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 1صفحه  
 

 یو مولکول یسلول یولوژيب

 هاي مختلف درست است؟در بافت (Basal Lamina)پایه کدام گزینه در رابطه با تیغه ـ 1
 ها است.گاه یک سطح از سلولدر بافت چربی تکیه )الف
 کند.عضالنی هر سلول را احاطه میدر بافت  )ب
 ها نقش دارد.اي در مهاجرت سلولتلیوم استوانهدر اپی )ج
 کند.ها به مغز و نخاع را تسهیل میدر سد خونی و مغزي با نفوذپذیري انتخابی، انتشار مولکول )د

چند درجه  (Tm)باشد، میزان دماي ذوب  %50حدود  DNAدر ساختمان  C-Gچنانچه میزان جفت باز  ـ 2
 گراد خواهد بود؟سانتی

 100-95 د) 95-90 ج) 90-85 ب) 85-80 الف)

 دیده شود؟ RNAباز غیراستاندارد زیر به طور معمول ممکن است در ساختار کدام جفت ـ 3
 U-T د) G-U ج) C-T ب) G-T الف)

 هاي لیزوزومی کدام است؟جهت فعالیت هیدرولیزکنندهمناسب  pH ـ 4
 pH: 9 د) pH: 7 ج) pH: 4.5 ب) pH: 1 الف)

 کدام سلول است؟ (Natural Killer)منشا سلول کشنده طبیعی  ـ 5
 Neutrophil د) Monocyte ج) T Cell ب) B Cell الف)

 غشاء سلولی است؟ Lipid Raftکدام گزینه از مشخصات منطقه  ـ 6
 سیالیت باال )الف
 گریزي زیادآب )ب
 هاي یونی بسیار زیادداراي کانال )ج
 فسفولیپید بسیار کم )د

 ؟نیستهاي زیر کوآنزیم از گزینه کدامیک ـ 7
 آهن )د ریبوفالوین )ج FAD ب) NAD+ الف)

 هاي زیر تنظیم آلوستریک یک پروتئین را در پی دارد؟کدامیک از گزینه ـ 8
 کوئیتیندارشدن با یوبینشان )الف
 GTPاتصال غیرکوواالن  )ب
 فسفریالسیون و دفسفریالسیون )ج
 گلیکوزیالسیون )د

 ساز است؟مارکر مشخصه سلول بنیادي خون CDبیان کدام  ـ 9
 CD45 د) CD38 ج) CD34 ب) CD33 الف)

 در غشاي گلبول قرمز چیست؟ 3نقش پروتئین باند  ـ 10
 هاي کلرید با بیکربناتتبادل یون )الف
 هاي پتاسیم با سدیمتبادل یون )ب
 با بیکربنات H+هاي تبادل یون )ج
 با کلر H+هاي تبادل یون )د

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  یپزشک ينانوفناوررشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 2صفحه  
 

 صحیح است؟کدام گزینه  ـ 11
 بلندتر هستند. يگلژ يگذرا از غشا يهانینسبت به پروتئ ییپالسما يدر غشا ،گذرا از غشا يهانیپروتئ الف)

 هاي غشاي پالسمایی هستند.هاي گذرا از غشاي بلندتر نسبت به پروتئینهاي غشاي گلژي داراي پروتئینپروتئین )ب
 پالسمایی هر دو طول برابري دارند.هاي گذرا از غشاء در گلژي و غشاي پروتئین )ج
 کلسترول در غشاي گلژي نسبت به غشاي پالسمایی بیشتر است. )د

 :بجزهاي زیر نقش دارد، میتوکندري در تمام فعالیت ـ 12
 سنتز پوروفرین )الف
 القاي آپوپتوز )ب
 سنتز تعدادي از استروئیدها )ج
 هاتخریب پروتئین )د

هاي بنیادي پرتوان کننده در کشت انواع سلولهاي فیبروبالست به منظور یک الیه سلول تغذیهاز سلول ـ 13
کنند. ماده اي خارج سلول را نیز ترشح میهاي اجزاي ماده زمینهها پروتئینشود. این سلولاستفاده می

 اي ایجاد شده توسط فیبروبالست کدام گزینه است؟زمینه
 ايکالژن رشته )د IVکالژن نوع  )ج فیبرونکتین )ب المینین )الف

هاي زیر براي تولید ساختارهاي بافتی با قابلیت تکثیر، حرکت و مهاجرت استفاده از کدامیک از مولکول ـ 14
 مناسب خواهد بود؟

 ژالتین )د آگاروز )ج هیالورونان )ب IVکالژن نوع  )الف

 :بجزهاي زیر با گیرنده اینتگرین در سطح سلول در ارتباط هستند، همه پروتئین ـ 15
 کانکسین )د IVکالژن نوع  )ج المینین )ب فیبرونکتین )الف

 پستانداران درست است؟ Untranslated Region (UTR)کدام گزینه در مورد  ـ 16
 قرار دارد. mRNA، '3در انتهاي  )الف
 قرار دارد. mRNA، '5یا  '3در یک انتهاي  )ب
 است. 'UTR5داراي طول بیشتري از  'UTR3 ج)
 پروکاریوت است. UTRپستانداران تقریبا برابر  UTRطول  )د

 کدام گیرنده باید ابتدا هترودایمر گردد تا پیام به داخل سلول القا شود؟ ـ 17
 اینترلوکین )د اینترفرون )ج TNFα ب) TGF-β الف)

 :بجزتمام موارد زیر در مورد شبکه اندوپالسمی درست است،  ـ 18
 کند.اتصاالت دي سولفیدي به پایداري ساختار سوم و چهارم پروتئین کمک می )الف
 شود.خشن تشکیل می ERاتصاالت دي سولفیدي تنها در لومن  )ب
 شود.هاي سیتوزولی تشکیل میتنها بر روي پروتئین اتصاالت دي سولفیدي )ج
 تشکیل اتصاالت دي سولفیدي به آنزیم دي سولفید ایزومراز بستگی دارد. )د

 کند؟زیر واحدهاي توبولین جلوگیري می (Assembly)شدن هاي زیر از سرهمکدامیک از پروتئین ـ 19
 Plectin د) Tau ج) Katanin ب) Stathmin الف)

 شود؟توسط کدام سلول بیان می II (MHC-II)هاي سازگاري نسبی کالس ژنآنتی ـ 20
 مزانشیم )د RBC ج) فیبروبالست )ب B-Cell الف)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  یپزشک ينانوفناوررشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 3صفحه  
 

 :بجزهمه عبارات زیر در رابطه با انواع اتصاالت سلول درست است،  ـ 21
 کنند.تلیال ممانعت میها در عرض یک صفحه اپیاز انتشار ماکرومولکول (tight junctions)اتصاالت محکم  )الف
 کنند.تلیال کمک میهاي اپیها به حفظ قطبیت سطحی سلولدسموزوم )ب
 هاي کدهرین همراه است.با کاهش بیان یکی از پروتئین (EMT)تلیال ـ مزانشیم فرآیند گذر اپی )ج
 هاي شیمیایی است.تر از سیناپسدار چندین برابر سریعریق اتصاالت شکافانتقال تکانه عصبی از ط )د

هاي زیر باعث ایجاد تمام خاصیت Nشدن الیگوساکاریدها به انتهاي ها اضافهدر طی گلیکوزیداسیون پروتئین ـ 22
 :بجزگردد، در پروتئین می

 افزایش پایداري )الف
 افزایش تاخوردن )ب
 کمک به چسبندگی بین سلولی )ج
 کاهش حاللیت )د

 چیست؟ Iعلت حفظ کوهزین سانترومر در طی میوز  ـ 23
 هاي همان قطبها به دوكحرکت کروموزوم )الف
 هاي همولوگجداشدن کروموزوم )ب
 IIجداشدن صحیح کروماتیدهاي خواهري در طی میوز  )ج
 سیتوکینز صحیح در انتهاي میوز )د

 کننده به هسته، استفاده از کدام تکنیک مناسب است؟جهت اثبات اتصال فاکتور رونویسی ـ 24
 Electron Mobility Shift Assay (EMSA) الف)
 PCR ب)
 Western Blot ج)
 Northenn Blot د)

گراد است. چنانچه میزان درجه سانتی 87(دماي ذوب) برابر  Tmو  C-G ،40%، میزان DNAدر یک رشته  ـ 25
C-G  تغییر یابد، میزان  %50بهTm گراد خواهد بود؟حدود چند درجه سانتی 
 103 د) 95 ج) 80 ب) 73 الف)

 

 يفناور یستنانو ز

 هاي نقره به نانوذرات نقره کاربرد دارد؟رف براي تبدیل یونکدام مع ـ 26
 پلی وینیل الکل )د سدیم بوروهیدرید )ج سلولز )ب کلرید نقره )الف

 صحیح است؟ Lipidolهاي زیر در مورد از گزینه کدامیک ـ 27
 حاوي پلی وینیل الکل MRIماده حاجب  )الف
 حاوي ید CTماده حاجب  )ب
 حساس کننده تصویربرداري اشعه ایکس )ج
 دوستنانوذره چربی دوگانه  )د
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 ها چیست؟نقش کلسترول در لیپوزوم ـ 28
 کنش با غشاء سلولافزایش برهم )الف
 وسیتوزمهار پین )ب
 گیري کلیههدف )ج
 تسهیل اندوسیتوز به واسطه گیرنده )د

 دهند؟شیمی را افزایش میهاي بنیادي مزاننیک سلولژرات زیر تمایز استئوژنیک و کندرواز نانوذ کدامیک ـ 29
 نانوذرات آلبومین )الف
 هالیپوزوم )ب
 نانوذرات لیپیدي جامد )ج
 نانوذرات مغناطیسی آهن )د

 سمیت بیشتري دارند؟جهت استفاده در نانوحامل ها، از پلیمرهاي زیر  کدامیک ـ 30
 Poly (amido amine) الف)
 Poly (ethylene glycol) ب)
 Poly (glycolic acid) ج)
 Poly (lactic glycolic acid) د)

 استفاده از نانوذرات ویروسی چیست؟ ایراد اصلی ـ 31
 هاي سیستم ایمنیفعال کردن پاسخ )الف
 نفوذ سلولی کاهش )ب
 سرکوب سیستم ایمنی )ج
 ناپایداري )د

  )Low resolution(از بقیه است؟ کمترهاي تصویربرداري زیر از روش کدامیکپذیري قدرت تفکیک ـ 32
 CT د) PET ج) Micro CT ب) MRI الف)

 ها چه نقشی در کارآیی زیستی نانوذره دارد؟لسالیه هیدروفیل موجود در می ـ 33
 ذرهنانوافزایش دفع کبدي  )الف
 ذرهنانوکاهش اپونیزاسیون  )ب
 ذرهنانوکاهش انحالل  )ج
 ذرهنانوافزایش فاگوسیتوز  )د

 :Stearylاصالح سطح نانوذرات با گروه  ـ 34
 شودباعث کاهش پاسخ ایمنی می )الف
 شودباعث افزایش ترانسفکش می )ب
 شودباعث فرار اندوزومال می )ج
 شودباعث افزایش برداشت سلولی می )د

 ؟نیستندپذیر از نانوذرات پلیمري زیر زیست تخریب کدامیک ـ 35
 پلی ان ایزوپروپیل آکریل آمید )الف
 پلی الکتیک اسید )ب
 پلی کاپروالکتون )ج
 پلی ساکارید )د
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 بر روي سطح نانوذره گزینه صحیح کدام است؟ زیردر مورد استفاده از لیگاندهاي  ـ 36
 کاهش سمیت پگیالسیون براي )الف
 لیگاند مربوط به گیرنده فوالت براي افزایش طول عمر نانوذره )ب
 براي پایداري نانوذره متیونیناستفاده از  )ج
 براي پایداري نانوذره Aوپروتئین استفاده از لیپ )د

 را غیرفعال کند؟ HIVتواند برهمکنش داشته و ویروس می HIVهایی با ویروس نانوذره نقره در چه اندازه ـ 37
 نانومتر 10کمتر از  )الف
 نانومتر 20ـ  10 )ب
 نانومتر 30ـ  20 )ج
 نانومتر 100ـ  30 )د

 توان مقدار داروي به دام افتاده در لیپوزوم را مشخص کرد؟از ابزارهاي زیر می کدامیکبا  ـ 38
 Cryo - TEM د) DLS ج) FESEM ب) SEM الف)

 در محیط فیزیولوژیک دارند؟ کمترياز نانومواد زیر پایداري  کدامیک ـ 39
 هانانوکربن )د دندریمر )ج نانوذرات فلزي )ب نانوذرات پپتیدي )الف

 و ایجاد سمیت را دارند؟ DNAاي توانایی اتصال به نانوذرات طال در چه اندازه ـ 40
 نانومتر 5/1کمتر از  )الف
 نانومتر 10کمتر از  )ب
 نانومتر 100کمتر از  )ج
 نانومتر 200کمتر از  )د

از ساختارهاي زیر توانایی بیشتري براي به کارگیري به عنوان ماده کنتراست تصویربرداري فراصوت  کدامیک ـ 41
 را دارند؟

 ات فلزينانوذر )الف
 نانوذرات پلیمري )ب
 هامیکروحباب )ج
 نانوساختارهاي کربنی )د

 دهد؟می کاهشرا در تصویربرداري تشدید مغناطیس هسته  2Tو  1Tاز نانوذرات معدنی زیر زمان آسایش  کدامیک ـ 42
 OFe د) 4O3Fe ج) Au ب) OAg الف)

 نانوداروي آبراکسان چیست؟ماده موثره  ـ 43
 Curcumin د) Cisplatin ج) Paclitaxel ب) Doxorubicine الف)

 کند؟اي از نانوذرات را تعیین میآنالیز پتانسیل زتا چه مشخصه ـ 44
 بارسطحی نانوذرات در سوسپانسیون )الف
 هاي عاملی مختلف نانوذراتگروه )ب
 سوسپانسیونشکل نانوذرات در  )ج
 در سوسپانسیون اندازه نانوذرات )د
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 از موارد زیر از مزایاي استفاده از دندریمرها است؟ کدامیک ـ 45
 دار کردن ضعیفقابلیت عامل )الف
 نفوذ سلولی پایین )ب
 بودن زیست سازگار )ج
 اندوزومی تسهیل کننده فرار )د

 از عوامل زیر است؟ کدامیکسمیت ایجاد شده توسط نانوذرات با بار منفی مربوط به  ـ 46
 یهاي غیر فاگوسیتآپوپتوز در سلول )الف
 یهاي فاگوسیتآپوپتوز در سلول )ب
 یهاي فاگوسیتپاره شدن غشاي پالسما در سلول )ج
 غیر فاگوسیتی دارهاي هستهپاره شدن غشاي پالسما در سلول )د

 باالتري دارند؟ Internalizationاز نانوذرات زیر سرعت  کدامیک ـ 47
 نانوذرات با بار مثبت )الف
 نانوذرات با بار منفی )ب
 نانوذرات خنثی )ج
 داردنبه بار نانوذرات بستگی  )د

 اندازه مناسب براي ورود نانوذرات به هسته سلول کدام است؟ ـ 48
 نانومتر 100 )د نانومتر 80 )ج نانومتر 60 )ب نانومتر 40 )الف

 کند؟گیري میکدام روش قطر هیدرودینامیک نانوذرات را اندازه ـ 49
 Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) الف)
 Transmission Electron Microscopy (TEM) ب)
 Resistive Pulse Sensing (RPS) ج)
 Scanning Electron Microscopy (SEM) د)

 ها چقدر است؟اي اگزوزوممحدوده اندازه ذره ـ 50
 نانومتر 40ـ  10 )الف
 نانومتر 120ـ  40 )ب
 نانومتر 160ـ  120 )ج
 نانومتر 200ـ  160 )د

 کنند؟می تر فاگوسیتاز نانوذرات زیر را سریع کدامیکماکروفاژها  ـ 51
 پگیله )د اي شکلمیله )ج بیضوي )ب کروي )الف

 از دارو تشکیل شده است؟  درصد زیر صداز ساختارهاي  کدامیک ـ 52
 نانوپلیمرها )الف
 هانانوکریستال )ب
 هانانوکربن )ج
 نانوپپتیدها )د
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 صحیح است؟ NBTXR3کدامیک در مورد  ـ 53
 .نانودارویی براي رفع عوارض جانبی داروهاي شیمی درمانی است )الف
 .هاي سرطانی از طریق رادیوتراپی استنانودارویی براي تخریب سلول )ب
 .هاي انکوژن استنانودارویی براي رسانش ژن خاموش کننده ژن )ج
 .است siRNAنانودارویی لیپوزومی حاوي  )د

 چیست؟ Honeycomb ـ 54
 .شوندهاي دارویی استفاده مینانوساختارهاي سیلیکونی که در ساخت نانوحامل )الف
 .شوندپذیر سیلیکونی که براي ساخت ایمپلنت استفاده مینانوساختارهاي زیست تخریب )ب
 .دنشونسور استفاده میسنانوساختارهاي بر پایه کربن که در ساخت بیو )ج
 .دنشوهاي سلولی استفاده میربن که در ساخت داربستنانوساختارهاي بر پایه ک )د

 هاي قارچی صحیح است؟براي درمان بیماري AMBISOMEدر مورد  کدامیک ـ 55
 نانولیپوزوم حاوي سیس پالتین است )الف
 ین استسل حاوي دوکسی روبیسنانومی )ب
 است Bنانولیپوزوم حاوي آمفوتریسین  )ج
 حاوي تاکسول است ل پلیمريسمی )د

 هاي فلورسانت چیست؟کاربرد کوانتوم دات ـ 56
 CT contrast agent الف)
 Clinical tumor suppressing ب)
 In vitro imaging ج)
 Ultrasound enhancer د)

 پارا مغناطیس قویتري دارد؟ از نانوذرات زیر خاصیت سوپر کدامیک ـ 57
 3O2Fe د) 4O3Fe ج) 2OFe ب) FeO الف)

هاي تجویز زیر بهتر و از روش کدامیک siRNAبراي درمان سیستمیک با استفاده از نانوذرات حاوي  ـ 58
 تر است؟عملیاتی

 تزریق وریدي )د استنشاقی )ج تزریق عضالنی )ب خوراکی )الف

 ها صحیح است؟در مورد پلیمروزوم کدامیک ـ 59
 .قسمت مرکزي آنها فاز آلی است )الف
 .الیه استقسمت پوسته آنها تک )ب
 .الیه دوگانه پلیمري و هسته مرکزي آبی دارد )ج
 .انداز فسفولیپیدها تشکیل شده )د

 چه کاربردي دارد؟ Lipofectamineنانوحامل  ـ 60
 .نوکلئیک به داخل سیتوپالسم کاربرد دارد اسیدهايدر رسانش  )الف
 .در رسانش مواد لیپوفیل به داخل سیتوپالسم کاربرد دارد )ب
 .سانش اسیدهاي آمینه به داخل سیتوپالسم کاربرد داردردر  )ج
 .در رسانش اسیدهاي آمینه به داخل هسته کاربرد دارد )د
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 صحیح است؟ NC-6004کدام گزینه در مورد  ـ 61
 .است FU-5داروي قرار گرفته در این ترکیب  )الف
 .در ساختار خود پلی گلوتامیک اسید دارد )ب
 .نانومتر است 50اندازه این ساختار حدود  )ج
 .اي نداردپایداري قابل مالحظه )د

 شود چه نام دارد؟یاستفاده م Eی تاکسل که در آن از ویتامین لشکل امولسیونی پاک ـ 62
 Tocosol د) Paclimer ج) Genexol - PM ب) Abraxane الف)

 کند؟ندوزومی نانوذرات پلی آمینی را تسهیل میاندوزوم، شرایط فرار اهاي زیر در از یون کدامیکتجمع  ـ 63
 بیکربنات )د کلسیم )ج سدیم )ب کلر )الف

گیري فعال تري جهت هدفاز موارد زیر، لیگاند مناسب کدامیکدر داروسازي با استفاده از نانوذرات،  ـ 64
 هاي هپاتوسیتی و ماکروفاژهاي همراه با بافت توموري است؟سلول

 استیل سیستئین )الف
 پلی آرژنین )ب
 ونینمتی )ج
 مانوز )د

 دهد؟ندوزومی را افزایش میااز ترکیبات زیر، فرار  کدامیکاصالح سطح نانوذرات با  ـ 65
 لوتاماتگ )د هیستیدین )ج فوالت )ب آرژنین )الف

 در تجمع نانوذرات دارد؟ کمترينقش  EPRاثر  ،هاي توموري زیراز بافت کدامیکدر  ـ 66
 کبد )د پانکراس )ج لنفاوي )ب کولون )الف

 دهد؟ارائه میرا کدام گزینه توصیف درستی از ذرات سیلیکاتی منفذدار  ـ 67
 نانومتري 10ـ  2، با منافذ Mesoporous الف)
 نانومتري 500ـ  100، با منافذ Mesoporous ب)
 نانومتري 10ـ  2، با منافذ Nanoporous ج)
 نانومتري 20ـ  1، با منافذ Nanoporous د)

 هاي زیر است؟از فرموالسیون کدامیکمربوط به  Coffee-bean-likeنهایی شکل  ـ 68
 Ambisome د) Doxil ج) Abraxane ب) Emend الف)

نانومتري  100و  30اگر مقدار جریان خون عبوري در بافت توموري کم باشد، میزان تجمع نانوذرات لیپوزومی  ـ 69
 چگونه است؟

 .شودمی نانومتري بیشتر 30 نانوذرات تجمع )الف
 .شودمی نانومتري بیشتر 100 نانوذرات تجمع )ب
 .یابدتجمع هر دو افزایش می )ج
 .یابدمی تجمع هر دو کاهش )د
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 استفاده شود؟ PEG – graftingتواند به جاي کدام گزینه زیر می ـ 70
 یدهاي مومیلیپ )الف
 PLGAپذیر تخریبپلیمر زیست  )ب
 ساکاریدهاپلی )ج
 فسفولیپیدها )د

 صحیح است؟ NK105براي  کدامیک ـ 71
 .لیپوزوم حاوي پاکلی تاکسل است )الف
 .ل حاوي پاکلی تاکسل استسمی )ب
 .ین استسلیپوزوم حاوي دوکسی روبی )ج
 .ین استسل حاوي دوکسی روبیسمی )د

ن امکان تعبیه شده براي آ (Nanovalves)هاي نانومتري داراي ساختار مزومتخلخل بوده و دریچه کدامیک ـ 72
 کند؟ن را فراهم میرهایش کنترل شده دارو و ژ

 نانوذرات سیلیکا )الف
 نانوذرات طال )ب
 نانوذرات آلبومین )ج
 هاي کربننانولوله )د

 ها شوند؟توانند جذب سلولهاي اندوسایتیک میاي بدون دخالت مکانیسمهنانوذرات در چه انداز ـ 73
 نانومتر 200 )د نانومتر 100 )ج نانومتر 50 )ب نانومتر 20 )الف

 از موارد زیر است؟ کدامیکدلیل سمیت سلولی نانوذرات سیلیکا  ـ 74
 ROSتولید  )الف
 اي بزرگاندازه ذره )ب
 نانوذرهجنس  )ج
 منافذ بزرگ )د

 شود؟رسانی استفاده میهاي زیر براي ژناز لیپوزوم کدامیک ـ 75
 هاي با بار منفیلیپوزوم )الف
 هاي با بار خنثیلیپوزوم )ب
 یلهپگهاي لیپوزوم )ج
 هاي با بار مثبتلیپوزوم )د

 کند؟دارو جلوگیري مینانوترین چگونه از غیرفعال شدن سبه سیکلودک Camptothecinاتصال شیمیایی  ـ 76
 کاهش محلولیت در آب )الف
 جلوگیري از باز شدن حلقه الکتون )ب
 افزایش سرعت هیدرولیز )ج
 جلوگیري از تجمع نانوذرات )د
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 کند؟را به نانوذرات طال تبدیل می 4lCuHAکدام گزینه  ـ 77
 ش اکسیدکنندهافزای )الف
 افزایش احیاکننده )ب
 تابش نور )ج
 روش سل ـ ژل )د

 کند؟از غشاي سلولی عبور می Nano needleاز نانوساختارهاي زیر با مکانیسم  کدامیک ـ 78
 هااگزوزوم )د هاي کربننانولوله )ج نانوذرات طال )ب ديینانوذرات لیپ )الف

 هاي زیر بارگذاري شده است؟در کدام نوع از حامل Doxorubicin، ماده ضد سرطان Doxilدر داروي  ـ 79
 Solid lipid nanoparticles الف)
 Nanocapsules ب)
 Dendrimers ج)
 Liposomes د)

ها به در نفوذپذیري آن cell-penetrating peptidesهاي زیر، وجود کدام مورد در توالی از بین اسید آمینه ـ 80
 درون سلول موثرتر است؟

 آسپارتیک اسید د) آرژنین ج) گلوتامیک اسید ب) گلیسین الف)

 شود؟معموال در کدامیک از موارد زیر مشاهده می EPRنانوذرات به واسطه  افزایش نفوذ ـ 81
 بافت قرنیه چشم الف)
 بافت غضروفی ب)
 سرطانی و غضروفیبافت  ج)
 ملتهب شدهبافت  د)

براي ) circulation time(هاي زیر به منظور افزایش زمان ماندگاري دارو در گردش خون کدامیک از روش ـ 82
 رود؟داروهاي بارگذاري شده در لیپوزوم ها به کار می

 هاي پایدار شده با دافعه استريطراحی لیپوزوم )الف
 نانومتر 100اي زیر هاي با اندازه ذرهلیپوزوم طراحی )ب
 هاي با ساختار چندالیهطراحی لیپوزوم )ج
 هاي با بار سطحی خنثیطراحی لیپوزوم )د

 ها بر روي پایداري زیستی آنها چگونه است؟اثر بار نانولیپوزوم ـ 83
 .شوندهاي داراي بار خنثی و منفی از بدن دفع میهاي داراي بار مثبت زودتر از لیپوزوملیپوزوم الف)
 .شوندهاي داراي بار مثبت از بدن دفع میهاي داراي بار منفی و خنثی زودتر از لیپوزوملیپوزوم ب)
 .شوندهاي خنثی از بدن دفع میهاي باردار زودتر از لیپوزوملیپوزوم ج)
 .شوندز بدن دفع میهاي باردار اهاي خنثی زودتر از لیپوزوملیپوزوم د)

 ؟توانند در افزایش جذب خوراکی داروها از طریق سیستم لنفاوي موثر باشندکدامیک از نانوذرات زیر می ـ 84
 نانوذرات لیپیدي )د نانوذرات سیلیکا )ج هاي کربنینانولوله )ب نانوذرات پلیمري )الف
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 .نام دارد............ گریز جامد پلیمري ماتریکس آب ـ 85
 nanodot د) nanotube ج) nanocapsule ب) nanospheres الف)

 دوست مناسب است؟کدام نانوذره یا نانوساختار براي انتقال داروهاي آب ـ 86
 polymersome د) CNT ج) PLA ب) PLGA الف)

 :بجز اند،گرفتهبراي رسانش نانوذرات به مغز تمام موارد زیر مورد استفاده قرار  ـ 87
 الکتوفرین )د نئوروتنسین )ج LMWP ب) CPP الف)

 به ترتیب از راست به چپ چیست؟ SNALP و Spanasomes ـ 88
 فرموالسیون لیپوزومی با سورفاکتانت یونی ـ هاي مبتنی بر لیپیدحامل )الف
 فرموالسیون لیپوزومی با سورفاکتانت غیریونی ـ هاي مبتنی بر لیپیدحامل )ب
 هاي مبتنی بر لیپیدحامل ـ فرموالسیون لیپوزومی با سورفاکتانت یونی )ج
 هاي مبتنی بر لیپیدحامل ـ فرموالسیون لیپوزومی با سورفاکتانت غیریونی )د

روي سطح سبب کاهش سمیت سلولی و قرار گرفتن ............... در اصالح سطح نانوساختارها، قرار گرفتن  ـ 89
 .شودمی هدفمنديروي سطح سبب افزایش .......... 

 Folate – PEG الف)
 PLGAـ  پوشش طال ب)
 PEGهیستیدین ـ  )ج
 آنتی باديـ  پوشش طال د)

 گزینه صحیح را انتخاب کنید؟ ـ 90
 شود.استفاده می shRNAبراي انتقال موثر  پلیمري و لیپیدي هايحاملنانو از )الف
 شود.ها استفاده میCDKعلیه سیکلین ها و  miRNAاز پلیمرهاي کاتیونی براي رسانش  )ب
 استفاده نمود. pHهاي پلیمري حساس به توان از نانوحاملجهت تسهیل رها سازي سیتوپالسمی می )ج
شوند بلکه همچنین ارتباط با غشاي سـلولی را می miRNAبا  خودي به خود واکنش لیپیدهاي کاتیونی نه تنها باعث )د

 کنند.تسهیل می

 ؟شودنمیکدام مورد جزء دندریمر ها محسوب  ـ 91
 اسید گلوتامیک)پلی ( L الف)

 ن ایمین)(پروپیل پلی )ب
 (آمیدو آمین) پلی )ج
 (گلیسرول سوکسینیک اسید) پلی )د

 است؟ ادرستن 1968STکدام عبارت در مورد  ـ 92
 هاي ضد توموري است.یک آنالوگ هیدروفیلی کامپتوتسین با ویژگی )الف
 .تر استفعال، ضعیف SN38  نسبت به سایر مشتقات کامپتوتسین مانند )ب
 هاي سرطانی مقاوم به پالتین آزمایش شده است.در سلول )ج
 کامپتوسین براي افزایش حاللیت کامپتوسین سنتز شد. 7نومتیالسیون در موقعیت یبا استفاده از اکسی ایم )د
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دوکسوروبیسین گیري کدام عامل زیر به عنوان یک استاندارد براي ارزیابی رهاسازي لیپوزوم حاوي اندازه ـ 93
 شود؟حساس به حرارت در نظر گرفته می

 Cu+2 د) Ca+2 ج) Mg+2 ب) Mn+2 الف)

 هاي ذیل درست است؟کدام گزینه در مورد میزان بارگیري حامل ـ 94
 لیپوزوم ها ظرفیت بارگیري پایین اما پایداري باالیی دارند. )الف
 دارند. پایینیاما بازدهی  باالویروس ها ظرفیت بارگیري دارویی  )ب
 نانوذرات سیلیکا زیست سازگاري خوب و ظرفیت بارگیري باالیی دارند. )ج
 اي دارند.نانوکریستال ها علی رغم بارگیري ضعیف و حاللیت پایین، کاربردهاي گسترده )د

استفاده  MRIدر تصویر برداري کنتراست مثبت جهت بارگذاري در نانوحامل ها به عنوان کدام گزینه  ـ 95
 ؟شودمی

 Gd+3 د) 4O3Fe ج) FeO ب) سوپرپارامغناطیس الف)

 شود؟استفاده میها  nanobubbleو ها  microbubbleبه طور رایج از چه گازي داخل  ـ 96
 دي اکسید کربن د) هوا ج) اکسیژن ب) نیتروژن الف)

 هاي کدام نانوساختار زیر است؟دوست کراس لینک شده از ویژگیهاي پلیمري آبشبکه ـ 97
 nanocapsule د) quantum dot ج) nanogel ب) carbon dot الف)

 شود؟اطالق می stealth moleculeهاي زیر به کدامیک از گزینه ـ 98
 Antibodies د) PAMAM ج) PEG ب) PLGA الف)

 ؟باشدنمیها هاي نانوکریستالهاي زیر از ویژگیکدامیک از گزینه ـ 99
 .نانومتر هستند 100هاي کمتر از در محدوده )الف
 دارد.ها ربرد فراوان در مصرف خوراکی داروکا به دلیل دارا بودن حامل پلیمري ب)
 .شوندمیباال تهیه ـ  پایین یا پایینـ  با هر دو روش باال ج)
 .یک نانوکریستال است Emend د)

اي به ترتیب از استفاده از نقاط کوانتومی بر پایه فلزات به عنوان نانوترانوستیک و تصویربرداري هسته معایب ـ 100
 راست به چپ کدام است؟

 کنتراست ضعیف براي بافت نرم ـ سمیت باال )الف
 براي بافت سختکنتراست قوي ـ  حساسیت باال )ب
 کنتراست ضعیف براي بافت سخت ـ سمیت باال )ج
 کنتراست قوي براي بافت نرم ـ حساسیت باال )د

 موفق باشید
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