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 يفارماکولوژ

 سیلین موثر است؟هاي زیر در درمان عفونت استافیلوکوکی مقاوم به متیکدامیک از سفالوسپورین ـ 1
 سفوگزیتین د) سفیکسیم ج) سفازولین ب) سفتارولین الف)

 اثر ضد اضطرابی دارد؟ 5��1�کدام داروي زیر با اثر آگونیستی بر روي گیرنده  ـ 2
 اسزوپیکلون د) زالپلون ج) بوسپیرون ب) زولپیدم الف)

 باشد؟هاي زیر تعریف آگونیست نسبی میکدامیک از گزینه ـ 3
 .کندمیفعال ا توان آن رحداکثر با شود و به گیرنده متصل می الف)
 کند.، اما هیچ تغییري در فعالیت آن ایجاد نمیشودبه گیرنده متصل می ب)
 .کندنمیتوان آن را فعال حداکثر ، اما با شودبه گیرنده متصل می ج)
 کند.میآن را فعال طور معکوس ه شود و ببه گیرنده متصل می د)

 ها صحیح است؟ر بنزودیازپینکدام جمله در مورد مکانیسم اث ـ 4
 کنند.را در نخاع فعال می BGABAهاي گیرنده الف)
 کنند.می را مسدود NMDAهاي گلوتامات گیرنده ب)
 دهند.در مغز را افزایش می GABAترانس آمیناز سطح GABA  با مهار ج)
 کنند.را تسهیل می AGABAشده به گیرنده متصل هاي کلراید فعالیت کانال د)

 کاربرد دارد؟ عضلهـ اختالالت مزمن مفصل  کدامیک از داروهاي ضد افسردگی زیر در درمان ـ 5
 ماپروتیلین د) میرتازاپین ج) نفازودون ب) دولوکستین الف)

 کدامیک از جمالت زیر در مورد متفورمین صحیح است؟ ـ 6
 دهد.افزایش میدفع ادراري گلوکز را  الف)
 هیپوگلیسمی از عوارض جانبی آن است. ب)
 کند.را مختل می 12-جذب ویتامین ب ج)
 کند.متابولیسم کبدي آن منجر به تولید یک متابولیت فعال می د)

 ستراید در پیشگیري از طاسی مردانه موثر است، زیرا:افین ـ 7
 آندروژن است. هايآنتاگونیست رقابتی گیرنده الف)
 کند.سترون را مهار میستوسنتز ت ب)
 دهد.ها را کاهش میآزادسازي گونادوتروپین ج)
 کند.تولید دي هیدروتستوسترون را مهار می د)

 دارد؟ 450CYPهاي تداخل اثر را با مهارکننده کمترینهاي زیر کدامیک از بنزودیازپین ـ 8
 فلورازپام د) آلپرازوالم ج) دیازپام ب) اکسازپام الف)

 اثر ضد التهابی کدام گلوکوکورتیکوئید زیر بیشتر است؟ ـ 9
 تریامسینولون د) پردنیزون ج) دگزامتازون ب) هیدروکورتیزون الف)

 تداخل اثر با کلوپیدوگرل را دارد؟ کمترین هاي پمپ پروتونکدامیک از مهارکننده ـ 10
 Esomeprazole د) Lansoprazole ج) Pantoprazole ب) Omeprazole الف)
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 آنگاه: اگر دو ساعت پس از مصرف خوراکی دارویی با جذب گوارشی باال با غلظت خونی پائین آن مواجه شویم، ـ 11
 .دارو توزیع بافتی باالیی دارد الف)
 .دارو متابولیسم عبور اولیه باالیی دارد ب)
 .دارو کلیرانس کمی دارد ج)
 .دارو حجم توزیع کمی دارد د)

 هاي سدیمی گره سینوسی دهلیزي و کاهش سرعت ضربان قلب اثر ضد آنژینی دارد؟از طریق مهار کانال ـ 12
 یلفاسود د) ایوابرادین ج) تریمتازیدین ب) رانوالزین الف)

 آنتاگونیست کدام گیرنده زیر است؟ icatibantداروي  ـ 13
 1-آنژیوتانسین الف)
 کینینبرادي ب)
 آدرنرژیک 3-بتا ج)
 1-دوپامینی د)

 برد؟مصرف کدامیک از داروهاي زیر خطر ایجاد هیپوتانسیون وضعیتی را باال می ـ 14
 انتخابیبالکرهاي  1-آلفا الف)
 بالکرهاي انتخابی 1-بتا ب)
 ACEهاي مهارکننده ج)
 2ـ هاي آنژیوتانسینهاي گیرندهآنتاگونیست د)

 کند؟هاي دوپامینی عمل میاز داروهاي ضد پارکینسون زیر بدون اثر مستقیم بر روي گیرنده کدامیک ـ 15
 تولکاپون د) روتیگوتین ج) روپینیرول ب) پرامی پکسول الف)

 کدام داروي زیر در درمان هیپوتانسیون وضعیتی کاربرد دارد؟ ـ 16
 موکسونیدین د) تربوتالین ج) ایزوپروترنول  ب) میدودرین الف)

 کند؟می کمکدام داروي ضد هیپرتانسیون زیر از طریق باز کردن کانال پتاسیم پس بار قلبی را  ـ 17
 هیدراالزین د) وراپامیل ج) نیتروپروساید ب) دیازوکساید الف)

 ترین مکانیسم عملکرد مفید گلیکوزیدهاي قلبی است؟کدامیک از موارد زیر اثبات شده ـ 18
 ATP افزایش تولید الف)
 اصالح مولکول اکتین ب)
 قلبی 1-هاي بتاتحریک گیرنده ج)
 ل سلولی در هنگام سیستولافزایش غلظت کلسیم داخ د)

 ها است؟آگونیست 1-متعلق به فنیل افرین و دیگر آلفا زیر کدام اثر داخل سلولی ـ 19
 کنند.، آدنیلیل سیکالز را فعال می sG با فعال کردن پروتئین الف)
 کنند.، فعالیت آدنیلیل سیکالز را مهار می iGبا فعال کردن پروتئین  ب)
 دهند.را افزایش می 2DAG/Ca/3IP+ ، فعالیت qGبا فعال کردن پروتئین  ج)
 دهند.اجازه ورود یون سدیم از طریق یک کانال یونی وابسته به لیگاند را می د)
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 هاي زیر را دارد؟از ویژگی کدامیکپاراتیون  ـ 20
 شود.با تبدیل به پاراکسون غیرفعال می الف)
 .براي انسان بیشتر از حشرات استسمیت آن  ب)
 شود.ها جذب میبطور ضعیفی از پوست و ریه ج)
 .مسمومیت آن با تجویز سریع پرالیدوکسیم قابل برگشت است د)

 است؟ ي زیرهاگیرنده سالبوتامول جز کدام دسته از گیرنده ـ 21
 GPCR الف)
 JAK-STAT ب)
 Tyrosine kinase ج)
 Ion channel د)

 کند؟کدام گزینه زیر مکانیسم اثر سم بوتولینیوم در ایجاد فلج عضالنی را توصیف می ـ 22
 مهار فعالیت کولین استیل ترانسفراز الف)
 مهار انتقال کولین به داخل پایانه کولینرژیک ب)
 مهار فعالیت استیل کولین استراز ج)
 هاي کولینرژیکاز پایانهمهار آزادسازي استیل کولین  د)

 تفاوت مهم لیدوکائین و مگزیلیتین در کدام مورد زیر است؟ ـ 23
 ایجاد تهوع الف)
 راه تجویز ب)
 مکانیسم ضد آریتمی ج)
 اثر الکتروفیزیولوژیکی د)

 پستان در دوره یائسگی است؟ کاربرد کدام ترکیب زیر محدود به کارسینوم پروستات و کارسینوم  ـ 24
 اتینیل استرادیول الف)
 دي اتیل استیل بسترول ب)
 مسترانول ج)
 استرون د)

 ) موثر است؟MRSسیلین (کدام داروي زیر بر روي استافیلوکوك طالیی مقاوم به متی ـ 25
 سیلیناموکسی د) جنتامایسین ج) اریترومایسین ب) کلیندامایسین الف)

 ها کدام است؟ها و سفالوسپورینسیلینپنیمکانیسم اصلی اثر ضدباکتریایی  ـ 26
 مهار فعالیت بتاالکتاماز الف)
 مهار فعالیت اتولیزین ب)
 مهار ترانس پپتیداسیون ج)
 استیل مورامیک اسید-N مهار تولید د)

 اي استرول در درمان فیتواسترولمی موثر است؟جذب رودهکدام داروي زیر از طریق مهار  ـ 27
 Alirocumab د) Mipomersen ج) Lomitapide ب) Ezetimibe الف)
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ن عوارض ناشی از مصرف فلوفنازین در درمان اسکیزوفرنی یموجود در ب احتمال نیکمترر یک از موارد زیکدام ـ 28
 ؟است

 بوستی )الف
 وضعیتی هیپوتانسیون ب)
 کاهش میل جنسی ج)
 ترشح بیش از اندازه بزاق د)

 :بجزتمامی داروهاي زیر در درمان نقرس حاد کاربرد دارند،  ـ 29
 فبوکسوستات د) سینکلشی ج) پردنیزون ب) ایندومتاسین الف)

کننـده بیمـاري در روماتوئیـد عنوان یـک داروي اصـالحه داروي سالیسیالتی بوده و بترکیب زیر پیش کدام ـ 30
 آرتریت کاربرد دارد؟

 سولفاساالزین الف)
 دي فلونیسال ب)
 آمینو سالیسیلیک اسید -5 ج)
 استیل سالیسیلیک اسید د)

 شود؟هاي سروتونین منجر به القاي تهوع و استفراغ میتحریک کدامیک از گیرند ه ـ 31
 3HT-5 د) A2HT-5 ج) D1B/1HT-5 ب) A1HT-5 الف)

 ماند؟از آثار اوپیوئیدها بدون ایجاد تحمل است و با ادامه مصرف به همان قدرت قبلی باقی می کدامیک ـ 32
 افت فشار خون د) تهوع ج) یبوست ب) ضد دردي الف)

 شود؟یر استفاده میدر هیپرترمی بدخیم کدامیک از داروهاي ز ـ 33
 استامینوفن د) دانترولن ج) هالوپریدول ب) میدازوالم الف)

 در درمان یبوست مزمن کاربرد دارد؟ 4HT-5کدام داروي زیر با تحریک گیرنده  ـ 34
 Sorbitol د) Linaclotide ج) Prucalopride ب) Alvimopan الف)

 از داروهاي زیر در تمامی اشکال صرعی قابل استفاده است؟ کدامیک ـ 35
 فنوباربیتال د) والپروات سدیم ج) فنی توئین ب) اتوسوکسیماید الف)

 هاي زیر در برابر پنی سیلیناز مقاوم است؟سیلینپنیاز  کدامیک ـ 36
 پیپراسیلین د) نفسیلین ج) تیکارسیلین ب) سیلینآمپی الف)

 کند؟کدام داروي زیر با مهار کالسی نورین سیستم ایمنی را تضعیف می ـ 37
 مایکوفنوالت موفتیل د) آزاتیوپرین ج) لفلونوماید ب) تاکرولیموس الف)

 اثر ضد سرطانی دارد؟ Bcr-Ablبا مهار تیروزین کیناز  ـ 38
 Cabazitaxel د) Vinorelbine ج) Imatinib ب) Topotecan الف)

 ها کاربرد درمانی دارد؟این دارو آنالوگ اسید فولیک بوده و در روماتوئید آرتریت و بعضی از سرطان ـ 39
 فلورواوراسیل-5 د) متوترکسات ج) سیکلوفسفامید ب) سیتارابین الف)
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 )COPDدر درمان برونکواسپاسم ناشی از بیماري انسدادي ریه مزمن (دوز درمانی کدامیک از داروهاي زیر  ـ 40
 موثر است؟

 قرص خوراکی پروپانتلین الف)
 قرص خوراکی مکامیل آمین ب)
 آئروسل استنشاقی ایپراتروپیوم ج)
 اسکوپوالمین TTS فرآورده د)

 ؟استهاي زیر از اثرات هیستامین کدامیک از گزینه ـ 41
 افزایش اشتها الف)
 کارديتاکی ب)
 کاهش ترشح اسید ج)
 انقباض عضالت صاف مجراي هوایی د)

 تلیوم روده است؟هاي سرطانی و اپیدر سلول Pهیستامین زیر مهارکننده گلیکوپروتئین کدام آنتی ـ 42
 کلرفنیرآمین د) دیفن هیدرامین ج) پرومتازین ب) ترفنادین الف)

 غیر بیولوژیک است؟ DMARD کدام ترکیب زیر یک ـ 43
 توفاسیتینیب د) اینفیلیکسیماب ج) ریلوناسپت ب) اتانرسپت الف)

 با تجویز کلومیفن کدامیک از اثرات زیر ممکن است ایجاد شود؟ ـ 44
 هاافزایش ترشح گونادوتروپین الف)
 گذاريمهار تخمک ب)
 هاي پالسماییتروژنکاهش اس ج)
 کوچک شدن تخمدان د)

 در مورد وانکومایسین کدام جمله زیر صحیح است؟ ـ 45
 شود.متصل می PBPsبه   )الف
 متابولیسم کبدي دارد. ب)
 فراهمی زیستی خوراکی دارد. ج)
 فعال است. MRSدر برابر  د)

 دالفوپریستین صحیح است؟-ترکیب کینوپریستینکدام گزینه زیر در مورد  ـ 46
 اثر استاتیک دارد. الف)
 شود.متصل می 30�به ساب یونیت  ب)
 مقاوم به وانکومایسین کاربرد دارد. MRSدر برابر انتروکوك فیسیوم و  ج)
 کند.از طریق اختالل در غشاء سیتوپالسمایی باکتري اثر خود را اعمال می د)

 هاي زیر انتخابی هستند؟ها در کدامیک از عفونتتتراسایکلین ـ 47
 ریکتزیایی الف)
 نایسریا گونوره آ ب)
 هلیکوباکتر پیلوري ج)
 مایکوباکتریوم اویوم د)
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 هاي دستگاه ادراري در زنان کاربرد دارد؟با مهار پیروات ترانسفراز در درمان عفونت ـ 48
 تیکوپالنین د) فسفومایسین ج) سیکلوسرین ب) باسیتراسین الف)

 کند؟کدامیک از جمالت زیر ویژگی حذف درجه اول را توصیف می ـ 49
 متابولیسم شدید کبدي الف)
 نیمه عمر ثابت ب)
 سرعت حذف مستقل از غلظت ج)
 وجود یک مسیر متابولیکی حذف دارو د)

 صحیح است؟ glargineالت زیر در مورد انسولین کدامیک از جم ـ 50
 هاي انسولین مصرف شود.نباید با دیگر فرآورده الف)
 هاي کوتاه اثر انسولین است.از فرآورده ب)
 قابلیت مصرف استنشاقی دارد. ج)
 حالل آن نسبت به تغییر و رسوب انسولین حساس است. pH د)

 

 ینیبال یوشیمیب

 :بجز کند،در واکنش ترانس آمیناسیون شرکت میزیر گروه آمین آلفاي همه اسیدهاي آمینه  ـ 51
 ترئونین د) والین ج) آرژنین ب) متیونین الف)

 آنزیم سرین پالمیتوئیل ترانسفراز در تولید کدامیک از موارد زیر نقش دارد؟ ـ 52
 میلین د) دیل سرینفسفاتی ج) اسیدهاي صفراوي ب) لسیتین الف)

 :بجز ،قابل استفاده هستندیوبی کینون اکسیدوردوکتاز، همه موارد زیر در درمان  ETFدر بیماري با نقص  ـ 53
(ETF: electron transfer flavoprotein) 

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

 .نیستمناسب  PCRاستفاده از ضد انعقاد ... به دلیل مهار آنزیم ... براي انجام  ـ 54
 هلیکازـ  هپارین الف)
 پلیمرازـ  EDTA ب)
 پلیمرازـ  هپارین ج)
 هلیکازـ  EDTA د)

 م است؟یت کدام آنزیي فعالجهی، نتیش اسموالریته در عدسیافزا یابتیدر کاتاراکت د ـ 55
 دروژنازیگلوکز ده د) ز ردوکتازآلدو ج) نازیگلوکوک ب) آلدوالز الف)

 :بجز دارد، وجود الکل به اعتیاد در زیر کیمتابول امدهايیپهمه  ـ 56
 کبد چرب د) کیدوز الکتیاس ج) یسمیپوگلیه ب) آلکالوز متابولیک الف)
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 :بجزن صحیح است، یتییر در ارتباط با متابولیسم کارنهمه موارد ز ـ 57
 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 یتیسنتز کارنکنش کربوکسیالسیون در وا 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 58
 کند، کدام است؟یم يریوزن جلوگ

 به گلوکاگوند شیپپت 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 59
 کند؟چربی شرکت می

 γ )د δ )ج β )ب α )الف

 :بجزباشند، آنزیم پیروات دهیدروژناز کیناز میکننده همه موارد زیر فعال ـ 60
 استیل کوآنزیم د) یون کلسیم ج) NADH ب) ATP الف)

 معیار شدت همولیز داخل عروقی است؟ ،گیري میزان سرمی کدام پروتئیناندازه ـ 61
 هاپتوگلوبین د) ماکروگلبولین α2 )ج هموپکسین ب) سرولوپالسمین الف)

 ... دارد. اصیتآگماتین محصول ... است و خ ـ 62
 آنزیمیـ  دکربوسیالسیون لیزین الف)
 نوروترانسمیتريـ  دآمیناسیون تریپتوفان ب)
 نوروترانسمیتري ـ دکربوکسیالسیون آرژینین ج)
 کوآنزیمی ـ آرژینین دکربوکسیالسیون )د

 باشد؟صحیح می، B4کدام گزینه در مورد فعالیت لکوترین  ـ 63
 هااتساع برونش الف)
 افزایش نفوذپذیري عروق ب)
 کاهش تجمع پالکتی ج)
 مهار آدنیالت سیکالز د)

 آیند؟ها ضروري به شمار میدر نوزادان نارس و افراد مبتال به نارسایی کبدي، کدام اسید آمینه ـ 64
 گلوتامات، گالیسین، فنیل آالنین الف)
 سیستئین، تیروزین، آرژینین ب)
 آسپارتات، تیروزین، فنیل آالنین ج)
 سیستئین، فنیل آالنین، گالیسین د)
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 گردد؟می پورفیري ایجاد به منجر تیروزین، کاتابولیسم مسیر آنزیمدر کدام  نقص ـ 65
 فوماریل استواستات هیدروالز الف)
 پاراهیدروکسی فنیل پیروات هیدروکسیالز ب)
 تیروزین آمینوترانسفراز ج)
 هموژانتیزیک اسید اکسیداز د)

 :بجزهاي متابولیسمی در قرنیه چشم صحیح است، همه موارد زیر درخصوص واکنش ـ 66
 .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 67
واهد آلودگی و استفراغ و تشنج، محدود کردن کدام ترکیب زیر در رژیم غذایی به بهبود حال بیمار کمک خ

 کرد؟
 داراسیدهاي آمینه شاخه الف)
 کربوهیدرات ب)
 ینپروتئ ج)
 تري گلیسیرید د)

 شود؟باعث افزایش دفع ادراري کدام ماده می 12Bویتامین  کمبود ـ 68
 اسید اوریک الف)
 متیونین ب)
 سوکسینیک اسید ج)
 متیل مالونیک اسید د)

 :بجزهاي زیر در ارتباط با کارنوزین در عضله صحیح هستند، همه گزینه ـ 69
 نقش بافري دارد. الف)
 نقش آنتی اکسیدانی دارد. ب)
 دهد.میوزین را افزایش می ATPase فعالیت )ج
 ساختمان پلی پپتیدي دارد. د)

 علت هیپراوریسمی در فرد مبتال به بیماري فون ژیرکه چیست؟ ـ 70
 فسفات -5افزایش تولید ریبوز  الف)
 PRPPکاهش سطح سلولی  ب)
 آنزیم گلیکوژن فسفوریالز نقص در ج)
 نقص در آنزیم زانتین اکسیداز د)
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کدام ترکیب افکتور مثبت براي آنزیم پیروات  ،در واکنش تبدیل پیروات به اگزالواستات در مسیر گلوکونئوژنز ـ 71
 شود؟کربوکسیالز محسوب می

 Aاستیل کوآنزیم  الف)
 سیترات ب)
 Aمالونیل کوآنزیم  ج)
 اسیدهاي چرب د)

 زیر در بیوسنتز سیتوزین نقش دارند؟ اسیدهاي آمینهکدام زوج از  ـ 72
 گلوتامین و آسپارتیک اسید الف)
 گلوتامین و گالیسین ب)
 آسپارتیک اسید و گالیسین ج)
 آسپارتیک اسید و گلوتامیک اسید د)

اسیدهاي چرب و گلیسرول از بافت چربی یت متابولیک به این صورت است که از شرایط زیر، وضع کدامیکدر  ـ 73
ي در اسیدهاي چرب توسط قلب و عضله اسکلتی برداشت شده و میزان کتون باد ،شودو گلوکز از کبد آزاد می

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

 :بجزتوانند باعث خاموش شدن ژن شوند، همه موارد زیر می ـ 74
 siRNA د) miRNA ج) lncRNA ب) snRNA الف)

 کند؟هاي زیر را در کبد فعال میکافئین کدامیک از واکنش ـ 75
 Lipogenesis د) Glycolysis ج) Gluconeogenesis ب) Glycogenesis الف)

 

 یزیولوژيف

 ؟نیستدرست  IIaکدام گزینه در مورد فیبرهاي عضالنی  ـ 76
 Fast oxidative glycolytic الف)
 Fast myosin ATPase activity ب)
 Resistant to fatigue ج)
 Low Ca-pumping capacity of SR د)

 کند؟یعضله صاف را متوقف م انقباض ریمل زافعال شدن کدام ع ـ 77
 فسفاتاز نیوزیم الف)
 ATPase نیوزیم ب)
 نازیک نیوزیم ج)
 نیکالمودولـ  میکمپلکس کلستشکیل  )د
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 شود؟کدام پروتئین، اتصال شونده به کلسیم محسوب می ـ 78
 Myosin-light chain kinase الف)
 Ca-Calmodulin Kinase ب)
 Calcineurin ج)
 Calbindin د)

 شود؟ده قلبی میمتر جیوه سبب کدام تغییر در برونمیلی 140به  70خون آئورتی از افزایش فشار ـ 79
 عدم تأثیر )د درصدي 50افزایش  )ج نصف شدن )ب دو برابر شدن )الف

 گذارد؟آمینوپیریدین، بر کدام مرحله پتانسیل عمل نوع پاسخ سریع تأثیر می-4 ـ 80
 چهار )د سه )ج دو )ب یک )الف

 حسی نخاعی کدام است؟فشار شریانی در اثر بی کاهشدلیل  ـ 81
 هاي بارورسپتوري به مغزهاي آورانتوقف پیام )الف
 هاي سمپاتیکی مغز به عروقتوقف پیام )ب
 تشدید فعالیت اعصاب واگ قلبی )ج
 قلب و عروقهاي سمپاتیکی کاهش حساسیت گیرنده )د

 کدام عبارت در مورد نیتریک اکساید صحیح است؟ ـ 82
 یابد.تولید آن از اندوتلیوم عروق در پاسخ به آنژیوتانسین دو کاهش می )الف
 دهد.فعالیت آنزیم گوانیلیل سیکالز در اندوتلیوم عروق را افزایش می )ب
 دهد.آن را افزایش میافزایش سرعت جریان خون در عروق، تولید  )ج
 دهد.آنزیم فسفو دي استراز، اثرات گشادکنندگی عروقی آن را افزایش می )د

 افتد؟خون اتفاق می، چه تغییري در ضربان قلب و فشاربا وارد کردن فشار به گردن در منطقه سینوس کاروتید ـ 83
 افزایشـ  افزایش )الف
 کاهش ـ افزایش )ب
 کاهش ـ کاهش )ج
 افزایش ـ کاهش )د

 باشد؟کدام فشار عامل اصلی فیلتراسیون مایع از دیواره مویرگ می ـ 84
 ستاتیک مویرگیاهیدرو )الف
 اسمزي کلوئیدي پالسما )ب
 اسمزي کلوئیدي فضاي میان بافتی )ج
 ستاتیک فضاي میان بافتیاهیدرو )د

 دارد؟ یپوکسیهطی در  دیاجسام کاروت یعصب يهاانهیپا کیتحر در يموثرتر کدام عامل نقش ـ 85
 یمیپتاس يهافعال شدن کانال الف)
 نیآزاد شدن دوپام ب)
 فسفاتيتر نیآزاد شدن آدنوز ج)
 یداخل سلول میکاهش کلس د)
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 شود؟یمنجر به کدام مورد م ،یآنم ـ 86
 هاعروق بافت یتنگ الف)
 یده قلببرون شیافزا ب)
 يدیکاهش بازگشت ور ج)
 یطیمقاومت عروق مح شیافزا د)

 کننده اصلی ترشح پتاسیم است؟کدام عامل زیر تنظیمدر شرایط فیزیولوژیک،  ـ 87
 غلظت پالسمایی پتاسیم )الف
 تعادل اسید و باز )ب
 ADH ج)
 جریان مایع توبولی )د

 هاي زیر بازجذب کلسیم ترانس سلوالر است؟در کدامیک از توبول ـ 88
 لوپ هنله )الف
 انتهاي پروگزیمال )ب
 توبول دیستال )ج
 ابتداي پروگزیمال )د

 دارند؟ GFR کاهشدر خونریزي شدید، کدام عامل بیشترین تأثیر را در  ـ 89
 آندوتلین )د IIآنژیوتانسین  )ج سیستم سمپاتیک )ب ANP الف)

 کدام گزینه در مورد جذب گلوکز در روده درست است؟ ـ 90
 مستقل از میزان سدیم لومن روده است. )الف
 مستقل از مصرف انرژي در هر شکلی است. )ب
 نیازمند انسولین است. )ج
 شود.پتاسیم مختل می-با مهار پمپ سدیم )د

 شود؟هاي روده جذب میبا کدام روش در سلولکلسترول  ـ 91
 انتشار ساده از میان الیه لیپیدي )الف
 انتشار تسهیلی توسط حامل اختصاصی )ب
 اندوسیتوز با واسطه گیرنده )ج
 Flippaseانتقال فعال توسط آنزیم  )د

 شود؟جذب کلسیم در روده توسط کدام مورد زیر زیاد می ـ 92
 رژیم غذایی پرچربی و کم پروتئین )الف
 لومن روده pHکاهش  )ب
 افزایش مصرف فسفات )ج
 افزایش آهن غذا )د

 یابند؟با هم افزایش می T3,T4,TSHهاي در کدامیک از اختالالت زیر، ترشح هورمون ـ 93
 پرکاري تیروئید با منشأ تیروئیدي )الف
 وتاالموسیکاري تیروئید با منشأ هیپکم )ب
 تیروئید با منشأ محیطی کاريکم )ج
 پرکاري تیروئید با منشأ هیپوفیزي )د
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 زیرا: ؟شودنمیکند، اما سبب هیپوگلیسمی چرا یک وعده غذاي غنی از پروتئین ترشح انسولین را تحریک می ـ 94
 شوند.اساسا اسیدهاي آمینه غذا به گلوکز تبدیل می )الف
 شود.گلوکاگن توسط وعده غذایی تحریک می ترشح )ب
 شود.کورتیزول پالسما مانع ورود گلوکز به درون عضله می )ج
 دهد.و در نتیجه افزایش قند خون رخ می T4افزایش ترشح  )د

 کنند؟هاي زیر در استرس حاد، فرد را در برابر التهاب محافظت میکدام هورمون ـ 95
 نفریناپی ـ انسولینـ  کورتیزول )الف
 نفریناپیـ  گلوکاگونـ  کورتیزول )ب
 گلوکاگونـ  انسولین ـ نفریناپی )ج
 گلوکاگونـ  انسولینـ  کورتیزول )د

 شود؟کدام مورد زیر می کاهشها در طی ورزش موجب افزایش ترشح کاتکول آمین ـ 96
 ترشح گلوکاگون )الف
 گلیکوژنولیز عضالنی )ب
 ترشح انسولین )ج
 گلوکونئوژنز کبدي )د

 کدام گزینه در مورد اثر تحریک اعصاب اتونوم صحیح است؟ ـ 97
 شود.سنتز گلیکوژن می سمپاتیک در کبد سبب )الف
 شود.پاراسمپاتیک در بافت چربی سبب لیپولیز می )ب
 شود.ریه میسمپاتیک سبب اتساع مجاري تنفسی  )ج
 کند.پاراسمپاتیک در چشم به دید دور کمک می )د

 هاي قشري کدام هستند؟نورون Aهاي گابا آگونیست/آنتاگونیست گیرنده ـ 98
 موسیمول/ پیکروتوکسین )الف
 باکلوفن / ساکلوفن )ب
 ساکلوفن / موسیمول )ج
 بیکوکولین / ساکلوفن )د

 شود؟کدام مورد براي اعمال اثر، مستقیما به گوانیلیل سیکالز متصل می ـ 99
 گلوتامات )د نیتریک اکساید )ج دوپامین )ب نفریننوراپی )الف

 گزینه صحیح کدام است؟ ،در مورد آفازي ـ 100
 شود.آسیب ورنیکه سبب آفازي سلیس می )الف
 شود.نومیک میآسیب بروکا باعث آفازي آ )ب
 شود.اي سبب آفازي غیر سلیس میآسیب شکنج زاویه )ج
 شود.آسیب بروکا باعث آفازي سلیس می )د

 موفق باشید
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