
 1400سال  علوم اعصابرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 يو نوروفارماکولوژ یزیولوژينوروف

 ؟باشدنمی صحیحدر مورد عملکرد مخچه در کنترل عمومی حرکات  کدامیک ـ 1
 .کندمی ایفا نقش حرکتی عمل بنديزمانمخچه در  الف)
 .کندمی ایفا نقش حرکتی مخچه در یادگیري ب)
 .مخچه نقشی در کنترل اعمال شناختی مرتبط با حرکت ندارد ج)
 .کندمی دریافت حسی هايگیرنده از وسیعی اطالعات مخچه )د

 شوند؟ریزي میاي برنامه) چشم در چه ناحیهPursuitحرکات تعقیبی ( ـ 2

 Cerebellum الف)
 Frontal cortex ب)
 Temporal cortex ج)
 Superior colliculi د)

با ........ تنوس عضالت سراسر بدن همراه بوده و معموالً طول این دوره از خواب با افزایش  REMدوره خواب  ـ 3
 کند.خستگی ........ پیدا می

 شافزایـ  کاهش د) کاهشـ  افزایش ج) افزایشـ  افزایش ب) کاهشـ  کاهش الف)

 :بجز ،شودمشاهده می Lou gehrigهمه اختالالت زیر در بیماري  ـ 4
 Spastic Paralysis د) Hyporeflexia ج) Hypotonia ب) Flaccid Paralysis الف)

 Medial brainstem pathwaysکدامیک از مسیرهاي عصبی زیر که در کنترل حرکت دخالت دارند، جزو  ـ 5
 ؟گرددنمی محسوب

 روبرواسپاینال د) وستیبولواسپاینال ج) رتیکولواسپاینال ب) تکتواسپاینال الف)

اگر از فردي که دچار آسیب شدید در قشر آهیانه پشتی راست شده است، بخواهیم تصویر گل زیر را از روبرو  ـ 6
 کشد؟زیر را میهاي ترسیم کند، احتماال کدامیک از نقاشی

 

  د)  ج)  ب)  الف)
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اگر محرکی با شدت ثابت بر روي یک گیرنده حسی نگه داشته شود، فرکانس پتانسیل عمل در سلول عصبی  ـ 7
 مربوط به گیرنده مذکور .......

 .یابدافزایش می الف)
 .ماندثابت باقی می ب)
 .یابدکاهش می ج)
 .یابدپس افزایش میابتدا کاهش س د)

 در قشر بینایی به ترتیب از راست به چپ با کدام عملکرد بینایی زیر در ارتباط هستند؟ LO و MTناحیه  ـ 8
 شناسایی شکل ـ تشخیص شکل الف)
 پردازش حرکت ـ پردازش جهت حرکت ب)
 بازشناخت شکل ـ پردازش جهت حرکت ج)
 شناسایی شکل ـ دید رنگی د)

 باشد؟هاي فولیکول مو میکدامیک از موارد زیر محرك گیرنده ـ 9
 کشش د) ارتعاش ج) فشار ب) حرکت الف)

شود. در بررسی نوار مغزي این هاي زودگذر عدم هوشیاري نسبت به اطراف میکودکی شش ساله دچار دوره ـ 10
ه شود. احتماال این کودك بهاي متوالی مشاهده میزدنهمراه با پلک Spike and waveکودك الگوي فعالیت 

 کدام نوع صرع مبتال است؟
 Convulsive د) Grand mal ج) Tonic-clonic ب) Absence الف)

 شود و در کدام فرآیند زیر نقش دارد؟اورکسین از کجا ترشح می ـ 11
 بین خواب و بیداريدر سوییچ ـ  هیپوتاالموس الف)
 سوییچ بین خواب و بیداريدر ـ  هیپوکامپ ب)
 REMافزایش میزان خواب ـ  هیپوتاالموس ج)
 Non-REMافزایش میزان خواب ـ  تاالموس د)

 :بجز ،هاي مویی گوش داخلی صحیح استها در مورد سلولتمامی گزینه ـ 12
 باشد.ها میبیشتر از داخلیهاي مویی خارجی تعداد سلول الف)
 .دارند قرار ردیف یک در داخلی مویی وهاي مویی خارجی در سه ردیف سلول ب)
 خورند.ها صدمه میهاي مویی داخلی در نویزهاي زیاد زودتر از خارجیسلول ج)
 .است پرستین انقباضیهاي مویی خارجی حاوي پروتئین سلول د)

 ؟است نادرستهاي موجود در قشر مغز موارد زیر در مورد نورون کدامیک از ـ 13
 وجود دارد. Iهاي مغز بجز الیه هاي پیرامیدال در همه الیهجسم سلولی نورون الف)
 گابا است. chandelierو  basketهاي نوروترانسمیتر نورون ب)
 کنند.گلوتامات ترشح می chandelierهاي گابا و نورون basket هاينورون )ج
 هاي پیرامیدال گلوتامات است.نوروترانسمیتر اصلی رها شده از نورون د)
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 ؟باشدنمی صحیحاي هاي قاعدهکدام گزینه زیر در مورد ارتباطات عقده ـ 14
 طور مستقیم با عضالت در ارتباط هستند.ه اي بهاي قاعدهعقده الف)
 کند.عنوان نوروترانسمیتر استفاده میبخش مشبک جسم سیاه از گابا به  ب)
 کند.بخش متراکم جسم سیاه از دوپامین به عنوان نوروترانسمیتر استفاده می ج)
 کند.هاي استریاتوم از گابا به عنوان نوروترانسمیتر استفاده میبخش اعظم نورون د)

ت در بصل النخاع فرد در اثر تومور آسیب ببیند، کدام اگر در بیماري هسته گراسیلیس و کونئاتوس سمت راس ـ 15
 گزینه درست است؟

 رود.احساس ارتعاش دست راست و پاي راست از بین می الف)
 رود.احساس ارتعاش دست راست و پاي چپ از بین می ب)
 رود.احساس درد دست راست و پاي راست از بین می ج)
 رود.احساس درد دست راست و پاي چپ از بین می د)

 هاي سیستم اتونوم کدامیک از موارد زیر است؟در گانگلیون IPSPعامل ایجاد  ـ 16
 M1فعال شدن رسپتورهاي موسکارینی  الف)
 M2فعال شدن رسپتورهاي موسکارینی  ب)
 نیکوتینی رسپتورهاي شدن فعال )ج
 فعال شدن رسپتورهاي پپتیدي د)

 هاي عصبی نوسی سپتورها در پوست نقش دارند؟یک از عوامل زیر در فعال نمودن ترمینالکدام ـ 17
 P2Yاز طریق ATP الف)
 TRPV4 طریق ازسرما  ب)
  TRPM8تحریک مکانیکی از طریق  ج)
 P2Xاز طریق C° 33-39 گرماي د)

 درستی بیان شده است؟ه اي بهاي قاعدههستههاي استریاتوم در کدامیک در مورد نوروترانسمیتر نورون ـ 18
 Small aspiny interneurons; ACh الف)
 Medium spiny neurons; Dopamine ب)
 Large aspiny interneurons; GABA ج)
 Medium aspiny interneurons; Somatostatin د)

 رسند؟روزي از کدام ناحیه مستقیما به هیپوتاالموس میهاي شبانهاطالعات بینایی براي تنظیم ریتم ـ 19
 تشعشع بینایی د) کیاسماي اپتیک ج) راه بینایی ب) هیشبک الف)

 گویند؟چه می ،دهدتدریجی شنوایی که با افزایش سن رخ می کاهشبه  ـ 20
 Ataxia الف)
 Acalculia ب)
 Long QT Syndrome ج)
 Presbycusis د)
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 است؟ نادرستزیر در مورد تخریب ناحیه ورنیکه  کدام مورد ـ 21
 شودافازي سلیس ایجاد می الف)
 .کندزند ادراك نمیفرد معنی حرفهایی را که می ب)
 .کندنویسد ادراك نمیفرد معنی کلماتی را که می ج)
 .شودافازي حرکتی ایجاد می د)

 گزینه در مورد دوك عضالنی درست است؟کدام  ـ 22
 .کننددهی نمیاي را عصبفیبرهاي با زنجیره هسته Iaفیبرهاي  الف)
 .کننددهی نمیاي استاتیک را عصبفیبرهاي کیسه هسته IIفیبرهاي  ب)
 .رسندمیفیبرهاي گاما موتور به مرکز فیبرهاي داخل دوکی  ج)
 .دهنداستاتیک و مداوم پاسخ میاي به کشش فیبرهاي با زنجیره هسته د)

 هاي زیر است؟لمینسکوس میانی، مسیر انتقال کدامیک از پیامـ  ستون خلفی ـ 23
 رکتیسریع ح د) آهسته حسی ج) حسیسریع  ب) آهسته حرکتی الف)

 ها در پاسخ به نور کدام است؟ها و مخروطاستوانهترتیب درست وقایع ایجاد شده در تبدیل و انتقال پیام نوري در  ـ 24
و کـاهش  cGMPهاي سدیمی، کـاهش فعال شدن ترانسدوسین، تغییرات ساختاري در رودوپسین، بسته شدن کانال الف)

 آزاد شدن گلوتامات
اهش هاي سـدیمی و کـ، بسته شدن کانالcGMPتغییرات ساختاري در رودوپسین، فعال شدن ترانسدوسین، کاهش  ب)

 آزاد شدن گلوتامات
و تغییـرات  cGMPهـاي سـدیمی، کـاهش کاهش آزاد شدن گلوتامات، فعال شدن ترانسدوسین، بسته شـدن کانـال ج)

 ساختاري در رودوپسین
هاي سدیمی و فعـال ، کاهش آزاد شدن گلوتامات، بسته شدن کانالcGMPتغییرات ساختاري در رودوپسین، کاهش  د)

 شدن ترانسدوسین

 شود؟) در آسیب کدام ناحیه از مغز دیده میscanning speechتکلم آهسته شده و بریده بریده ( ـ 25
 مخچه د) ايهاي قاعدهعقده ج) ناحیه ورنیکه ب) ناحیه بروکا الف)

 دهد؟بندرت رخ می CNSبه کدام دلیل بازیابی آکسون آسیب دیده در  ـ 26
 تشکیل جوانهعدم  الف)
 عدم هدایت جوانه ب)
 هاعملکرد نادرست آستروسیت ج)
 رسانی در بافت آسیب دیدههاي خونمحدودیت د)

 زیر هايپدیده از کدامیکاست،  شده تشنج دچارحمله که جنرال کلونیک تونیکدر یک بیمار مبتال به صرع  ـ 27
 است؟ تشنج توقف اصلی عامل احتماال

 سیناپسیتسهیل پیش الف)
 کمبود ذخایر سیناپسی ب)
 عادت کردن ج)
 مهار فعال د)
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 است؟ صحیح گزینه کدام )EEGدر مورد منشا امواج ثبت شده از مغز طی الکتروانسفالوگرافی ( ـ 28
 شوندمی شلیک سرعت به زیرا عمل هايپتانسیل الف)
 جمع شدن دارندهاي سیناپسی زیرا قابلیت پتانسیل ب)
 هاي عمل زیرا به اندازه کافی بزرگ هستندپتانسیل ج)
 هاي سیناپسی زیرا سرعت هدایت بیشتري دارندپتانسیل د)

 است؟ مهاري سیناپس در مورد مدارات مخچه در کدام گزینه هر دو ـ 29
 اي به سلول گرانولیفیبر خزه ـ سلول گلژي به سلول گرانولی الف)
 اي به سلول گرانولیفیبر خزهـ  فیبرموازي به سلول سبدي ب)
 سلول گلژي به سلول گرانولیـ  فیبرموازي به سلول گلژي ج)
 سلول گلژي به سلول گرانولیـ  سلول سبدي به سلول پورکینژ د)

 باشند؟هاي زیر در ارتباط با مسیر چشایی میکدامیک از هسته ـ 30
 برجستگی دوگانه تحتانی د) دسته منزوي ج) زانوي میانی ب) وي جانبیزان الف)

 شوند؟اوپیوئیدها با چه مکانیسمی باعث افت فشارخون وضعیتی می ـ 31
 1-اثر آنتاگونیستی در سطح رسپتور آلفا الف)
 اثر آگونیستی در سطح رسپتور موسکارین ب)
 افزایش آزادسازي هیستامین ج)
 کاهش آزادسازي دوپامین د)

 اند؟بندي قرار گرفتهمثل زولپیدم، از نظر مصرف در دوران حاملگی در کدام طبقه Zکیبات تر ـ 32
 Category D د) Category C ج) Category B ب) Category A الف)

 در دوزهاي درمانی پیشنهاد شده است؟ کدامیک از فرضیات زیر در مورد مکانیسم عمل لیتیوم ـ 33
 Na+/K+-ATPaseافزایش فعالیت پمپ  الف)
 Glycogen synthase kinase-3مهار آنزیم  ب)
 Na+-Ca2+ exchangerافزایش فعالیت  ج)
 تشدید فعالیت سیگنالینگ اینوزیتول د)

 :بجزباشند، آور داراي تمام مزایاي زیر میبه عنوان خواب Zطور کلی ترکیبات ه ها، بدر مقایسه با بنزودیازپین ـ 34
 آلودگی کمتر در طی روزخواب الف)
 ) بیشترefficacyاثر بخشی ( ب)
 تغییرات کمتر در الگوي خواب ج)
 اثر فراموشی کمتر د)

، با مصرف کدامیک از HLA-B*1502جانسون در بیماران داراي آلل -افزایش ریسک بروز سندرم استیون ـ 35
 داروهاي ضد تشنج زیر وجود دارد؟

 کاربامازپین د) الموتریژین ج) گاباپنتین ب) والپروات الف)
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 مصرف لوودوپا در کدامیک از موارد زیر ممنوع است؟ ـ 36
 گلوکوم با زاویه بسته الف)
 افراد مبتال به مالنوما ب)
 هاي قلبیبیماري ج)
 زخم پپتیک د)

 کند؟با چه مکانیسمی به عنوان خواب آور عمل می Suvorexantداروي  ـ 37
 آگونیست گیرنده مالتونین الف)
 BZ1آگونیست گیرنده ب)
 H1آنتاگونیست گیرنده  ج)
 orexinآنتاگونیست گیرنده  د)

 در کنترل بیماري پارکینسون چیست؟ Entacaponeنقش داروي  ـ 38
 برطرف کردن عالیم بیماري پارکینسون الف)
 جلوگیري از پیشرفت بیماري پارکینسون ب)
 کاهش تبدیل لوودوپا به دوپامین در خون ج)
 طوالنی کردن مدت اثر لوودوپا د)

 ؟کندبا چه مکانیسمی عمل می Levitriacetamداروي ضد تشنج  ـ 39
 کاهش آزادسازي گلوتامات الف)
 بلوك کانال سدیم وابسته به ولتاژ ب)
 AMPAآنتاگونیست رسپتور  ج)
 NMDA آنتاگونیست رسپتور د)

 شود؟استفاده می Dravet’s syndromeکدامیک از داروهاي زیر در درمان بیماري  ـ 40
 Zonisomide د) Vigabatrin ج) Stiripentol ب) Phenytoin الف)

مخطط بروز عارضه هیپرترمی بدخیم در مصرف داروهاي بیهوشی با کدامیک از تغییرات ژنتیکی در عضالت ـ 41
 تواند مرتبط باشد؟می

 موتاسیون در ساب یونیت کانال سدیم وابسته به ولتاژ الف)
 هاي کانال پتاسیمموتاسیون در ساب یونیت ب)
 در رسپتورهاي رایانودینموتاسیون  ج)
 IP3موتاسیون در رسپتورهاي  د)

 شود؟در کدامیک از حاالت زیر القا بیهوشی با داروهاي بیهوشی استنشاقی آهسته می ـ 42
 افزایش بازدهی قلبی الف)
 هیپرونتیالسیون ب)
 افزایش فشارنسبی داروي بیهوشی استنشاق شده ج)
 خون در بیهوشی داروي حاللیت بودن کم )د
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 کند؟با چه مکانیسمی به عنوان اسپاسمولیتیک عمل می Tizanidineداروي  ـ 43
 آنتاگونیست گیرنده نیکوتینی استیل کولین الف)
 مهار اگزوسیتوز سیناپسی ب)
 GABA-Bآگونیست رسپتور  ج)
 2-آگونیست گیرنده آلفا د)

 کند؟شود. این دارو با چه مکانیسمی عمل میبرطرف کردن حمالت میگرنی از سوماتریپتان استفاده میدر  ـ 44
 �/�1��5آگونیست گیرنده  الف)
 آگونیست گیرنده دوپامین ب)
 1-آگونیست گیرنده آلفا ج)
 مسدود کننده کانال کلسیم د)

 است؟ بروز قابل پرامین ایمی مثل ايحلقه سه افسردگی ضد داروهاي با مسمومیتم زیر در ئکدام از عال ـ 45
 آریتمی قلبی، تشنج الف)
 نارسایی حاد کلیوي ب)
  افزایش میزان اوره و کراتینین سرم ج)
 تضعیف مرکز تنفس در بصل النخاع د)

انجام همه آزمایشات زیر قبل و در حین درمان در بیماران مانیک دپرسیو که تحت درمان با لیتیوم قرار دارند،  ـ 46
 :بجز ،ضروري استبا داروي فوق 

 تست عمل تیروئید الف)
 گیري منظم میزان شنوائیاندازه ب)
 )CBC( هاي خونشمارش مرتب گلبول ج)
 )ECG(گرفتن الکتروکاردیوگرام  د)

) مثل فلوئوگزتین موجب بروز کدامیک (SSRIsمصرف دراز مدت داروهاي مهار کننده جذب مجدد سروتونین  ـ 47
 شوند؟از آثار زیر در فرد مصرف کننده می

 هاي کبديافزایش آنزیم الف)
 هاي سفیدافزایش گلبول ب)
 کاهش میل جنسی در مردان ج)
 و آریتمی قلبی خطرناك کاردي تاکی )د

 شود؟مصرف کدامیک از داروهاي ضد صرع موجب بهبود دردهاي نوروپاتیک می ـ 48
 لووتیراستام د) ویگاباترین ج) گاباپنتین ب) الموتریژین )الف

 شود؟آور، کدامیک از تغییرات زیر در الگوي خواب ایجاد میها به عنوان خوابدر مصرف بنزودیازپین ـ 49
 REMافزایش طول مدت  الف)
 NREMکاهش طول مدت مرحله چهار  ب)
 NREMکاهش طول مدت مرحله دو  ج)
 Sleep onset latencyافزایش  د)
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ساله است که به علت ابتال به صرع بزرگ تحت درمان با فنی توئین قرار دارد. مصرف دراز  30بیمار دختري  ـ 50
 شود؟میک از عوارض زیر در فرد مصرف کننده میمدت داروي فوق موجب بروز کدا

 افزایش فشارخون الف)
 خشونت قیافه ب)
 بینائینقص در میدان ج)
 لرزش و تشنج د)

 

 یولوژيو نوروب ینوروآناتوم

 است؟ Ventral striatumمربوط به  زیرکدامیک از عناصر  ـ 51
 Putamen الف)
 Accumbance ب)
 substantia nigra ج)
 Substantia inominata د)

 ) در کدام بخش قرار دارد؟Fine touchرون راه لمس دقیق (ودومین ن ـ 52
 Thalamus الف)
 Dorsal Root ganglion ب)
 Medulla ج)
 Dorsal horn of spinal cord د)

 :بجز ،شوندمی خارج pontomedularاز شیار  زیرهمه اعصاب  ـ 53
 Abdocent الف)
 Vestibulo cochlear ب)
 Vagus ج)
 Facial د)

 است؟ زیراز کدام هسته  glossopharingialمبدا بخش حسی عصب  ـ 54
 Inferior Salivatory الف)
 Ambiguus ب)
 Solitiary ج)
 Superior Salivatory د)

 :بجز ،کنندنخاع عبور می Lateral funiculusاز  زیرهاي عصبی همه راه ـ 55
 Lateral corticospinal الف)
 Vestibulo spinal ب)
 Spinothalamic ج)
 Dorsal Spinocerebellar د)
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د و حرارت بیماري به دنبال ضعف اندام تحتانی ناشی از اصابت چاقو مراجعه نموده است. در معاینه، حس در ـ 56
تر از سمت چپ پاي چپ و لمس دقیق پاي راست مختل شده است . قدرت حرکتی اندام تحتانی راست ضعیف

 تواند باشد؟است، محل آسیب کجا می
 ناحیه گردنی سمت چپ نخاع الف)
 ناحیه توراسیک سمت چپ نخاع ب)
 ناحیه گردنی سمت راست نخاع ج)
 ناحیه توراسیک سمت راست نخاع د)

 است؟ زیردر پایین، مجاور کدام عنصر  cingulate gyrus ـ 57
 Corpus callosum د) Fornix ج) Septum ب) Frontal lobe الف)

 :بجز ،در پل قرار دارند زیرهاي همه هسته ـ 58
 superior olivary الف)
 Facial motor ب)
 Trigeminal sensory ج)
 Solitary د)

 ستون اطراف سمپاتیک هايعقده با) (White communicatingشاخه ارتباطی سفید  زیرهمه اعصاب نخاعی  ـ 59
 :بجز ،دارند فقرات

 L2 د) T10 ج) T2 ب) C7 الف)

 تقاطع دارد؟ medullaدر  زیرکدام راه عصبی  ـ 60
 corticospinal الف)
 Rubrospinal ب)
 Spinothalamic ج)
 Tectospinal د)

 شود؟) می(Hyper accusesموجب پرشنوایی  زیرآسیب کدام عصب  ـ 61
 Trigeminal د) Facial ج) Glossopharingial ب) Vagus الف)

 شود؟به کدام هسته تاالموس منتهی می Trigemothalamicمسیر  ـ 62
 Ventro postro medial (vpm( الف)
 Ventro postro lateral (vpl( ب)
 Antroventral (AV( ج)
 Ventrolateral (VL( د)

 ) بطن جانبی قرار دارد؟Temporalکدام ساختار در شاخ تحتانی ( ـ 63
 دم هسته دم دار الف)
 اسپلنیوم ب)
 پوتامن ج)
 هابنوال د)
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 باشد؟می 11و  10و  9کدام هسته زیر مربوط به بخش حرکتی اعصاب کرانیال  ـ 64
 Inferior olivary الف)
 Superior salivatory ب)
 Solitarious ج)
 Ambiguus د)

 کدامیک در شکنج فرونتال تحتانی قرار دارد؟ ـ 65
 ناحیه شنوایی اولیه الف)
 ناحیه ورنیکه ب)
 ناحیه پره موتور ج)
 ناحیه بروکا د)

 شاخه کدام شریان است؟ Inferior posterior cerebellarشریان  ـ 66
 Basilar الف)
 Vertebral ب)
 Posterior cerebral ج)
 Posterior communicating د)

 :بجز ،شودمشاهده می lateral medullary syndromدر  زیرم ئهمه عال ـ 67
 Horner's sundrom الف)
 Spastic plegy of limbs ب)
 Ataxic gate ج)
 Dysphasia د)

 است؟ زیرسانی قشر بینایی مغز توسط کدام شریان رخون ـ 68
 Anterior cerebral الف)
 Posterior cerebral ب)
 Middle cerebral ج)
 Posterior communicating د)

 قرار دارد؟ زیردر ضخامت کدام بخش  Amygdaloid ـ 69
 Uncus الف)
 Pre cuneus ب)
 Orbital gyrus ج)
 Lateral occipitotemporal gyrus د)

 کره مغزي قرار دارد؟م بخش از نیمدر کدا Precuneus gyrus ـ 70
 سطح خارجی الف)
 کرهپسین نیمقطب  ب)
 سطح داخلی ج)
 سطح تحتانی د)
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 :بجز ،مربوط به راه شنوایی است زیرهمه مراکز  ـ 71
 Inferior colliculus الف)
 Lateral leminscus ب)
 Lateral geniculate body ج)
 superior olivary د)

 قرار دارد؟ زیرمرکز خواندن و نوشتن در کدام بخش  ـ 72
 Insula الف)
 Angular gyrus ب)
 Superior parietal gyrus ج)
 Superior temporal gyrus د)

 :بجز ،شودمشاهده می cculomotorOدر ضایعه عصب  زیرم ئهمه عال ـ 73
 Lateral strabism د) Miosis ج) Mydriasis ب) Ptosis الف)

 در هیجان گفتاري نقش اساسی دارد؟ زیرهاي کدامیک از بخش ـ 74
 Superior temporaal sulcus الف)
 Anterior cingulate ب)
 Triangular gyrus ج)
 Superior temporal gyrus د)

 کند؟سیناپس می زیربا کدام سلول  Climbing fiberدر مخچه  ـ 75
 Basket د) Granular ج) Golgi ب) Purkinge الف)

 است؟ زیرضایعه در کدام بخش  Prosopogenosiaدر  ـ 76
 Fusiform gyrus الف)
 Supramarginal gyrus ب)
 Superior parietal gyrus ج)
 Poterior superior temporal sulcus د)

 :بجز ،تصحیح اس lentiformهمه عبارات زیر در مورد  ـ 77
 باشد.می Basal gangliaبخشی از  الف)
 است. Globus pallidusو  Putamenشامل  ب)
 است. Extermal capsulدر خارج مجاور  ج)
 باشد.می Internal capsulدر داخل مجاور  د)

 است؟ pallidumو  striatumبین  Directدر مسیر  زیرکدامیک از عناصر  ـ 78
 Clastrum الف)
 Internal globus pallidus ب)
 External globus pallidus ج)
 Subthalamic nucleus د)
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 در جدار جلویی بطن سوم قرار دارد؟ زیرکدام عنصر  ـ 79
 Fornix الف)
 Chiasma Optic ب)
 Infundibulum ج)
 Lamina Terminalis د)

 قرار دارد؟ Reticular Activated systemهاي تاالموس در مسیر هستهکدامیک از  ـ 80

 Dorsolateral د) Antroventral ج) Interlaminar ب) Dorsomedial الف)

 درستی مزدوج شده است؟ه ها، مجموعه مولکول سیگنالینگ و رسپتورش بدر کدامیک از گزینه ـ 81
 NGF- guanylyl cyclase الف)
 Interleukins- tyrosine kinase ب)
 EGF- tyrosine kinase associated ج)
 TGF-β- threonine/serine kinase د)

 درستی مزدوج شده است؟ ه در کدام گزینه، نام رسپتور و پیامبر ثانویه در سیگنالینگ نوروترانسمیترها ب ـ 82

 α1- cAMP الف)
 DAG3IP -4M , ب)
 cAMP -BGABA ج)
 5��2�- ��3��� , د)

 گردد؟به انتقال از پایانه عصبی به سمت جسم سلولی چه اطالق می ـ 83
 Slow axonal transport الف)
 Fast axonal transport ب)
 Orthograde transport ج)
 Retrograde transport د)

 :بجز ،صحیح است RNAد ها در مورتمامی گزینه ـ 84
 نوکلئوتید دارند. 25تا  21حدود  microRNAs الف)
 اي است و حاوي قند دي اکسی ریبوز است.تک رشته RNA ب)
 شود.یم جادیژن ا کیاز  mRNA کیاز  شتری، بsplicingبا  ج)
 شود.ایجاد می pre-mRNAاز  mRNAها، بیش از یک با حذف اینترون د)

 ؟کدامیک از جمالت زیر در مورد میتوکندري صحیح است ـ 85
 موثري هستند. DNAداراي سیستم ترمیم  )الف
 هاي هسته است.ها در میتوکندري محصول ژندرصد پروتئین 99 )ب
 میتوکندریایی نقش دارد. II ،DNAدر سنتز کمپلکس  )ج
 هسته است. DNAبرابر کمتر از  10میتوکندري  DNAمیزان موتاسیون در  )د
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 ) صحیح است؟(Small G-proteinsک هاي جی کوچکدام گزینه در مورد پروتئین ـ 86
 شوند.غیرفعال می Guanine exchange factors توسط  الف)

 کنند.سرعت انتقال وزیکولی را تنظیم می  Rho/Racخانواده )ب
 .کندمی تنظیم هسته به سلول غشاي از سیگنال انتقال با را رشد Ras خانواده )ج
 هاي بین غشاي پالسمایی و اجزاي سیتواسکلتون دخالت دارند.در واکنش Rab خانواده  )د

 شود؟سنتز کدامیک از نوروترانسمیترهاي زیر با دپوالریزاسیون پایانه عصبی و ورود کلسیم فعال می ـ 87
 Carbon monoxide د) Acetylcholine ج) Substance P ب) ATP الف)

 کدام گزینه در مورد پمپ سدیم پتاسیم صحیح است؟ ـ 88
 شود.اُآبائین به ساب یونیت بتا متصل می الف)
 ساب یونیت آلفا بدون جزء بتا عملکردي ندارد. ب)
 است. FXYD هايساب یونیت بتا از پروتئین ج)
 است. ATP صالساب یونیت گاما محل ات د)

مربوط  نیکوللیاست ینیکوتین يهابه اختالل عملکرد کانال ری) ز(channelopathiesاز اختالالت  کیکدام ـ 89
 شود؟یم

 Myasthenia الف)
 Periodic paralysis ب)
 Myotonia ج)
 Malignant hyperthermia د)

 شدن باز است، ولتمیلی -60کلر یون تعادلی پتانسیل و ولتمیلی -75در یک نورون، پتانسیل استراحت غشا  ـ 90
 دارد؟ غشا پتانسیل بر اثري چه کلري هايکانال
 کند.تغییر نمی الف)
 شود.صفر می ب)
 شود.هیپرپوالریزه می ج)
 شود.دپوالریزه می د)

 :بجز ،هستند cell adhesionهاي جزو خانواده مولکول تمام موارد زیر ـ 91
 Cadherins د) Laminins ج) Integrins ب) Selectins الف)

) وزیکول از غشاي سلول pinching offدر فرآیند اندوسیتوز با واسطه رسپتور، کدام پروتئین در جداکردن ( ـ 92
 کند؟نقش ایفا می

 Caveolin د) Clathrin ج) Dynamin ب) Adaptin الف)

 کند؟ها، تعداد مولکول یا یون بیشتري در یک ثانیه از غشاي نورون عبور میاز طریق کدامیک از گزینه ـ 93
 )Pump( پمپ الف)
 )Channel( کانال ب)
 )Exchanger( گر مبادله ج)
 )Transporter( ترانسپورتر د)
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 غشاي سلول شوان در ساختار میلین است؟ Exoplasmicهاي ها عامل اصلی اتصال الیهکدامیک از گزینه ـ 94

 PMP22 الف)
 glycoprotein P0 ب)

 Myelin basic protein (MBP( ج)
 Proteolipid protein (PLP( د)

 :بجز ،کنندهاي اکوآپورین عبور توانند از کانالهمه مواد زیر می ـ 95

 Uric Acid د) Mannitol ج) Glycerol ب) NH3 الف)

 هاي آمینه زیر در ابتداي تمامی پپتیدهاي اوپیوئیدي وجود دارد؟کدام ترتیب اسید ـ 96

 Tyr-Gly-Gly-Phe-Met الف)
 Tyr-Pro-Gly-Phe-Met ب)
 Tyr-Gly-Arg-Phe-Met ج)
 Met-Gly-Gly-Phe-Met د)

 شود؟می NMDA گیرنده عملکرد بهبود باعث گلوتامات گیرنده به اتصال باکدام نوروترانسمیتر  ـ 97

 Pماده  د) گلیسین ج) سروتونین ب) دوپامین الف)

 ست؟ایونی هاي زیر کانال کدامیک از گیرنده ـ 98

 B1HT-5 د) A1HT-5 ج) 2HT-5 ب) 3HT-5 الف)

 تواند از سلول خارج شود؟کلسیم از طریق کدامیک از عوامل زیر مییون ـ 99

 ATPases +2Ca الف)

 channel +2Ca Mechanically gated ب)
 channel +2Ca operated-Store ج)
 channel +2Ca gated-Ligand د)

 کند؟ها حمل میمیکروتوبول »+«تهاي هاي زیر مواد را به سمت انکدامیک از پروتئین ـ 100

 Kinesin الف)

 Myosin ب)

 Dynein ج)

 Peroxin د)

 
 

 موفق باشید
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