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درس :تغذیه

ارشد ۹۰ - ۹۱

 .۱در ارزیابی تغذیه چه کارهایی انجام میشود؟
الف) برآورد منابع مالی و انسانی در جامعه

ب) تعیین شیوه سوء تغذیه و علل آن

ج) تعیین روند بروز سوء تغذیه و راههای مداخله

ج) پایش ) (Surveillanceو تعیین نیازها

 . ۲اصل اساسی در پیشگیری ثانویه  ..................است؟
الف) کاهش ریسک

ب) ارتقای وضع سالمت

ج) تشخیص و مداخله به موقع

ج) توان بخشی

 .۳موضوع مورد بررسی در  Nutritional genomicsعبارتند از:
الف) اثرات مواد مغذی بر بیان ژن و ریسک بیماری

ب) اثرات اجزاء فعال زیستی ( )bioactiveمواد غذایی بر بیان ژن

ج) اثرات ساختار ژن فرد بر نیازهای تغذیهای فرد

د) برهم کنش بین موادمغذی و ساختار ژنی در جمعیتهای مختلف

 .۴پتیالین چیست؟
الف) همان آمیالز بزاقی است.

ب) نوعی اسید فیتیک محسوب میشود.

ج) بخشی از شیره معده است.

ج) یک اسید آمینه ضروری است.

 . ۵کدام ماده از تولیدات تخمیری روده بزرگ نیست؟
الف) دکسترین

ب) CH4

ج) بوتیرات

د) پروپیونات

 . ۶اسموالریته محلولهای فرموال برای کاربرد عمومی کدام است؟
الف)  ۲۰۰تا ۲۵۰

ب)  ۲۵تا ۳۰۰

ج)  ۳۰۰تا ۵۰۰

د)  ۵۰۰تا ۹۰۰

 . ۷در تشخیص سندرم متابولیک از اندازهگیری کدام ماده استفاده نمیشود؟
الف) HDL

ب) LDL

ج) TG

د) FBS

الف) هیپرگلیسمی

ب) هیپرکلسمی

ج) هیپرلیپیدمی

د) یبوست

ارشد  -۹۰گام کنکور

 . ۸اثرات جانبی تجویز اسید نیکوتینیک کدام است؟

 . ۹کدام شبه ویتامین به انتقال  LCFAsبه داخل میتوکندری کمک میکند؟
الف) کولین

ب) کارنیتین

ج) انوزیتول

د) یوبیکینون
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ارشد ۹۰ - ۹۱

درس :تغذیه
 . ۱۰افزایش دریافت کدام ماده معدنی باعث کاهش شیوع افزایش وزن و چاقی میشود؟
الف) منیزیم

ب) فسفر

ج) آهن

د) کلسیم

 . ۱۱بر اساس تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت  XIBعالمت اختصاری کدام یک از عالئم کمبود ویتامین  Aاست؟
الف) شب کوری

ب) کراتوماالسی

ج) زخم قرنیه

د) خشکی ملتحمه همراه با لکه بیتوت

 . ۱۲در اصالح سبک زندگی و رژیم غذایی در خصوص پیشگیری و مدیریت پر فشاری خون ،میزان نمک دریافتی روزانه باید از چند گرم تجاوز
ننماید؟
الف) ۲/۴

ب) ۴/۲

ج) ۶

د) ۸

 . ۱۳اثر اسیدهای چرب اشباع بر  LDLو  HDLبه ترتیب چگونه است؟
الف) کاهش و افزایش

ب) افزایش و کاهش

ج) افزایش و افزایش

د) کاهش و کاهش

 .۱۴مهمترین منبع انرژی در روزهداری ،عالوه بر گلوکز چیست؟
الف) نشاسته موجود در غذا

ب) چربی موجود در غذا

ج) چربی موجود در یاختههای چربی

د) گلوکونئوزنز در کبد

 . ۱۵کدام روش تعیین ترکیب بدن به عنوان  Gold Standardشناخته میشود؟
الف) توزین زیر آب

ب) DEXA

ج) Bod Pod

د) پتاسیم رادیواکتیو

 .۱۶بیشترین توده بدون چربی ) (FFMدر چه دوره سنی است؟
الف) زیر  ۲سالگی

ب) صفر تا  ۳سالگی

ج) بلوغ

د) سالمندی

 . ۱۷در دوره رشد ،به ازای هر گرم از بافت که در بدن ساخته میشود ،حدود چند کیلوکالری انرژی اضافی مورد نیاز است؟
الف) ۲

ب) ۵

ج) ۱۰

د) ۱۵

درس :تغذیه

ارشد ۹۰ - ۹۱

 . ۱۸کدام یک در کاهش جذب روی تاثیری ندارد؟
الف) فیتات

ب) تانن

ج) مس

د) کادمیم

 .۱۹مشخص شده که فرمول هریس-بندیکت  REEرا چگونه برآورد میکند؟
الف) بسیار کمتر از واقع

ب) کمتر از واقع

ج) بهخوبی

د) بیش از واقع

 . ۲۰کالیدین ،به ترتیب در اثر مصرف کدام ماده در بدن تولید میشود و اثر آن چیست؟
الف) نمک ،افزایش فشار خون

ب) پتاسیم ،کاهش فشار خون

ج) کلسیم ،کاهش فشار خون

د) ید ،کاهش فشار خون

 . ۲۱چربی کدام ماده غذایی باعث افزایش بیشتری در کلسترول سرم میشود؟
الف) شیر

ب) گوشت

ج) مرغ

د) ماهی

 . ۲۲درصد انرژی از کربوهیدرات در محلولهای انترال چقدر است؟
الف)  ۴۰تا ۵۰

ب)  ۵۰تا ۶۰

ج)  ۴۰تا ۶۰

د)  ۳۰تا ۹۰

 .۲۳در مقایسه با مقدار  O2مصرفی ،مقدار  CO2تولیدی در بدن با مصرف کدام ماده کمتر است؟
الف) کربوهیدرات

ب) پروتئین

ج) چربی

د) الکل

 .۲۴کدام شکل از ویتامین  Aبه صورت ویژه در بیان ژن نقش دارد؟
الف) اسید رتینوئیک

ب)  – ۱۱سیس – رتینال

ج)  – ALLترانس رتینال

د) رتینول

الف) کانوال

ب) زیتون

ج) آفتابگردان

د) ذرت

ارشد  -۹۰گام کنکور

 . ۲۵کدام روغن منبع بهتری از ویتامین  Eاست؟

 . ۲۶کدام ماده غذایی منبع بهتری از ویتامین  Kاست؟
الف) بروکلی پخته

ب) لوبیا سبز خام

ج) آووکادو خام

د) هویج خام
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ارشد ۹۰ - ۹۱

درس :تغذیه
 . ۲۷ارزیابی فعالیت گلوتاتیون ردوکتاز اریتروسیتی برای اندازهگیری وضعیت کدام ویتامین به کار میرود؟
الف) تیامین

ب) ریبوفالوین

ج) نیاسین

د) پیریدوکسین

 .۲۸کدام جمله صحیح است؟
الف) در کمبود ویتامنی  Aدر رات apo-RBP ،در کبد تجمع مییابد.
ب) در کمبود ویتامین  Aدر رات apo-RBP ،در کبد کاهش مییابد.
ج) در التهاب و تروما غلظت  RBPو  TTRافزایش مییابد.
د) نیمه عمر پالسمایی  apo-RBPبیشتر از  holo-RBPاست.

 .۲۹کدام اسید چرب باعث افزایش  LDLکلسترول سرم میشود؟
الف) C8:0

ب) C18:0

ج) C18:1n-9

د) C18:2n-6

 .۳۰افزایش فشار خون از عالئم کدام نوع بریبری میباشد؟
الف) کمبود اولیه

ب) بریبری مرطوب

ج) بریبری خشک

د) بریبری نوزادی

 .۳۱در بیماران مبتال به ) ESLD (End Stage Liver Diseaseکدام یک از اسیدهای آمینه پالسما به ترتیب افزایش و کاهش مییابد؟
الف) آسپاراژین ،هیستیدین

ب) میتونین ،والین

ج) لوسین ،تریپتوفان

د) هیستیدین ،گلوتامین

 . ۳۲کدام یک در ایلئوم جذب میشود؟
الف) اسید فولیک

ب) آهن

ج) آب

د) فروکتوز

 .۳۳حساس ترین شاخص تعیین وضعیت مس در بدن کدام است؟
الف) آنزیمهای حاوی مس در خون

ب) سرولوپالسمین

ج) مس سرم

د) مس پالسما

 . ۳۴کدام ماده خاصیت فیتواستروژنی بیشتری دارد؟
الف) ایزوفالونوئیدها

ب) کاروتنوئیدها

ج) لیمونوئیدها

د) تیولها

درس :تغذیه

ارشد ۹۰ - ۹۱

 .۳۵مصرف بیش از حد کدامیک از مواد مغذی زیر میتواند باعث سندرم شبه نقرس ) (goutlikeگردد؟
الف) وانادیم

ب) بور

ج) سیلیکون

د) مولیبدن

 . ۳۶کدام یک از مواد مغذی زیر کمترین تاثیر بر اسموالریته محلول تغذیه وریدی دارد؟
الف) کربوهیدراتها

ب) پروتئینها

ج) چربیها

د) الکترولیتها

 .۳۷در ارزیابی خطر ده ساله بیماریهای کرونر قلب ) (CHDکدام عامل در نظر گرفته نمیشود؟
الف) سن
ج) LDL-c

ب) فشار خون سیستولیک
د) HDL-c

 .۳۸فراوانترین اسید چرب امگا ۶-در غشاء سلولی کدام است؟
الف) اسید آراشیدونیک

ب) اسید دی هموگامالیولنیک

ج) اسید گاما لینولنیک

د) اسید لینولئیک

 .۳۹پایین ترین میزان مرگ و میر در کدام محدوده  BMIاست؟
الف) ۲۰-۲۲

ب) ۲۲-۲۵

ج) ۲۵-۲۷

د) ۲۷-۳۰

 . ۴۰دو عامل اصلی تعیین کننده چگالی انرژی ( )Energy densityدر مواد غذایی کدام هستند؟
الف) آب و چربی

ب) چربی و قند

ج) پروتئین و چربی

د) آب و قند

 . ۴۱محل جذب کدام گزینه از انتهای ایلئوم میباشد؟
الف) کلسیم و منگنز

ب) ویتامین  Cو ویتامین B1

ج) نمکهای صفراوی و ویتامین B12

د) روی و گلوکز

الف) در فردی که پروتئین بیش از  RDAدریافت میکند.

ب) در فردی که پروتئین برابر با  RDAدریافت میکند.

ج) در فردی که پروتئین کمتر از  RDAدریافت میکند.

د) در فردی که پروتئین دریافت نمیکند.

ارشد  -۹۰گام کنکور

 .۴۲میزان دفع نیتروژن در ادرار بصورت آمونیاک در کدام مورد بیشتر است؟

 . ۴۳کدام عبارت در مورد دفع ادراری نیتروژن درست میباشد؟
الف) ربطی به دریافت پروتئین ندارد.

ب) اگر پروتئین دریافتی صفر باشد ،صفر میشود.

ج) اگر پروتئینددریافت صفر باشد ،صفر نمیشود.

د) رابطه معکوس با دریافت نیتروژن دارد.
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ارشد ۹۰ - ۹۱

درس :تغذیه
 .۴۴افزایش دریافت کدام اسیدهای چرب باعث کاهش رشد و تکامل مغز میشود؟
الف) ترانس

ب) متوسط زنجیره

ج) طوالنی زنجیره

د) اشباع شده

 .۴۵وضعیت روی ( ) Znخانم باردار با مصرف کدام مکمل ارتباط معکوس دارد؟
الف) کلسیم

ب) اسید فولیک

ج) آهن

د) B12

 .۴۶هموکروماتوز در کدام گروه بیشتر اتفاق میافتد؟
الف) کودکان

ب) نوجوانان

ج) زنان

د) مردان

 . ۴۷در سندرم دامپینگ کدام رژیم غذایی توصیه میشود؟
الف) پر پروتئین – متوسط چربی

ب) کم پروتئین – کم چربی

ج) پر کربوهیدرات – کم چربی

د) پر پروتئین – پر کربوهیدرات

 . ۴۸کدام ماده غذایی برای درمان اسهال موثر است؟
الف) خونی

ب) بیسکوئیت

ج) حریره بادام

د) موز

 . ۴۹در بیماری هارت ناپ حمل کدام اسید آمینه مختل میشود؟
الف) آسپارتات

ب) تریپتوفان

ج) لیزین

د) پرولین

 .۵۰چاقی سارکوپنیک عبارت است از:
الف) از دست رفتن بافت عضالنی و افزایش بافت چربی

ب) افزایش بافت عضالنی و افزایش بافت چربی

ج) کاهش آب بدن و افزایش بافت چربی

د) افزایش بافت عضالنی و کاهش بافت چربی

 . ۵۱از عوارض جانبی مهم داروی  Sibutramineدر کاهش وزن چیست؟
الف) یبوست

ب) افزایش تری گلیسرید خون

ج) کاهش  HDLخون

د) اسهال

 .۵۲مکمل یاری با کدام ماده مغذی احتما ًال در کنترل میگرن میتواند موثر واقع شود؟
الف) B1

ب) B2

ج) Mg

د) Mn

درس :تغذیه

ارشد ۹۰ - ۹۱

 . ۵۳کدام ماده مغذی در جلوگیری از انحطاط ماکوالی چشم سالمندان ) (AMDنقش دارد؟
الف) مس

ب) آلومینیوم

ج) روی

د) گوگرد

 . ۵۴دریافت زیاد کدام ماده مغذی خطر ابتال به کاتاراکت را در سالمندان افزایش میدهد؟
الف) پتاسیم

ب) سدیم

ج) کلر

د) منیزیوم

 .۵۵چه تغییری در رابطه با ویتامین  Dدر سالمندان اتفاق میافتد؟
الف) کاهش نیاز

ب) افزایش هیدروکسیالسیون

ج) افزایش سنتز در پوست

د) افزایش نیاز

 .۵۶کودکی که امتیاز  Zوزن برای قد او بین  -۲تا  -۳است ،دارای چه وضعیتی است؟
الف) طبیعی

ب) الغری خفیف

ج) الغری متوسط

د) الغری شدید

 .۵۷کدام گزینه در مورد محلولهای وریدی مخلوط تغذیهای  ۲در  ۱درست است؟
الف) نسبت حجم دکستروز به آمینواسید  ۱به  ۱است.

ب) نسبت حجم دکستروز به آمینواسید  ۲به  ۱است.

ج) نسبت حجم دکستروز به لیپید  ۱به  ۱است.

د) نسبت حجم دکستروز به لیپید  ۲به  ۱است.

 .۵۸در  Refeeding Syndromeغلظت خونی کدام الکترولیت کاهش نمییابد؟
الف) پتاسیم

ب) منیزیوم

ج) فسفر

د) سدیم

 . ۵۹نیاز بدن به اسیدهای آمینه با چه روشی تعیین میشود؟
الف) اکسیداسیون مستقیم اسیدهای آمینه

ب) سنجش آلبومین سرم

ج) سنجش کراتینین ادرار

د) سنجش کراتین سرم

الف) چربی

ب) پروتئین

ج) قند

د) چربی و پروتئین

ارشد  -۹۰گام کنکور

 . ۶۰با افزایش شدت ورزش مصرف کدام سوخت در ماهیچهها افزایش بیشتری مییابد؟
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ارشد ۹۰ - ۹۱

درس :بیوشیمی

 .۶۱مخلوطی از اسیدهای آمینه آالنین ،اسید گلوتامیک و لیزین را در بافر با  pH=6حل مینمائیم ،ترتیب حرکت آنها به طرف آند از راست
به چپ چگونه است؟
الف) گلوتامات – آالنین – لیزین

ب) لیزین – آالنین – گلوتامات

ج) آالنین – گلوتامات – لیزین

د) گلوتامات – لیزین – آالنین

 .۶۲کدام یک از انواع  DNAپلیمراز یوکاریوتی دارای فعالیت پریمازی است؟
الف) آلفا

ب) بتا

ج) دلتا

د) گاما

 .۶۳نقش  IF3در فرآیند ترجمه کدام یک از موارد زیر است؟
الف) هدایت  fMet-tRNAبه P-site
ب) جلوگیری از اتصال جزء  50Sو  30Sریبوزوم به یکدیگر
ج) هدایت  fMet-tRNAبه A-site
د) هیدرولیز  GTPو اتصال جزء  50Sو  30Sریبوزوم به یکدیگر

 . ۶۴برای تبدیل پیرووات به اگزالواستات حضور کدام ویتامین ضروری است؟
الف) بیوتین

ب) تتراهیدروفوالت

ج) تتراهیدروبیوپترین

د) تیامین

 . ۶۵همه ترکیبات زیر از مشتقات تریپتوفان هستند بجز:
الف) مالتونین

ب) اسید نیکوتینیک

ج) سروتونین

د) دوپامین

 . ۶۶آلوپورینول به عنوان داروی انتخابی جهت نقرس به کار میرود .این ماده کدام آنزیم زیر را مهار میکند؟
الف) گواناز

ب) گزانتین اکسیداز

ج) آدنوزین د آمیناز

د) پیروفسفاتاز

 . ۶۷ید و استامید برای شناسایی کدام گروه در مرکز فعال آنزیم به کار میرود؟
الف) ±OH

ب) ±SH

ج) ±COOH

د) ±NH2

درس :بیوشیمی

ارشد ۹۰ - ۹۱

 -N .۶۸استیل سروتونین توسط کدام آنزیم به مالتونین تبدیل میشود؟
الف) متیل ترانسفراز

ب) استیل ترانسفراز

ج) تریپتوفان هیدروکسیالز

د) هیدروکسی تریپتوفان دکربوکسیالز

 .۶۹همه پیوندهای زیر در مولکول  DNAیافت میشود بجز:
الف) Hemiacetal

ب) Hydrogenic

ج) O-glycosidic

د) 3’ĺ 5’ phosphodiester

 . ۷۰کدام یک از منوساکاریدهای زیر یک داکسی هگزوز ) (Deoxy Hexoseاست؟
الف) -Dرافینوز

ب) -Lفوکوز

ج) -Dسدوهپتولوز

د) -Lکزیلولوز

 . ۷۱هنگام تخریب سریع بافت عضالنی دفع ادراری کدام یک از پروتئینهای زیر دیده میشود؟
الف) ایمینوگلوبینها

ب) میگلوبین

ج) هموگلوبین

د) هاپتوگلوبین

 . ۷۲کدام واکنش سیکل کربس مستقیما با کمپلکس  IIزنجیره تنفسی در ارتباط است؟
الف) آلفا کنوگلوتارات دهیدروژناز

ب) سوکسینات دهیدروژناز

ج) ماالت دهیدروژناز

د) ایزوسیترات دهیدروژناز

 . ۷۳کدام آنزیم اختصاصی مسیر گلوکونئوژنز در سیتوزول فعالیت دارد؟
الف) پیرووات کربوکسیالز

ب) انوالز

ج) فسفوانول پیرووات کربوکسی کیناز

د) گلسیر آلدئید  -۳فسفات دهیدروژناز

 .۷۴در مسیر سنتز کلسترول کدامیک از واکنشهای زیر تنظیم کننده سرعت است؟
الف) تبدیل -۳هیدروکسی -۳متیل گلوتاریل کوآ به موالونات
ب) تبدیل فارنسیل پیروفسفات به اسکوآلن

ارشد  -۹۰گام کنکور

ج) تبدیل اسکوآلن به النوسترول
د) تبدیل -۷دهیدروکسترول به کلسترول

 .۷۵کدامیک از پروتئینهای زیر در متابولیسم کلسیم نقش موثر دارد؟
الف) فریتین

ب) پره آلبومین

ج) الکتوفرین

د) کالمودولین

۱۰

ارشد ۹۰ - ۹۱

درس :بیوشیمی
 . ۷۶کدامیک از ترکیبات زیر پلیمری از اسید گاالکتورونیک میباشد؟
الف) آگار

ب) اینولین

ج) پکتین

د) اسید آلژنیک

 . ۷۷اسکلت کربنی کدامیک از اسیدهای آمینه زیر به گلوتامات تبدیل میشود؟
الف) آرژنین

ب) آالنین

ج) آسپارژین

د) فنیل آالنین

 .۷۸کدام  DNAپلیمراز یوکاریوتی همانندسازی ژنوم میتوکندریایی را بر عهده دارد؟
الف) α

ب) β

ج) γ

د) δ

 .۷۹آمونیاک حاصل از متابولیسم اسیدهای آمینه در مغز عمدتا به صورت کدام اسید آمینه به کبد منتقل میشود؟
الف) گلوتامات

ب) گلوتامین

ج) آالنین

د) آسپارژین

 . ۸۰در مورد سیکل کربس کدام گزینه صحیح است؟
الف) در هر دور آن  ۳مولکول  NADHو یک مولکول  FADH2تولید میشود.
ب) در گلبولهای قرمز در غشای سلولی انجام میشود.
ج) دارای یک فسفریالسیون در سطح سوبسترا و در جایگاه سوکسینات دهیدروژناز است.
د) در هر دور آن سه مولکول  NADHو یک مولکول  NADPHتولید میشود.

 . ۸۱در سیکل اوره تولید آرژنین همراه با تولید کدام یک از موارد زیر است؟
الف) اوره

ب) فومارات

ج) آسپارتات

د) اورنیتین

 . ۸۲کدام یک از ترکیبات زیر الکترونهای خود را مستقیماً به کوآنزیم  Qانتقال میدهد؟
الف) Cytochrome a

ب) NADPH

ج) Cytochrome C

د) FADH2

درس :بیوشیمی

ارشد ۹۰ - ۹۱

 .۸۳در مورد اثر آنتی بیوتیکها همه موارد درست است ،بجز:
الف) ریفامپسین به زیر واحد  30Sمتصل و آنزیم ترانس لوکاز را در پروکاریوتها مهار میکند.
ب) کلرامفنیکل به زیر واحد  50Sمتصل و ترجمه را در پروکاریوتها مهار میکند.
ج) استرپتومایسین به زیر واحد  30Sمتصل و باعث ترجمه غلط  mRNAمیشود.
د) اکتینومایسین  Dبه توالی  GCمتصل و از باز شدن دو رشته  DNAدر پروکاریوتها و یوکاریوتها جلوگیری میکند.

 -N .۸۴استیل نورامینیک اسید در ساختمان کدامیک از ترکیبات زیر دیده میشود؟
الف) فسفولیپیدها

ب) گانگلیوزیدها

ج) لیزوفسفاتیدها

د) سولفاتیدها

 .۸۵تمام واکنشهای زیر با مکانیسم اکسیداتیو دکربوکسیالسیون انجام میشود ،بجز:
الف) پیروات به استیل کوآ

ب) اگزالواستات به فسفوانول پیروات

ج) ایزوسیترات به آلفا کتوگلوتارات

د) آلفاکتوگلوتارات به سوکسنیل کوآ

 . ۸۶کدام یک از اسیدهای آمینه زیر  pHایزوالکتریک باالتری دارند؟
الف) Arg

ب) Glu

ج) Ser

د) Cys

 . ۸۷در یک محیط واکنش آنزیمی غلظت آنزیم  ۰/۱میلی موالر میباشد و قادر است در مدت یک دقیقه محلولی با غلظت  ۰/۴موالر از
محصول تولید نماید .عدد  Turnoverآنزیم چند واحد در دقیقه میباشد؟ )(U/min
الف) ۰/۲۵

ب) ۴

ج) ۴ × ۱۰-۲

د)

+۳

۴ × ۱۰

 .۸۸کدام یک از عبارات زیر نقش کوآنزیمی ویتامین مربوطه را نشان میدهد؟
الف) بیوتین :دکربوکسیالسیون  aکتواسیدها

ب) پیرید وکسال فسفات :کربوکسیالسیون اسیدهای چرب

ج) تیامین پیروفسفات :ترانس آمیناسیون اسیدهای آمینه

د) منادیون :کربوکسیالسیون ریشههای گلوتامیل

الف) گلوتامین سنتتاز

ب) گلوتامات دهیدروژناز

ج) گلوتامات دکربوکسیالز

د) گلوتامیناز

 .۹۰در بیماری  Xerderma Pigmentosumکدام فرآیند اتفاق میافتد؟
الف) خاتمه زودرس سنتز پروتئین

ب) عدم ترمیم  DNAآسیب دیده

ارشد  -۹۰گام کنکور

 .۸۹در تبدیل آلفاکتو گلوتارات به گلوتامات در حضور آمونیاک کدام آنزیم زیر نقش دارد؟

۱2

درس :بیوشیمی
ج) عدم گلیکوزیله شدن پروتئین

ارشد ۹۰ - ۹۱
د) اختالل در پردازش RNA

درس :فیزیولوژی

ارشد ۹۰ - ۹۱

 .۹۱درباره انرژی مصرفی عضله اسکلتی کدام گزینه زیر صحیح است؟
الف) کراتین فسفات مستقیماً انرژی تشکیل پل عرضی را تأمین میکند.
ب) انرژی الزم در زمان فعالیت آهسته ،عمدتاً از گلوکز تأمین میشود.
ج) در صورت وجود اکسیژن کافی ،پیرووات وارد فرآیند گلیکولیز هوازی میشود.
د) در دو مارتن ،اکثر انرژی مورد نیاز ،از متابولیسم بیهوازی تأمین میشود.

 .۹۲وجه مشترک پتانسیلهای پس سیناپسی تحریکی ،مهاری و صفحه انتهایی چیست؟
الف) هر سه در نتیجه ورود کاتیونها به سلول رخ میدهند.
ب) انتشارشان به صورت الکتروتونیک صورت میگیرد.
ج) فاقد پتانسیل معکوس هستند.
د) دارای دوره تحریک ناپذیری هستند.

 . ۹۳انتقال کدامیک از موارد زیر در عرض غشای لیپیدی فعال است؟
الف) نیتروژن

ب) آالنین

ج) اوره

د) آب

 . ۹۴کدام عبارت زیر در مورد پروتئینهای سراسری غشاء صحیح است؟
الف) میتوانند در دو الیه لیپید حرکت جانبی داشته باشند.
ب) در دو الیه غشاء ،دارای توزیع متقارن هستند.
ج) با محلولهای نمکی ضعیف از غشاء جدا میشوند.
د) آن ها که عمل آنزیمی دارند فقط در سطح داخلی سلول قرار دارند.

 .۹۵در کدام مورد زیر واکنشهای انتقال خونی ایجاد میگردد؟
الف) انتقال مقدار کم خون گروه  Oبه سایر گروههای سیستم ABO
ب) انتقال مقدار کم خون گروه  Rh+به Rh-
ج) انتقال خون گروه  Rh-به Rh+
د) انتقال خون گروه  ABبه سایر گروههای ABO

الف) هیدروژن

ب) کلسیم

ج) پتاسیم

د) سدیم

ارشد  -۹۰گام کنکور

 . ۹۶با افزایش زیاد غلظت پالسمایی کدامیک از یونهای زیر ،قلب در حالت دیاستول متوقف میشود؟

۱4

ارشد ۹۰ - ۹۱

درس :فیزیولوژی
 . ۹۷مکانسیم عمل فرانک استارلینگ در قلب کدام است؟
الف) افزایش نفوذپذیری به کلسیم

ب) درگیری مطلوب اکتین و میوزین

ج) کشش فیبرهای گره SA

د) افزایش نفوذپذیری گره  SAبه سدیم

 .۹۸در ارتباط با جریان خون در داخل عروض کدام مورد صحیح است؟
الف) جریان الیهای خون در تمام جهات رگ حرکت میکند و سرعت کمی دارد.
ب) جریان الیهای به صورت سهمی در رگ حرکت میکند.
ج) با افزایش ویسکوزیته خون ،جریان به سمت آشفته شدن پیش میرود.
د) با افزایش قطر رگ ،جر یان خون به طرف الیه الیه شدن پیش میرود.

 .۹۹در ارتباط با فشارها ،گزینه غلط کدام است؟
الف) میزان تغییرات فشار در داخل بطن چپ در محدوده  ۸۰تا  ۱۲۰میباشد.
ب) تغییرات فشار در داخل بطن راست در محدوده  ۲۵تا صفر میباشد.
ج) فشار نبض از تفاضل فارسیستول از دیاستول به دست میآید.
د) فشار متوسط شریانی ،متوسط فشار دائمی موجود در سیستم شریانی میباشد.

 .۱۰۰در کدامیک از بافتهای زیر آنژیوژنز کمتر اتفاق میافتد؟
الف) ایسکمیک شده

ب) با فعالیت طبیعی

ج) دارای متابولیسم باال

د) دارای رشد سریع

 .۱۰۱کدامیک از عوامل زیر در تنظیم دراز مدت فشار شریانی نقش اصلی را برعهده دارند؟
الف) کلیهها

ب) گیرندههای فشاری شریانی

ج) گیرندههای شیمیایی

د) سیستم رنین آنژیوتانسین

 . ۱۰۲طبق اثر هالدان ترکیب اکسیژن با هموگلوبین موجب افزایش  .............................میگردد.
الف) خاصیت قلیایی آن

ب) آزادسازی CO2

ج) تولید HCO3-

د) میزان  Cl-خون

 . ۱۰۳در حالت استراحت ،در کدام مرحله دوره تنفسی فشار فضای جنب منفیتر است؟
الف) پایان دم

ب) پایان بازدم

ج) ابتدای دم

د) بخش میانی بازدم

درس :فیزیولوژی

ارشد ۹۰ - ۹۱

 .۱۰۴تحت تأثیر کدام عامل ،انقباض ریتمیک تبدیل به انقباض تونیک میشود؟
الف) ورود پیوسته یونهای کلسیم به داخل سلول

ب) ورود مداوم یونهای سدیم به داخل سلول

ج) خروج یونهای کلر از داخل سلول

د) خروج یونهای پتاسیم از داخل سلول

 .۱۰۵نوروترانسمیتر  VIPشبکه میانتریک کدام مورد زیر را بیشتر مهار میکند؟
الف) ترشح اسید معده

ب) ترشح آنزیمهای لوزالمعده

ج) رفلکس بلع

د) برخی از عضالت اسفنکتری روده

 . ۱۰۶کدام جمله زیر درباره جذب مواد غذایی در روده درست نیست؟
الف) فراوان ترین منوساکارید جذب شده گلوکز است.
ب) اکثر پروتئین ها به شکل دی پپتید و تری پپتید و تعداد کمی اسید آمینه جذب میشوند.
ج) چربی ها به صورت منوگلیسریدها و اسیدهای چرب جذب میشوند.
د) تمام منوساکاریدها به روش انتشار ساده جذب میشوند.

 . ۱۰۷کدام عبارت زیر درباره هضم مواد غذایی درست است؟
الف) فسفولیپاز  A2باعث هیدرولیز کلسترول میشود.
ب) بخش اعظم هضم پروتئینها در دوازدهه ،ژژنوم و ایلئوم انجام میشود.
ج) تقریباً کل هضم چربی در روده باریک انجام میگیرد.
د) فرآورده نهایی هضم کربوهیدراتها ،دی ساکارید است.

 .۱۰۸کدام جمله زیر درباره هورمونهای دستگاه گوارش درست است؟
الف) گاسترین از سلولهای  Gتنه معده ترشح میشود.
ب) گاسترین موجب تحریک رشد مخاط معده میشود.
ج) کوله سیستوکینین ،تخلیه کیسه صفرا و تخلیه معده را افزایش میدهد.
د)  GIPترشح انسولین را مهار میکند.

 .۱۰۹کدام عبارت زیر درباره حرکات دستگاه گوارش درست است؟

ب) پریستالیتسم در شرایط طبیعی در دو جهت دهان و مقعد حرکت میکند.
ج) وجود شبکیه میانتریک برای رفلکس پریستالتیک ضروری است.
د) معمول ترین محرک برای حرکات پیشبرنده روده ،انقباض است.

ارشد  -۹۰گام کنکور

الف) موتیلین حرکات دستگاه گوارش را مهار میکند.

۱6

ارشد ۹۰ - ۹۱

درس :فیزیولوژی
 .۱۱۰اگر کلیرانس مادهای با  GFRبرابر باشد ،آن ماده:
ال باز جذب میشود
الف) کام ً

ب) قسمتی باز جذب میشود.

ال باز جذب نمیشود.
ج) اص ً

د) ترشح میشود.

 .۱۱۱نفوذپذیری غشاء گلومرولی به کدامیک از مواد زیر بشتر است؟
الف) آلبومین

ب) گاماگلوبولین

ج) ابنولین

د) فیبرینوژن

 . ۱۱۲در کدامیک از شرایط زیر تراوش برگشتی ) (Back leakدر لوله پروگزیمال رخ میدهد؟
الف) افزایش فشار هیدروستاتیک در شبکه دورتوبولی

ب) کاهش فشار هیدروستاتیک در شبکه دورتوبولی

ج) افزایش فشار انکوتیک در شبکه دورتوبولی

د) افزایش فشار هیدروستاتیک در شبکه گلومرولی

 .۱۱۳با تزریق  PTHکدامیک از موارد زیر اتفاق نمیافتد؟
الف) کاهش فعالیت سلولهای استئوکالست

ب) افزایش جذب کلسیم و فسفر از روده

ب) افزایش دفع کلسیم از کلیه

د) کاهش باز جذب فسفات از راه کلیه

 .۱۱۴در کدامیک از موارد زیر ،گلوکاگن اثر مهاری دارد؟
الف) اثر روی میوکارد

ب) ترشح صفرا

ج) ترشح اسید معده

د) اثر روی آنزیم لیپاز حساس به هورمون

 . ۱۱۵تیروکسین باعث کاهش کدامیک از موارد زیر میشود؟
الف) متابولیسم کربوهیدراتها

ب) آزادسازی چربیها از بافت چربی

ج) نیاز به ویتامینها

د) غلظت کلسترول پالسما

 . ۱۱۶کدام مورد درباره اثرات کورتیزول بر متابولیسم درست است؟
الف) مهار گلوکونئوژنز

ب) افزایش اسیدهای آمینه خون

ج) افزایش حساسیت بافتها به انسولین

د) کاهش اکسیداسیون اسیدهای چرب

 .۱۱۷کدام یک از موارد زیر مربوط به مکانیزم ایجاد حس درد التهابی است؟
الف) با آزاد شدن مواد شیمیایی ،حساسیت گیرندههای درد افزایش مییابد.
ب) با آزاد شدن هیستامین از ماست سلها ،حساسیت گیرندههای درد کاهش مییابد.
ج) برادی کینین ،حساسیت فیبرهای -Aآلفا و  Cحس درد را افزایش میدهند.
د) آسپیرین با افزایش فعالیت سیکلواکسیژناز ،حس درد را کاهش میدهد.

درس :فیزیولوژی

ارشد ۹۰ - ۹۱

 . ۱۱۸کدام مورد زیر در طی سیکل بیداری و خواب  REMممکن است رخ دهد؟
الف) کاهش رهایش استیل کولین زمان خواب  REMرا زیاد میکند.
ب) افزایش رهایش سروتونین و نوراپینفرین زمان بیداری را زیاد میکند.
ج) افزایش رهایش استیل کولین زمان بیداری را کم میکند.
د) کاهش رهایش سروتونین و نوراپی نفرین زمان بیداری را زیاد میکند.

 . ۱۱۹انتقال حس وضعی و حس حرارت به ترتیب توسط کدام مسیرهای عصبی زیر انجام میشود؟
الف) ستون خلفی و نخاعی تاالموسی

ب) نخاعی تاالموسی و ستون خلفی

ج) نخاعی مشبکی و ستون خلفی

د) قرمزی مشبکی و نخاعی مخچهای

 . ۱۲۰کدام عبارت در مورد سیستم عصبی اتونومیک صحیح است؟
الف) از فیبرهای پیش عقدهای سمپاتیکی استیل کولین رها میشود.
ب) از فیبرهای پس عقدهای پاراسمپاتیکی نور اپی نفرین رها میشود.
ج) با تحریک سیستم پاراسمپاتیک ،فعالیت دستگاه گوارش کاهش مییابد.
د) با تحریک سیستم پاراسمپاتیک ،میزان جریان خن کرونر افزایش مییابد.

ارشد  -۹۰گام کنکور
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خدمات موسسه گام کنکور
(با کلیک بر روی گزینهها به صفحات سایت منتقل خواهید شد).

پاسخنامه کلیدی
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