   هورمون رشد: افزاش غلظت اسیدهای چرب در خونج( 

 

 دهد؟ سما افزایش میها را در کبد و پالهای زیر میزان پروتئین کدام یک از هورمون. 11۶

 آلدوسترونب(      درنالهای آآندروژنالف( 

 اپی نفریند(        کورتیزولج( 

 

 است؟ نادرستهای تنظیم کننده کلسیم و فسفر های زیر درباره هورمونکدام یک از گزینه. 11۷

    : کاهش غلظت فسفات پالسماPTHتزریق پیوسته الف( 

 : کاهش جذب استخوانD( مصرف زیاد ویتامین ب 

   دی هیدروکسی کوله کلسیفر ول  25و  ۱افزایش غلظت پالسمای  ج( کاهش غلظت کلسیم پالسما:

  کلسی تونین: کاهش جذب استخوان و کاهش استئولیز د( 

 

 درست است؟ها کدام یک از عبارات زیر درباره اثرات استروژن و پروژسترون مترشحه از تخمدان. 11۸

 های استخوان: افزایش فعالیت استئوکالستاستروژنب(   پروژسترون: افزایش تعداد و شدن انقباضات رحمالف( 

 های فالوپپروژسترون: کاهش ترشح مخاط لولهد(   های زیرجلدیها در بافتاستروژن: افزایش رسوب چربیج( 

 

 ها درست است؟های اثر هورمونکدام عبارت زیر درباره مکانیسم .119

 به عنوان پیک ثانویه CAMPب( پپتید ناترویورتیک دهلیزی:  -Gین های هورمونی متصل به پروتئلپتین: عضو خانواده گیرندهالف( 

 های غشاییهای استروئیدی: اتصال به گیرندههورموند(     استیل کولین: گیرنده متصل به کانالج( 

 

 است؟ نادرستهای مترشح از لوزالمعده اثرات هورمونکدام جمالت زیر درباره   .1۲۰

 هاانسولین: کاهش انتقال اسیدهای آمینه به داخل سلولب(             های چربیلیپاز در سلول گلوکاگون: افزایش فعالیتالف( 

های اسیدهای آمینه توسط سلولگلوکاگون: افزایش برداشت د(               انسولین: کاهش غلظت اسیدهای چرب پالسماج( 
کبدی
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 ها به صفحات سایت منتقل خواهید شد.( )با کلیک بر روی گزینه

 خدمات موسسه گام کنکور



 

 

 

 9۸-99ارشد  یدیه کلخنامپاس

 

 


