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 1صفحه  
 

 یهتغذ

 :بجزدر بیماري پروپیونیک اسیدمی همه موارد زیر درست است،  ـ 1
 محدودکردن دریافت ایزولوسین و متیونین الف)
 محدودکردن دریافت تیروزین و والین ب)
 اسیدهاي چرب فردکربنمحدودکردن دریافت  ج)
 محدودکردن لوسین و والین د)

 کدامیک از اعمال جراحی چاقی به ترتیب کمترین و بیشترین اثر را بر جذب مواد مغذي دارند؟ ـ 2
 DS-BPD, LVSG الف)
 RYGB, LAGB ب)
 DS-BPD, RYGB ج)
 RYGB, LVSG د)

 زیر بیشترین نقش را در تجمع ماکروفاژها دارند؟ هايکدامیک از واسطه ـ 3
 IL-1 د) TNF-α ج) IL6 ب) MCP-1 الف)

 واسطه کلیدي التهاب به دنبال رژیم محدود از کالري کدام است؟ ـ 4
 EPA د) TNF-α ج) سیرتوئین )ب نیتریک اکسید )الف

 کدام مواد مغذي در کودکان مبتال به بیماري التهابی روده، شایع است؟ کمبود ـ 5
 Dو  Aویتامین  )الف
 B12روي و  )ب
 آهن و اسیدفولیک )ج
 کلسیم و پتاسیم )د

 دهد؟کدام گزینه، اطالعات درستی در خصوص تغذیه در دوران شیردهی می ـ 6
 روز مجاز است. گرم درمیلی 500کافئین کمتر از  )الف
 الزم نیست. B12حتی براي مادران گیاهخوار مکمل  )ب
 نیاز به روي کمتر از دوران بارداري است. )ج
 ندارد. DRIکل چربی دریافتی در این دوران  )د

 هاي زیر خاصیت پوسیدگی دندانی بیشتري دارند؟با توجه به مقدار قند ساده، کدامیک از میوه ـ 7
 گالبی و گیالس )د انگور و پرتقال )ج سیب و موز )ب هاگیالس و توت )الف

ماه قبل پیوند کلیه انجام داده است، دریافت روزانه  3کیلوگرم که  60طبیعی و وزن  BMIدر یک بیمار با  ـ 8
 شود؟پروتئین چند گرم توصیه می

 120 )د 78 )ج 60 )ب 48 )الف
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 2صفحه  
 

 در بیماران مبتال به سیستیک فیبروز، کدامیک از موارد زیر درست است؟ ـ 9
 افزایش انرژي، افزایش چربی، کاهش سدیم دریافتی )الف
 افزایش انرژي، کاهش چربی، افزایش سدیم دریافتی )ب
 کاهش انرژي، افزایش چربی، کاهش سدیم دریافتی )ج
 سدیم دریافتیافزایش انرژي، افزایش چربی، افزایش  )د

ها) کدام ویژگی زیر را ، فرموالي ویژه بیماران کلیوي (دچار کاهش کلیرانس متابولیت(EN)اي در تغذیه روده ـ 10
 دارد؟

 از مقدار پروتئین آن کاسته شده و بر درصد اسیدهاي آمینه ضروري و هیستیدین آن افزوده شده است. )الف
 آن کاسته شده و بر درصد اسیدهاي آمینه گوگرددار و آرژنین آن افزوده شده است.از مقدار پروتئین  )ب
 از مقدار پروتئین و هیستیدین آن کاسته شده و بر مقدار منیزیم و انرژي آن افزوده شده است. )ج
 از مقدار پروتئین و آرژنین آن کاسته شده و بر درصد اسیدهاي آمینه ضروري آن افزوده شده است. )د

 کدام مورد است؟ TPNسال، بهترین ترکیب بزرگ Noncritically illو  Stableبراي یک بیمار  ـ 11
 1:120تا  1:130و نسبت نیتروژن (گرم) به کیلوکالري آن  kcal/kg 35-30انرژي آن  )الف
 1:100تا  1:200و نسبت نیتروژن (گرم) به کیلوکالري آن  kcal/kg 25-20انرژي آن  )ب
 1:100تا  1:130و نسبت نیتروژن (گرم) به کیلوکالري آن  kcal/kg 30-20انرژي آن  )ج
 1:130تا  1:150و نسبت نیتروژن (گرم) به کیلوکالري آن  kcal/kg 30-25انرژي آن  )د

 :بجزباشد، هاي متابولیک صحیح میدر استرس Ebb Phaseهمه موارد زیر در ارتباط با  ـ 12
 ده قلبیکاهش برون )الف
 افزایش درجه حرات بدن )ب
 هاي خونکوالمینافزایش کاته )ج
 افزایش اسیدهاي چرب خون )د

 دهد؟می (Cluster Analysis)اي کدام گزینه، اطالعات صحیحی در خصوص آنالیز خوشه ـ 13
 باشد.جزو آنالیزهاي پسین می )الف
 هاي زیاد، کارایی ندارد.نمونهدر موارد  )ب
 کند.بندي میمواد غذایی مشابه را گروه )ج
 ها را نشان دهد.هاي زیرگروهتواند مستقیما میانگین دریافتنمی )د

 کند؟کدامیک از اسیدهاي آمینه زیر با سیستم غیروابسته به سدیم از غشاي سلول عبور می ـ 14
 یننترئو )د آالنین )ج گلیسین )ب ایزولوسین )الف

در شرایط پس از جذب و در شرایط نرمال قند خون، منبع اصلی تولید گلوکز، کدام است و گلوکز در گردش هر  ـ 15
 شود؟چند ساعت یک بار جایگزین می

 ساعت 4کبد،  )د ساعت 4کلیه،  )ج ساعت 2کبد،  )ب ساعت 2کلیه،  )الف
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 3صفحه  
 

 تاثیر است؟محدودیت مصرف فروکتوز در کمبود کدامیک از موارد زیر بی ـ 16
 Bآلدوالز  )الف
 Aآلدوالز  )ب
 گلیسرات کیناز )ج
 دي فسفاتاز 6و  1فروکتوز  )د

 :بجزهمه عبارات زیر درست است،  ـ 17
بیشتر از سـایر انـواع اسـیدهاي  (MCFA)وسط زنجیر و مت (SCFA)سرعت تولید انرژي از اسید چرب کوتاه زنجیر  )الف

 چرب اشباع است.
 کنند.شده، انرژي تولید میتر از اسیدهاي چرب اشباعسریع 3اسیدهاي چرب امگا  )ب
 کنند.هاي صفراوي عمل میکننده نمکاسیدهاي چرب اکسیدشده رژیمی، به عنوان تقویت )ج
تـر از براي شرکت در سیستم عصـبی مرکـزي، در مـاه اول دوران جنینـی مهم 3نیاز به اسیدهاي چرب ضروري امگا  )د

 باشد.ها میسایر ماه

 :بجزهاي سیستینی همه موارد زیر درست است، در سنگ ـ 18
 محدودیت سدیم )الف
 محدودیت پروتئین حیوانی )ب
 هاها و سبزيمحدودیت مصرف میوه )ج
 ایی حاوي سیتراتمحدودیت مصرف مواد غذ )د

هاي گلوکز از رژیم دهندهجهت درمان اختالل ژنتیکی کمبود کدامیک از انتقال (Dietitian)یک رژیم شناس  ـ 19
 کند؟کتوژنیک استفاده می

 GLUT7 د) GLUT5 ج) GLUT3 ب) GLUT1 الف)

 کاربرد دارد؟ Hyperemesis Gravidarumکدامیک از موارد زیر در درمان  ـ 20
 عضالنی پیریدوکسین به همراه اصالح آب و الکترولیتتجویز داخل )الف
 وریدي تیامین به همراه اصالح آب و الکترولیتتجویز داخل )ب
 به همراه اصالح آب و الکترولیت Cتجویز داخل وریدي ویتامین  )ج
 ح آب و الکترولیتتجویز داخل وریدي فوالت به همراه اصال )د

 در کدام بیماري متابولیک، الزم است در رژیم غذایی لیزین و تریپتوفان محدود شود؟ ـ 21
 متیل مالونیک اسیدمی )الف
 Iگلوتاریک اسیدمی نوع  )ب
 ایزووالریک اسیدمی )ج
 متیل گلوتاکونیک اسیداوري )د

توسط کدامیک از مواد مغذي  (Post-Translational Modification)ها اي پروتئینتغییرات پس از ترجمه ـ 22
 تواند انجام بگیرد؟زیر می

 Cویتامین  )د Kویتامین  )ج آهن )ب B12ویتامین  )الف
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 یابد؟مورفیسم در پروموتور کدام ژن افزایش میدر اثر پلی 2خطر ابتال به دیابت نوع  ـ 23
 HFE د) LCT ج) AMY1 ب) Calpain-10 الف)

اي زیر آنزیم هیستون داستیالز در فرآیند تغییرات اپی ژنتیکی در سلول توسط کدامیک از ترکیبات تغذیه ـ 24
 شود؟غیرفعال می

 Flavonoids الف)
 Caffeic acid ب)
 Proanthocyanidins ج)
 Sulforaphane د)

 گیرد؟هاي چاي سبز توسط چه مکانیسمی انجام میفنلژنتیکی حاصل از پلیتغییرات اپی ـ 25
 Histone Modification الف)
 DNA Methylation ب)
 Micro RNAs ج)
 Chromatin Remodeling د)

 هاي آتی زندگی ارتباط دارد؟متیالسیون کدام ژن در کودکان با وزن هنگام تولد و خطر بروز چاقی در سال ـ 26
 Insulin - Like Growth Factor II الف)
 Glucagon - Like Peptide-1 ب)
 PPAR-α ج)
 Carnitine Palmitoyl Transferase 1 A د)

 در بیماران مبتال به کبد چرب چه میزان کاهش التهاب توصیه شده است؟ ـ 27
 درصد 10-5 د) درصد 10 ج) درصد 5-3 ب) درصد 5 الف)

 گردد؟هاي زیر باعث افزایش میل به خوردن منابع قندي میاز هورمون کدامیککاهش ترشح  ـ 28
 Insulin د) Serotonin ج) Incretins ب) GLP-1 الف)

 گردد؟از موارد زیر می کدامیکمصرف نیاسین موجب  ـ 29
 .گرددمی VLDL-APOB-100باعث تشدید پاکسازي  )الف
 .گرددمی HDL-APO-A-1باعث کاهش پاکسازي  )ب
 .گرددمی HDL-APO-A-1باعث کاهش تولید  )ج
 .گرددمی VLDL-APO-B-100باعث کاهش تولید  )د

 در یک فنجان از کدام ماده غذایی بیشتر است؟ Total Dietary Fiberمقدار فیبر رژیمی تام  ـ 30
 ايبرنج قهوه )د ذرت شیرین )ج کلم بروکلی )ب تمشک )الف

 :بجزدر معادله تخمین اسمواللیتی سرم همه موارد وجود دارد،  ـ 31
 اوره )د BUN ج) گلوکز خون )ب سدیم سرم )الف
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 اي مصرف متفورمین است؟از پیامدهاي تغذیه ،کدام کمبود ـ 32
 نیاسین، اسیدفولیک )الف
 نیاسین، پیریدوکسین )ب
 ، پیریدوکسینB12 ج)
 ، اسیدفولیکB12 د)

 مربوط به کمبود یا مصرف زیاد کدام ویتامین است؟ Imerslund-Grasbeckسندروم  ـ 33
 Dمصرف زیاد ویتامین  )الف
 Dکمبود ویتامین  )ب
 B12مصرف زیاد ویتامین  )ج
 B12کمبود ویتامین  )د

 باشد؟هاي کیفی سنجش سوء جذب چربی میترین تستکدامیک از متداول ـ 34
 Fecal Fat الف)
 Acid Steatocrit ب)
 Stool Sudan III Staining ج)
 Serum Caroten د)

باشند که باید در مراحل آغازین می (TPN)اي از متغیرهاي متابولیکی براي پایش تغذیه فراروده همه موارد ـ 35
 :بجزگیري شوند، اي دو بار اندازهدرمان حداقل هفته

 آلبومین پالسما )الف
 وضعیت اسید ـ باز خون )ب
 گلوکز در ادرار )ج
 هاي پالسماالکترولیت )د

 باشد؟براي شناسایی کدامیک از اختالالت متابولیکی می Beutlerتست غربالگیري  ـ 36
 فنیل کتون اوري )الف
 ادرار شربت افرا )ب
 اختالالت سیکل اوره )ج
 گاالکتوزمی )د

مدت دیگر  م و هموگلوبین فرد، تا چهئخونی ناشی از کمبود آهن به رغم اصالح نسبی عالدر مسیر درمان کم ـ 37
 درمان باید ادامه یابد؟

 ماه 3تا  2 )د هفته 3تا  2 )ج ماه 5تا  4 )ب هفته 5تا  4 )الف

 :بجزشود، محسوب می High FODMAPهمه موارد از مواد غذایی  ـ 38
 پرتقال )د بستنی )ج سیر )ب انبه )الف
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 6صفحه  
 

 :بجزهمه موارد درست است،  Cدر خصوص دفع کلیوي ویتامین  ـ 39

 شود.بازجذب می SVCT1در توبول پروگزیمال توسط  Cویتامین  )الف
 رود.باال می Cدفع کلیوي ویتامین  ESRDدر بیماران  )ب
 باشد.پالسما پایین می Cدر بیماران دیالیزي اغلب غلظت ویتامین  )ج
 شود.گرم در روز باشد، اسیدآسکوربیک از ادرار دفع نمیمیلی 60دریافتی کمتر از  Cمقدار ویتامین  در زنان وقتی )د

 :بجزهمه موارد زیر صحیح است،  ـ 40

 یابد.هاي قرمز افزایش می، غلظت فوالت در گلبولB12در کمبود ویتامین  )الف
 است. Holo-TCIIدرصد از کوباالمین پالسما به صورت 20-30کمتر از  )ب
 شود.غیرطبیعی می du Suppressionآزمایش  B12در کمبود ویتامین  )ج
 باشد.می B12غلظت اسیدمتیل مالونیک ادرار در ارتباط با وضعیت تغذیه ویتامین  )د

 :بجزهمه موارد زیر درست است،  ـ 41

 تواند به کولین تبدیل شود.بتائین موجود در غذاها نمی )الف
 باشند.تخم مرغ و جگر، منابع غنی کولین می )ب
 توانند منبع غنی از بتائین باشد.منابع غذایی مشتق از گیاهان نمی )ج
 زیست دسترسی کولین در شیر انسان و شیر خشک متفاوت است. )د

 :بجزصحیح است،  )Zinc(همه موارد در مورد عنصر روي  ـ 42

 در مردان و زنان بالغ یکسان است. (UL)قابل تحمل حداکثر دریافت  )الف
 نیاز در بارداري بیشتر از شیردهی است. )ب
 در زنان کمتر از مردان است. RDAمیزان  )ج
 در نوجوانان دختر و پسر یکسان است. (UL)حداکثر دریافت قابل تحمل  )د

حداکثر دریافت روزانه فسفر  ،باشدکه تحت درمان با همولیز می کیلوگرم 70نرمال و وزن  BMIدر یک بیمار با  ـ 43

 گردد؟گرم توصیه میچند میلی

 560 )د 700 )ج 840 )ب 1190 )الف

 :بجزهمه موارد زیر درست است،  ـ 44

 در بیماران سیستیک فیبروز ضروري است. Eمکمل ویتامین  )الف
 در پیشگیري از ترومبوز نقش ندارد. Eمکمل ویتامین  )ب
 در بیماران مبتال به بیماري سلیاك الزم است. Eمکمل ویتامین  )ج
 باشد.می Eنیاز به تجویز مکمل ویتامین  TPNدر  )د

 باشد؟گرم میپس معده چند میلیشده پس از جراحی بايحداقل مقادیر آهن توصیه ـ 45

 65 )د 45 )ج 40 )ب 18 )الف
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 :بجزهمه جمالت در مورد نیاز به کربوهیدرات در ورزش درست است،  ـ 46
 دقیقا معموال نیازي به دریافت کربوهیدرات اضافی وجود ندارد. 30هاي متوسط به مدت کمتر از در ورزش )الف
 کربوهیدرات باید افزوده شود.گرم  15دقیقه فعالیت بیشتر از حد طبیعی،  20تا  10براي هر  )ب
 باشد باید کربوهیدرات اضافی دریافت نماید. mg/dl 100 اگر گلوکز خون در شروع ورزش کمتر از  )ج
 کنند، نیازي به دریافت کربوهیدرات اضافی وجود ندارد.که انسولین دریافت نمی 2در افراد مبتال به دیابت نوع  )د

 براي تهوع و استفراغ بارداري چقدر است؟ B6مقدار پیشنهادي مکمل ویتامین  ـ 47
 ساعت یک بار 8گرم، هر میلی 25 )الف
 گرم، یک بار در روزمیلی 25 )ب
 ساعت یک بار 12گرم، هر میلی 50 )ج
 گرم، یک بار در روزمیلی 50 )د

د از پیوند، میزان پروتئین دریافتی چند گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن ماه بع 2در بیماران تحت پیوند کبد از  ـ 48
 بدن باید باشد؟

 1.75 د) 1,2 ج) 1 ب) 0.8 الف)

 شناخته شده است؟ Dorsolateral Myelopathyکدام ریز مغذي درپاتوژنز  کمبود ـ 49
 Eویتامین  )د B12ویتامین  )ج تیامین )ب اسیدفولیک )الف

 مقدار مورد نیاز اسید آلفالینولنیک در زنان باردار چقدر است؟ ـ 50
 mg/day 13 د) mg/day 14 ج) g/day 1,3 ب) g/day 1.4 الف)

 دهد؟چند درصد انرژي فرموالهاي پارانترال استاندارد را کربوهیدرات تشکیل می ـ 51
 دریافتی درصد از کل کالري 50-60 )الف
 درصد کل کالري غیرآمینواسیدي 50-60 )ب
 درصد کل کالري دریافتی 60-70 )ج
 درصد کل کالري غیرآمینواسیدي 60-70 )د

ناشی از چاقی، کدام رژیم غذایی براي نجات بیمار استفاده  Congestive Heart Failureدر بیمار مبتال به  ـ 52
 شود؟می

 DASH د) Atkins ج) VLCD ب) LCD الف)

سازي سوزي، کاهش اشتها و عضلهاي ادعاي کاهش وزن از طریق افزایش کالريدر مورد کدام مکمل تغذیه ـ 53
 وجود دارد؟

 Guar gum د) Chromium ج) Chitosan ب) Green tea الف)

 حداکثر جذب را داشته باشد، چگونه باید مصرف شود؟ Valganciclovirویرال براي این که داروي آنتی ـ 54
 همراه با وعده غذایی پرچرب )الف
 همراه با وعده غذایی پرپروتئین )ب
 یک ساعت قبل از وعده غذایی )ج
 همراه با سبزیجات )د
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 کبد درست است؟هاي آزمایشگاهی مربوط به عملکرد کدام جمله در مورد تفسیر تست ـ 55
 یابد.فریتین سرم در هموکروماتوزیس ژنتیکی کاهش می )الف
 یابد.سرولوپالسمین در بیماري ویلسون افزایش می )ب
 یابد.آلفافیتوپروتئین در کارسینوماي هپاتوسلوالر افزایش می )ج
 یابد.هاي سرم در بیماري مزمن کبدي کاهش میگلوبولین )د

 هاي صفراوي در ارتباط است؟مصرف کدام مورد با احتمال افزایش خطر سنگ ـ 56
 کلسیم )د کلسترول )ج Cویتامین  )ب قهوه )الف

 کدام گزینه موثر است؟ Macularدر پیشگیري از دژنراسیون  ـ 57
 Dویتامین  )د B5ویتامین  )ج B2ویتامین  )ب Cویتامین  )الف

 کدام گزینه در کاهش التهاب در بدن موثرتر است؟ ـ 58
 ریبوفالوین )د اسیدفولیک )ج آلفاتوکوفرول )ب بیوتین )الف

 تر است؟کدامیک از موارد زیر در زنان جوان ورزشکار محتمل کمبود ـ 59
 آهن و کلسیم )د ید و کلسیم )ج روي و آهن )ب کلسیم و روي )الف

 کننده مهم التهاب در کودکان شناخته شده است؟هاي غذایی فقیر از کدام ماده مغذي، اخیرا به عنوان تعیینرژیم ـ 60
 فسفر )د پتاسیم )ج منیزیم )ب کلسیم )الف

 شده است؟ کدامیک از موارد زیر در کاهش درد در بیماري آرتریت روماتوئید، موثر شناخته ـ 61
 Eویتامین  )د منیزیم )ج کلسیم )ب Dویتامین  )الف

 باشد؟اکالمپسی مفید میمصرف کدامیک از موارد زیر در ریکاوري بعد از جراحی و پره ـ 62
 روي )د روغن ماهی )ج آرژینین )ب Q10کوآنزیم  )الف

گذاري موثرتر کیستیک، کدامیک از موارد زیر در القاي تخمکتخمدان پلیدر بیماران مبتال به سندروم  ـ 63
 هستند؟

 حذف شیر و لبنیات پرچرب )الف
 کربوهیدراتپیروي از رژیم غذایی کم )ب
 پایین GLپیروي از رژیم غذایی با  )ج
 درصد 5-10کاهش وزن  )د

قرار دارد و جنین دوقلو دارد، افزایش نیاز به پروتئین نسبت به قبل از در مادر بارداري که در نیمه دوم بارداري  ـ 64
 بارداري، چند گرم است؟

 71 )د 50 )ج 46 )ب 25 )الف

 شود؟در کدامیک از موارد زیر سنتز نوروترانسمیترها، دچار اختالل می ـ 65
 افزایش کلسیم دریافتی )الف
 یافزایش فنیل آالنین دریافت )ب
 کمبود سلنیوم دریافتی )ج
 کمبود پیریدوکسین دریافتی )د
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 یوشیمیب

 آنزیم سرین پالمیتوئیل ترانسفراز در تولید کدامیک از موارد زیر نقش دارد؟ ـ 66
 میلین د) فسفاتیدیل سرین ج) اسیدهاي صفراوي ب) لسیتین الف)

 فیزیکی شدید، کدام گزینه صحیح است؟در هنگام انجام فعالیت  ـ 67
 مغز قرار بگیرد. تواند مورد استفادهالکتات نمی الف)
 شود.دکربوکسیالز در عضله غیر فعال می CoAمالونیل  ب)
 یابد.غلظت اجسام کتونی در خون به تدریج افزایش می ج)
 کند.سلول عضالنی مشارکت می ATPآدنیالت کیناز در تأمین  د)

 :بجز ،قابل استفاده هستندیوبی کینون اکسیدوردوکتاز، همه موارد زیر در درمان  ETFدر بیماري با نقص  ـ 68
(ETF: electron transfer flavoprotein) 

 رژیم غذایی پرکربوهیدرات الف)
 رژیم غذایی پرچرب ب)
 مکمل اسیدهاي آمینه حاوي والین و ایزولوسین ج)
 پروپیونیل کارنیتینمکمل حاوي  د)

 م است؟یت کدام آنزیي فعالجهی، نتیش اسموالریته در عدسیافزا یابتیدر کاتاراکت د ـ 69
 دروژنازیگلوکز ده د) ز ردوکتازآلدو ج) نازیگلوکوک ب) آلدوالز الف)

 :بجز دارد، وجود الکل به اعتیاد در زیر کیمتابول امدهايیپهمه  ـ 70
 کبد چرب د) کیدوز الکتیاس ج) یسمیپوگلیه ب) آلکالوز متابولیک الف)

 :بجزن صحیح است، یتییر در ارتباط با متابولیسم کارنهمه موارد ز ـ 71
 ن است.یتیسم کارنیجه اختالل در متابولینت ،یبد ماه يسندروم بو الف)
 شود.یخاص حاصل م يهانین در پروتئیزیل يهاشهیون ریالسیمتياز تر ب)
 است. Kن وابسته به ویتامین یتیکنش کربوکسیالسیون در سنتز کارنوا ج)
 ن را در بدن دارند.یتیسنتز کامل کارن ییه توانایو کل کبد د)

د یدرصد کم کرده و از کاهش شد 25روزانه را حدود  ياز انرژیهورمونی که کاهش آن در گرسنگی طوالنی ن ـ 72
 کند، کدام است؟یم يریوزن جلوگ

 د شبه گلوکاگونیپپت الف)
 نیرونیدوتی يتر ب)
 نیلپت ج)
 نیانسول د)

سنتز و ذخیره لیپید در بافت  مرتبط با هايها و بیان ژندر تمایز آدیپوسیت ،PPARکدام فاکتور رونویسی  ـ 73
 کند؟چربی شرکت می

 γ )د δ )ج β )ب α )الف
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 آیند؟ها ضروري به شمار میدر نوزادان نارس و افراد مبتال به نارسایی کبدي، کدام اسید آمینه ـ 74
 گلوتامات، گالیسین، فنیل آالنین الف)
 سیستئین، تیروزین، آرژینین ب)
 تیروزین، فنیل آالنین آسپارتات، ج)
 سیستئین، فنیل آالنین، گالیسین د)

 :بجزهاي متابولیسمی در قرنیه چشم صحیح است، همه موارد زیر در خصوص واکنش ـ 75
 .کندمی مینتأ مورد نیاز خود را از طریق گلیگولیز هوازي ATPقرنیه  الف)

 .شودمی متابولیزه پنتوزفسفات مسیر درآن  دوسوم و گلیکولیز مسیر در قرنیه گلوکز سوم یک حدود )ب
 است. NADPHباشد که نیازمند قرنیه داراي فعالیت باالیی از گلوتاتیون ردوکتاز می ج)
 داراي غلظت باالیی از الکتات است. هوازيبیدلیل متابولیسم ه قرنیه ب د)

تین از سیتوزول به داخل میتوکندري، با عالئم خواب اورنیناقل اي با نقص مادرزادي در روزه 4در نوزاد  ـ 76
آلودگی و استفراغ و تشنج، محدود کردن کدام ترکیب زیر در رژیم غذایی به بهبود حال بیمار کمک 

 کرد؟ خواهد
 اسیدهاي آمینه شاخه دار الف)
 کربوهیدرات ب)
 پروتئین ج)
 تري گلیسیرید د)

 شود؟ها، کدامیک از عوامل زیر باعث جداشدن دو زیرواحد ریبوزوم میدر هنگام سنتز پروتئین در پروکاریوت ـ 77
 EF-T د) IF-3 ج) EF-G ب) IF-1 الف)

 

 علت هیپراوریسمی در فرد مبتال به بیماري فون ژیرکه چیست؟ ـ 78
 فسفات  -5افزایش تولید ریبوز  الف)
 PRPPکاهش سطح سلولی  ب)
 نقص در آنزیم گلیکوژن فسفوریالز ج)
 نقص در آنزیم زانتین اکسیداز د)

 است؟ هلیکازي فعالیت داراي یوکاریوتی هايسلول در )TFکدامیک از فاکتورهاي رونویسی ( ـ 79
 TFIIH د) TFIIF ج) TFIIB ب) TFIIA الف)

 زیر در بیوسنتز سیتوزین نقش دارند؟ اسیدهاي آمینهکدام زوج از  ـ 80
 گلوتامین و آسپارتیک اسید الف)
 گلوتامین و گالیسین ب)
 آسپارتیک اسید و گالیسین ج)
 آسپارتیک اسید و گلوتامیک اسید د)
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 منشأ بیلیروبین و امالح صفراوي به ترتیب کدام است؟ ـ 81
 کلسترول ـ هِم )الف
 هِم ـ هِم )ب
 هِم ـ کلسترول )ج
 کلسترول کلسترول ـ )د

اسیدهاي چرب و گلیسرول از بافت چربی از شرایط زیر، وضعیت متابولیک به این صورت است که  کدامیکدر  ـ 82
ي در اسیدهاي چرب توسط قلب و عضله اسکلتی برداشت شده و میزان کتون باد ،شودو گلوکز از کبد آزاد می

 کم است؟خون 
 Type 1 diabetes  د) Starvation ج) Fasting ب) Postprandial الف)

 کند؟هاي زیر را در کبد فعال میکافئین کدامیک از واکنش ـ 83
 Lipogenesis د) Glycolysis ج) Gluconeogenesis ب) Glycogenesis الف)

 

 یزیولوژيف

 کند؟اسموالریته پالسما با دو برابر کردن سدیم چه تغییري می ـ 84
 شود.دو برابر می )الف
 کند.افزایش پیدا می )ب
 کند.تغییر نمی )ج
 یابد.کاهش می )د

 کدام گزینه درست است؟ درباره انقباض عضالت صاف لوله گوارش ـ 85
 کند.تر مینفرین پتانسیل استراحت را منفیاپی )الف
 کند.تر میسرما پتانسیل استراحت را منفی )ب
 ست.ا هاکشش عامل مهمی در هیپرپالریزه کردن آن )ج
 کند.استیل کولین پتانسیل استراحت را از صفر دور می )د

 ؟شودنمیر در اثر افزایش غلظت پتاسیم خارج سلولی در قلب مشاهده از موارد زی کدامیک ـ 86
 هاي قلبیدپوالریزاسیون نسبی غشاي میوسیت )الف
 هاتر شدن پتانسیل غشاي میوسیتمنفی )ب
 آهسته شدن ضربان قلب )ج
 انسداد هدایت ایمپالس از دهلیز به بطن )د

آترواسکلروزیس به ترتیب سبب چه تغییري در سرعت جریان خون، فشار تنگ شدن شریان به دنبال  ـ 87
 شود؟دینامیک و فشار استاتیک می

 افزایش، افزایش، کاهش )الف
 افزایش، افزایش، افزایش )ب
 کاهش، افزایش، کاهش )ج
 افزایش، بدون تغییر،کاهش )د
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 منظور از واکنش کوشینگ چیست؟ ـ 88
 تونوس فعالیت مرکز وازوموتور ناشی از دم و بازدم عمیقتغییرات  )الف
 خون ناشی از تغییر وضعیت بدن به حالت ایستادهافت فشار )ب
 خون ناشی از افزایش کورتیزولافزایش فشار )ج
 خون ناشی از افزایش فشار مایع مغزي نخاعیافزایش فشار )د

   ؟یابدمی شیافزا ماندهیباق تیظرف ریز طیاز شرا کدامیکدر  ـ 89
 یسه ماهه سوم حاملگ الف)
  پولمونر بروزیف ب)
 زمیآمف ج)
 یچاق د)

 شود؟یم ریمنجر به کدام مورد ز یآنم ـ 90
 هاعروق بافت یتنگ الف)
 یبرون ده قلب شیافزا ب)
 يدیکاهش بازگشت ور ج)
 یطیمقاومت عروق مح شیافزا د)

 تأثیر بگذارد؟ GFRستاتیک گلومرولی بر اتواند مستقل از تغییرات فشار هیدروتغییر در کدام شاخص زیر می ـ 91
 جریان خون کلیوي )الف
 مقاومت شریانچه آوران )ب
 مقاومت شریانچه وابران )ج
 خون شریانیفشار )د

 غلظت کدام یون از مابقی باالتر است؟وقتی ترشح بزاق در باالترین سرعت است،  ـ 92
 پتاسیم )د بی کربنات )ج سدیم )ب کلر )الف

 شود؟می کمها، بعد از تولد بیان کدام آنزیم دخیل در هضم کربوهیدرات ـ 93
 Sucrase الف)
 Isomaltase ب)
 Glucoamylase ج)
 Lactase د)

 است؟هاي اسیدساز مهارکننده سلولکدام مورد زیر  ـ 94
 نیسوماتوستات د) نیلیموت ج) گاسترین )ب نیستامیه الف)

 کدام مورد درباره جذب گلوکز در روده درست است؟ ـ 95
 مستقل از میزان سدیم لومن روده است. )الف
 مستقل از مصرف انرژي در هر شکلی است. )ب
 نیازمند انسولین است. )ج
 شود.پتاسیم مختل میـ  با مهار پمپ سدیم )د
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 هورمون رشد،گزینه درست را مشخص نمایید؟ویژگی در مورد  ـ 96
  .شودمی از بافت چربی هابیباعث کاهش تجزیه چر الف)
 .یابدها افزایش میکاتابولیسم پروتئین با افزایش غلظت آن ب)
 .دهددرون سلول افزایش می همینه را بآانتقال اسیدهاي  ج)
 د.شوها بیشتر میمصرف گلوکز توسط سلول افزایش آنبا  )د

 شود؟یم موجب کدام اثر هادیکوئیمدت گلوکوکورت یمصرف طوالن ـ 97
 کاهش فشار خون الف)
 یتوده عضالن شیافزا ب)
 زخم امیالت عیتسر ج)
 بخش قشري غده فوق کلیوي یآتروف د)

 کدام است؟ ،شودهاي تکا تولید میمهمترین آندروژنی که از سلول ـ 98
 آندروستن دیون )الف
 تستوسترون )ب
 دي هیدرو اپی آندروسترون )ج
 دي هیدروتستوسترون )د

 کدام گزینه در مورد اثر تحریک اعصاب اتونوم صحیح است؟ ـ 99
 شود.سبب سنتز گلیکوژن میسمپاتیک در کبد  )الف
 شود.پاراسمپاتیک در بافت چربی سبب لیپولیز می )ب
 شود.سمپاتیک سبب اتساع مجاري تنفسی ریه می )ج
 کند.پاراسمپاتیک در چشم به دید دور کمک می )د

 هستند؟در قشر مغز کدام  موسکارینی يهارندهیگ ستی/ آنتاگون ستیآگون ـ 100
 نی/ آتروپ نیکوتین )الف
 نی/ موسکار نیکوتین )ب
 نی/ آتروپ استیل کولین )ج
 نیتوبوکورار /نیموسکار )د

 موفق باشید
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