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 1صفحه  
 

  یپزشک یزیولوژيف

لیتر آب تهیه شده است. غلظت این محلول بر حسب درصد، میلی 250گرم گلوکز در  10محلولی با حل کردن  ـ 1
 چند است؟

 40 )د  25 )ج 6 )ب 4 )الف

 مکانیسم عملکرد کدام گیرنده پروتئینی زیر از طریق افزایش فعالیت سرین/ترئونین کیناز است؟ ـ 2
 Thyroid hormone د) NO ج) Activin ب) VIP الف)

 ؟نیستها درست کدام مورد زیر درباره آکواپورین ـ 3
 دهند.را میهاي آن اجازه انتقال فعال آب از غشاء بعضی ایزوفرم )الف
 دهند.ها را از غشاء میهاي آن اجازه عبور گلیسرول و پورینبعضی ایزوفرم )ب
 شود.هاي جمع کننده با وازوپرسین تنظیم میدر غشاء رأسی لوله AQP2 ج)
 تنظیم ورود و خروج آب از غشاي سلول متأثر از تعداد آنها در غشاء است. )د

 ظرفیت خازنی غشاء به دنبال میلین دار شدن آکسون کدام است؟ کاهشدلیل  ـ 4
 افزایش فاصله بین مایع داخل سلولی و مایع خارج سلولی )الف
 نداافزوده شدن تعداد زیادي خازن غشایی که به صورت سري به هم متصل )ب
 نداافزوده شدن تعداد زیادي خازن غشایی که به صورت موازي به هم متصل )ج
 هاي یونی غشاي آکسون در زیر غالف میلینتعداد کانال کاهش )د

متعاقب یک توییچ، اگر برداشت کلسیم از سیتوزول مهار شود و تحریک دیگري به عضله اسکلتی وارد نشود،  ـ 5
 دهد؟چه نوع انقباضی رخ می

 Isotonic د) Contracture ج) Isometric ب) Eccentric الف)

پیش سیناپسی در مقابل یکدیگر نقش وداشتن اجزاي پسکدام پروتئین زیر در حفظ ساختار سیناپس و نگاه ـ 6
 دارد؟

 SNAPs د) Syntaxin ج) Synaptobrevin ب) Neuroligins الف)

 شود؟بود، در پتانسیل تعادلی یون کلر در عرض غشاء چه تغییري ایجاد می 2-اگر فرض کنیم ظرفیت کلر  ـ 7
 شود.قدر مطلق آن کم می )الف
 شود.مقدار آن دو برابر می )ب
 شود.نصف می )ج
 شود. کم می2√با ضریب  )د

 گیرد؟صورت می cGMPي افزایش مکانیزم اثر سلولی کدام مورد زیر با واسطه ـ 8
 Epithelial Growth Factor الف)
 Norepinephrine ب)
 Insulin ج)
 Atrial Natriuretic Peptide د)
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 شود؟هاي زیر با اتصال غشاي هسته به غشاي پالسمایی، موجب قوام و پایداري سلول مییک از گزینهکدام ـ 9
 α-tubulin د) Myosin ج) Vimentin ب) Actin الف)

و حجم  50الکتروکاردیوگرام یک ثانیه، حجم پایان سیستولی  QRSکه زمان بین دو موج متوالی  در صورتی ـ 10
 لیتر باشند، میزان برون ده بطن چپ چند لیتر در دقیقه است؟میلی 150پایان دیاستولی 

 12 )د 9 )ج 6 )ب 3 )الف

 دارد؟ کمتريهاي عضله بطنی نقش پتاسیمی در رپالریزاسیون سلولکدام جریان  ـ 11
 Kri د) Ksi ج) 1Ki ب) toi الف)

 هاي عضله قلبی صحیح است؟در سلول  Delayed afterdepolarizationکدامیک در مورد ـ 12
 شود. افزایش تعداد ضربان قلب سبب کاهش ظهور آنها می )الف
 دهد.گلیکوزیدهاي قلبی دامنه آنها را کاهش میتجویز  )ب
 آیند.وجود میه بیشتر، در اواخر مرحله کفه یا میانه رپالریزاسیون ب )ج
 شود.افزایش جریان زودگذر رو به داخل سبب ظهور آنها می )د

 چپ چگونه است؟در صورت برابر بودن برون ده بطن راست و چپ، وضعیت فشار دهلیز راست و  ـ 13
 فشار دو دهلیز برابر است. )الف
 فشار دهلیز راست از دهلیز چپ بیشتر است. )ب
 فشار دهلیز چپ از دهلیز راست بیشتر است. )ج
 ارتباطی بین برون ده بطن با فشار دهلیز وجود ندارد. )د

 کند؟موارد زیر کاهش پیدا میدر صورت افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک کدام یک از  ـ 14
 )kIمیزان جریان پتاسیمی تأخیري ( )الف
 fIمیزان جریان سدیمی  )ب
 شیب دپوالریزاسیون آهسته دیاستولی  )ج
 ATPase - +2Caاثر مهاري فسفوالمبان روي  )د

 ها درست است؟مواد در دیواره مویرگ Flow limited)کدام عبارت در مورد انتشار محدود به جریان ( ـ 15
 رسد. پس از انتشار، غلظت ماده حل شده در خون و مایعات میان بافتی به تعادل می )الف
 باشد.غلظت ماده حل شده در سر وریدي مویرگ همواره بیشتر از سر شریانی می )ب
 این نوع انتشار مربوط به مواد محلول در چربی است. )ج
  ماده باید باالتر از یک باشد. (Reflection coefficient)ضریب انعکاس  )د

 یابد؟می کاهشرسانی کرونرهاي قلب در بیماران با تنگی دریچه آئورت چرا خون ـ 16
 شود. فشار جانبی و فشار دینامیکی آئورت کم می )الف
 یابد.فشار دینامیکی افزایش و فشار جانبی کاهش می )ب
 شود.فشار دینامیکی و فشار کل آئورت کم می )ج
 شود.رسانی کوتاه میسرعت تخلیه به آئورت افزایش و فرصت خون )د
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 یابد؟چرا با افزایش سن سرعت انتقال نبض افزایش می ـ 17
 یابد. مقاومت کل محیطی کاهش می )الف
 یابد.مدت فاز تخلیه سریع، افزایش می )ب
 یابد.کامپلیانس شریانی کاهش می )ج
 .یابدکاهش میElastic modulus در شریان،  )د

 از حد نرمال است؟ کمتردر کدام حالت زیر برون ده قلبی به دلیل تغییرات مقاوت عروقی،  ـ 18
 بري بري )الف
 وریدي ـ شانت شریانی )ب
 قطع چهار اندام بدن )ج
 هایپرتیروئیدیسم )د

یابد. میزان لیتر افزایش میلیتري یک میلیمیلی 10متر جیوه، حجم رگ میلی 2با افزایش فشار خون به میزان  ـ 19
 باشد؟پذیري این رگ چند درصد میاتساع

 50 )د 20 )ج 10 )ب 5 )الف

 شود؟ می 1-کدام عامل زیر سبب مهار نسخه برداري ژن اندوتلین ـ 20
 نیتریک اکساید )د هیپوکسی )ج 2-آنژیوتانسین )ب انسولین )الف

 به کدامیک از عوامل زیر وابسته است؟ (Critical closing pressure)فشار بحرانی انسداد  ـ 21
 فعالیت سمپاتیک عروق  )الف
 سختی دیواره عروق )ب
 پذیري شریانیافزایش ظرفیت )ج
 رون ده قلبیمیزان ب )د

 رگی دارند؟ها در مقایسه با آئورت توانایی بیشتري در مقابله با افزایش فشار درونچرا مویرگ ـ 22
 ها است. ها بیشتر از شریانمویرگ wall tension الف)

 کند.ها به آب، فشار درونی را متعادل مینفوذپذیري مویرگ )ب
 کند.رهایش نیتریک اکساید از مویرگ حفاظت میاندوتلیوم مویرگی با  )ج
 کاهد.می wall stress دیواره نازك مویرگ به میزان قابل توجهی از میزان )د

 شود؟فشار ریه به راست میـ  کدام عامل زیر موجب انحراف منحنی حجم ـ 23
 کاهش فیبرهاي االستین )الف
 کاهش مقاومت مجاري تنفسی )ب
 افزایش سورفکتانت )ج
 افزایش فشار جمع کننده ریه )د
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 گردد؟ت ایستاده نیروي ثقل باعث افزایش کدام یک از پارامترهاي زیر در قله ریه مییدر یک فرد با وضع ـ 24
 کامپلیانس آلوئولی )الف
 فشار مایع جنب )ب
 فشار استاتیک دو سوي ریه )ج
 درصد پذیرش حجم جاري )د

 هاي ریوي بر مقاومت عروق ریوي صحیح است؟کدام یک از موارد زیر در ارتباط با تأثیر حجم ـ 25
 کمترین مقاومت عروق آلوئولی در ظرفیت باقیمانده عملی است. )الف
 کمترین مقاومت کل عروق ریه در ظرفیت باقیمانده عملی است. )ب
 آلوئولی در ظرفیت کل ریه است.بیشترین مقاومت عروق خارج  )ج
 بیشترین مقاومت کل عروق ریه در حجم باقیمانده است. )د

بعد از افزایش ناگهانی تهویه ریوي در طی ورزش متوسط، کدام مورد در مرحله افزایش تدریجی تنفس نقش  ـ 26
 دارد؟

 ایمپالس آوران از پروپریوسپتورها )الف
 از سیستم عصبی مرکزي هاي صادرهپیام )ب
 افزایش سطح پتاسیم پالسمایی )ج
 افزایش فشار دي اکسیدکربن خون )د

 دهد؟ یم شیرا افزا کژیولویزیکدام مورد احتمال شانت ف ـ 27
 هیعروق ری آمبول الف)
 تیبرونش ب)
 تنفس با فشار مثبت ج)
 هیعروق ر ونیپوتانسیه د)

 ؟شودیم یپالکت خیم لیکه منجر به تشک ی استاتفاق نیاولکدام مورد  ـ 28
 ی نیبریف يهاها به رشتهاتصال پالکت الف)
 هااز پالکت ADPترشح  ب)
 گریکدیها به اتصال پالکت ج)
  الیاندوتل ریها به کالژن زاتصال پالکت د)

 درست است؟ کیکدام  نیومبومودولردرباره عملکرد ت ـ 29
 .کندیم عیرا تسر نیترومب تیفعال الف)
 .کندیرا فعال م VIIIو  V يفاکتورها ب)
 .شودیم ادیز نیتوسط هپار تشیفعال ج)
 .کندیرا فعال م C نیپروتئ د)
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 کاهش کیباالرونده لوپ هنله، کدام میضخ يانتها یتوبول عیو کلر در ما میغلظت سد شیدر پاسخ به افزا ـ 30
 ابد؟ییم

 آوران انیشر مقاومت )الف
 گرانوالر  يهااز سلول نیرن ترشح )ب
 ماکوالدنسا يهااز سلول نیآدنوز يآزادساز )ج
 گرانوالر يهادر سلول میکلس غلظت )د

 ؟نیست درستم و فسفات در بدن یم، کلسیپتاس میر در رابطه با تنظیز يهانهیک از گزیکدام ـ 31
 شود. یبازجذب م یپاراسلول ریمال و از مسیشده در توبول پروگز لتریبخش اعظم فسفات ف الف)
 رد.یپذینال صورت میلوم يدر غشا H+/K+-ATPaseق پمپ یاز طر A-نترکالهیا يهام در سلولیبازجذب پتاس ب)
 شود.یم یاصل يهام از سلولیش ترشح پتاسینفرون باعث افزا یانتهائ يهاع در بخشیان مایش جریفزاا )ج
 ابند.ی یزه در پالسما کاهش میونیم یم و کلسیپتاس يهاهنگام آلکالوز غلظت د)

قابل  يدهایاس يادرار يهاغلظت ي، داراL/day 5.1ادرار برابر  انیجر زانیو م L/day 100برابر  GFRبا  يفرد ـ 32
 mmol/L 20 کربناتیب یغلظت پالسمائ نیهمچن ،mmol/L 80 = +4NH و ،کربناتیب mmol/L 40 ونیتراسیت

 اشد؟بیم مول در روزچند میلیفرد  نیدر ا دیدفع خالص اس زانیاست. م
 120 د)  180 ج)  174 ب)  116 الف)

 ؟ستنی درست هیکل يادرار یکنندگظ یق و غلیر درخصوص قدرت رقیز يهانهیک از گزیکدام ـ 33
 د.رادرار دا تهیرا در کاهش اسموالر ریثأن تیشتریبآن،  يم صعودیخصوص بخش ضخه لوپ هنله و ب الف)
 ان بافت مدوال دارد.یم تهیپراسموالریها جادیرا در ا ینقش اصل ي آن،م صعودیخصوص بخش ضخه لوپ هنله و ب ب)
 ان بافت مدوال مشارکت دارد.یم تهیاسموالر شیدر افزا يجمع کننده مدوالر يدر مجار ADHبازجذب آب وابسته به  ج)
ان بافـت مـدوال مشـارکت یـم تهیاسـموالر شیدر افزا يجمع کننده مدوالر يدر مجار ADHبازجذب اوره وابسته به  د)

 دارد.

  گردد؟ یم ش کدام موردیمنجر به افزا یتوبولوگلومرول دبکیف زمیمکان از طریق یانیشر خون فشار کاهش ـ 34
 ماکوالدنسا يهان از سلولیترشح رن )الف
 ماکوالدنسا يهام در سلولیسد )ب
 آوران يهاولیآرتر مقاومت )ج
 وابران يهاولیمقاومت آرتر )د

 ح است؟ یصح يویکل يهاخصوص بازجذب و ترشح مواد در توبول ر دریز يهانهیک از گزیکدام ـ 35
 شتر از پالسما است.ینازك صعودي و نزولی لوپ هنله ب در هر دو بخش یع لومنیم مایغلظت سد )الف
 .ردیپذیصورت م یکیب الکتریمال تحت شیتوبول پروگز ییکلر در بخش انتها یبازجذب پاراسلول ب)
 شود.یم جادیا ستالیدر توبول د Cl-+Na-کننده ژن کوترانسپورتر رفعالیبر اثر جهش غ Liddleسندرم  ج)
 آن ماده است. يبرا یاز انجام ترشح توبول یتر گردد، حاکشیب کی از ياماده TF/P يهانسبت غلظت یوقت د)
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 هاي انتروکرومافین روده چیست؟ کار سروتونین ترشح شده از سلول ـ 36
 تنظیم جذب آب از دیواره روده )الف
 ترکیبات آلی در رودهتنظیم جذب  )ب
 تحریک رشد غدد روده )ج
 CCKتحریک ترشح  )د

 کدام عبارت زیر درباره ترشح اولیه بزاق درست است؟ ـ 37
 .شودهاي مجاري مخطط انجام میتوسط سلول )الف
 .میزان آمیالز آن مستقل از نوع و شدت محرك است )ب
 است. cAMPپیامبر اصلی درون سلولی ترشح آن  )ج
 هاي اصلی آن مشابه پالسما است.غظت یون )د

 کدام عبارت درباره فشار در مري و حلق درست است؟ ـ 38
 در حالت استراحت، فشار بدنه مري و حلق متفاوت است. )الف
 در حالت استراحت، فشار اسفنکتر فوقانی مري بیشتر از تحتانی است.  )ب
 شود. ، فشار اسفنکتر فوقانی مري ابتدا زیاد و سپس کم میدر طی بلع حلقی )ج
 .شوددر طی بلع، همزمان با افزایش فشار حلق، فشار اسفنکتر تحتانی مري زیاد می )د

خواهد  مختلر یک از موارد زیجذب کدام .لئوم برداشته شده استیقسمت اعظم ا ،دنبال تصادفه ب يماریدر ب ـ 39
 شد؟
 کید فولیو اس Cن یتامیو الف)
 Eو ویتامین  ر اشباعیغ يهایچرب ب)
 يصفراو يهاو نمک B12ن یتامیو ج)
 م و آهنیکلس د)

 درست است؟ Monitor peptideکدام عبارت در باره  ـ 40
 .کندرا متناسب با نیاز تنظیم می CCKترشح  )الف
 .شودروده کوچک ترشح می Iهاي توسط سلول )ب
 شود.سریعتر از پپتیدهاي رژیم غذایی تجزیه می )ج
 کند.هاي آسینار پانکراس زیاد میرا روي سلول CCK-1فعالیت گیرنده  )د

 ؟نیست کدام مورد درباره اثرات کورتیزول درست ـ 41
 کند.را مهار می ADHفعالیت وترشح هورمون  )الف
 دهد.اسید معده و پپسین را افزایش میترشح  )ب
 دهد.هاي قرمز را کاهش میبا مهار سنتز اریتروپوئیتین، تعداد گلبول )ج
 د.بادي اثري ندارکند اما روي تولید آنتیایمنی سلولی را مهار می )د
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  کدام عبارت زیر درباره ترشح هورمون رشد درست است؟ ـ 42
 گذارد.چربی روي متابولیسم قندها اثر می هاي عضالنی وکاهش ترشح انسولین وکاهش برداشت گلوکز در بافتاز طریق  )الف
 .دهندهورمون گرلین، سروتونین، چاقی و اپی نفرین ترشح آن را افزایش می )ب
 .شودترشح زیاد آن، از طریق افزایش استواستیک اسید و ایجاد اجسام کتونی موجب ایجاد کبد چرب می )ج
 باشد.در شرایط حاد، کاهش دریافت مواد پروتئینی موثرترین محرك سنتز و ترشح آن می )د

 دهد؟ناشی از مهار کدام مورد زیر روي می Wolff-Chaikoffپدیده  ـ 43
 DUOX2 د) UCP1 ج) NIS ب) TPO الف)

با واسطه کدام گیرنده زیر صورت  TSHو  TRHهاي تیروئیدي بر ترشح تنظیم فیدبک منفی هورمون ـ 44
 گیرد؟می

 2βTR د) 2αTR ج) 1β TR ب) 1αTR الف)

 استخوان نقش داشته باشد؟ یتواند در رشد طولیم ینیو اتوکر ینیپاراکر ،ینیاندوکرترکیب زیر از سه طریق  کدام ـ 45
 Estrogen د) T3 ج) GH ب)  IGF-1 الف)

 درست است؟ ADHکدام مورد زیر درباره اثرات  ـ 46
 کند.دفع کلیوي پتاسیم را کم می  )الف
 کند.جذب سدیم توسط لوله دیستال را زیاد می )ب
 کند.جذب اوره را در مجاري جمع کننده مرکزي داخلی کم می )ج
 کند. ه به ترتیب کم و زیاد میرا در مجاري جمع کنند AQP2و    AQP3بیان ژن )د

 بر جذب کلسیم در لوله پروگزیمال مشابه اثرات مزمن کدام مورد زیر است؟  Dاثرات مزمن ویتامین   ـ 47
 هیپرکلسیمی )الف
 اسیدوز متابولیک )ب
 هورمون رشد )ج
 کمبود فسفات )د

 هاي بتا درست است؟انسولین توسط سلولکدام مورد درباره ترشح  ـ 48
 کند. افزایش غلظت درون سلولی پتاسیم، ترشح آن را کم می )الف
 فاز تأخیري ترشح آن مربوط به انسولین از قبل تولید شده است. )ب
 کنند.اسیدهاي چرپ آزاد با افزایش غلظت درون سلولی کلسیم ترشح آن را زیاد می )ج
 کند.ترشح آن را کم می 2α نفرین خون از طریق گیرندهافزایش غلظت اپی )د

 کدام مورد درباره پروالکتین درست است؟ ـ 49
 ترشح پایه آن در مردان و زنان مشابه است.  )الف
 شود.در طی استرس، ترشح آن و تولید شیر کم می )ب
 شود.عمدتا در طی فاز اول خواب عمیق ترشح می )ج
 شود.زایش گلوکاگون خون، ترشح آن کم میبا اف )د
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 یدي درست است؟ئهاي تیروکدام مورد درباره اثرات هورمون ـ 50
 کنند.هاي قلبی، قدرت انقباض را زیاد میکلسیم در سلول ـ با افزایش فعالیت مبادله گر سدیم )الف
 هاي هیجانی طبیعی و مناسب، مشارکت دارند.در پاسخ )ب
 کنند. اثرات اپی نفرین در افزایش متابولیسم پایه را کم می )ج
 کنند. اي را در پاسخ به هیپوکسی، کم میتهویه دقیقه )د

 هاي سرتولی درست است؟کدام مورد زیر درباره سلول ـ 51
 دهند.بتا استرادیول تولید اسپرم را در انسان افزایش می -17با ترشح  )الف
 با مهار ترشح هورمون مهارگر مولرین در تکامل دستگاه جنسی مذکر نقش دارند. )ب
 دارند. ها را در خون باال نگه میبا تولید پروتئین متصل شونده به آندروژن، غلظت آندروژن )ج
 کنند.هاي هیپوفیزي را تنظیم می، ترشح گونادوتروپینLHبا افزایش ترشح اینهیبین در پاسخ به  )د

 ؟نیستسیناپسی کدام گزینه جزئی از فرایند تسهیل پیش ـ 52
 cAMP increase الف)
 K channel phosphorylation ب)
 Speeding repolarization ج)
 Prolonging action potential د)

 کدام مورد است؟کنند مصداق هاي سبدي روي پورکنژها ایجاد میمهاري که سلول ـ 53
 Feed forward د) Feed back ج) Mutual ب) Recurrent الف)

 شتریها بها و مخروطاستوانه یخارج عهطقکدام ماده در  زانیشده است، م داریکه تازه از خواب ب يدر فرد ـ 54
 است؟

 نیدوپسرمتا د) نیرودوپس یلوم ج) نیباتورودوپس ب) نیردوپس الف)

 ند؟اکدام بیبه ترت يعمود و یمحور افق ،ییشنوا ستمیس يهانورون Tuning curveدر  ـ 55
 عمل لیپتانس ایجاد آستانه ـ شدت صوت الف)
  صوت آستانه شدت ـفرکانس صوت  ب)
   عمل لیپتانسفرکانس  ـعمل  لیپتانس جادیآستانه ا ج)
 شدت صوت ـ عمل لیفرکانس پتانس د)

 ؟ شودنمیمشاهده  ینیکدام عالمت بالداخلی  کپسولآسیب در  ـ 56
 یکشش يهاش رفلکسیافزا الف)
 ینسکیباب ب)
 در انگشتان یضعف عضالن ج)
 یپوتونیه د)
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 شود؟یچگونه م ياقاعده يهادر هسته یارتباطات نورون ي،با شروع حرکات اراد ـ 57
  .شوندیمهار م یداخل دوسیتاالموس توسط گلبوس پال يهانونور الف)
 . ردیگیحذف مهار صورت م تاالموس يهاتوسط نورون کیدر هسته ساب تاالم ب)
 .ابدییکاهش م اتومیاستر هیتوسط ناحی داخل دوسیگلبوس پال تیفعال ج)
 .کندیرا مهار م اهیبخش متراکم جسم س ،اتومیاستر هیناح يهانورون د)

 کند؟یم يباز يترنقش مهم دهیکدام پد میدر تنظ یپوتاالموسیه يهااز نورون نیاورکس شیرها ـ 58
 يداریخواب و ب د) درد ج) و حافظه  يریادگی )ب ییشنوا الف)

 کوچک است؟  یافتیدر دانیم يآهسته سازش و دارا ،یکدام رسپتور پوست ـ 59
  سنریما د) ینیپاچ ج) ینیراف ب) مرکل الف)

 شود؟ یم ایموجب بروز آنوسممورد اختالل در کدام  ـ 60
 ییحس چشا الف)
 ییایحس بو ب)
 ایاش یلمس صیتشخ ج)
 چرخش بدن  صیتشخ د)

 را بر عهده دارد؟ یکنترل اعمال مربوط به حافظه کالم ریکدام بخش ز ـ 61
 Amygdala الف)
  Broca ب)
 Medial temporal lobe ج)
 Cerebellum د)

  ابد؟ییم شیافزا هیخون کدام ناح انیجر زانیحرکات انگشتان، م یذهن يسازریتصو انیدر جر ـ 62
  Somatic sensory cortex الف)
 Primary motor cortex ب)
  Posterior parietal cortex ج)
 Medial premotor area د)

 قرار دارند؟ هیدر کدام ناح يانهیآ يهانورون ـ 63
  Lateral dorsal premotor area الف)
 Lateral ventral premotor area ب)
 Cingulate area ج)
 Supplementary motor area د)

 ؟دهدنمیرخ در نخاع کمري کدام مورد زیر در شاخ قدامی  ـ 64
 Renshaw cells activation الف)
 Gate Control ب)
 Ia reciprocal inhibition ج)
 motorneuron inhibition α - )د
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 در مورد خواب کدام درست است؟ ـ 65
 دهد.رخ می Slow wave sleep بالفاصله بعد از  REMفاز  )الف
 شود.مفرط ظاهر میفرآیندي است که بدنبال خستگی  )ب
 سخت است. REMبیدار کردن فرد حین فاز  )ج
 رسد.با تحریک تمامی فیبرهاي تاالموکورتیکال، امواج بتا به حداکثر می )د

 

  یو مولکول یسلول یولوژيب

 :بجزتمام موارد زیر در مورد تقسیم میتوز درست است،  ـ 66
 کند.شدن سنتروزوم ایفا می نقش کلیدي در مضاعف Poloدر طی میتوز کینازهاي  )الف
 باشد.هاي میتوزي القاي تشکیل دوك میتوزي میCDKیکی از عملکردهاي کلیدي  )ب
 شود.اي میهاي پوشش هستهدفسفریالسیون در طی تقسیم سلولی باعث دپلیمیریزاسیون المین )ج
 دد.گرکوهزین باعث چسبندگی بین کروماتیدهاي خواهري می )د

 :بجزدر تشکیل آپوپتوزرم نقش دارند،  ـ 67
 APAF-1 الف)
 Cytochrome-C ب)
 Pro-Caspase 3 ج)
 dATP د)

گردد تا بتواند به درون هسته وارد شده و فعالیت کدام فاکتور رونویسی ابتدا فسفریله، سپس دایمر می ـ 68
 رونویسی را داشته باشد؟

 JAK د) MEK ج) STAT ب) MAPK الف)

 :بجزهاي دوك میتوزي هستند، همه موارد از میکروتوبول ـ 69
 ايآستري یا ستاره )الف
 کینه توکوري )ب
 قطبی )ج
 متافازي )د

 :بجزدهند، همه وقایع زیر در مرحله پروفاز میتوز رخ می ـ 70
 پاشند.هاي غشایی از هم میسیستمالیه داخلی  )الف
 شوند.ها بجز در ناحیه سانترومر تخریب میکوهزین )ب
 شود.فعال می APC/Cکمپلکس  )ج
 شود.اندوسیتوز و اگزوسیتوز متوقف می )د

 افتد؟هاي اکتین توسط کدام نوع میوزین اتفاق میها در طول رشتهانتقال ارگانل ـ 71
 Vمیوزین  )د IVمیوزین  )ج IIمیوزین  )ب Iمیوزین  )الف
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 ؟شودنمیها یافت ژن مربوط به کدام یک از اجزاي اسکلت سلولی در همه یوکاریوت ـ 72
 بتاتوبولین )د اکتین )ج کراتین )ب آلفاتوبولین )الف

بسیار کمتر از یک سلول اینترفازي است. همه موارد زیر ها در یک دوك میتوزي نیمه عمر میکروتوبول ـ 73
 :بجزتوانند دلیل این رویداد باشند، می
 ها در میتوزشدن میکروتوبولافزایش کوتاه )الف
 ها در میتوزتغییر در سرعت رشد میکروتوبول )ب
 ها در میتوزافزایش ناپایداري پویاي میکروتوبول )ج
 در میتوز (MAP)اي همراه میکروتوبول هکاهش فسفریالسیون پروتئین )د

هاي کلسیم و منیزیم هاي فیبروبالست کشت شده، به مدت کوتاه با یک محلول بافري فاقد یوناگر سلول ـ 74
 شستشو شوند، چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

 میرند.دهند و میها به دلیل فشار اسمزي آب از دست میسلول )الف
 شود.ها حذف و سست میاتصال سلول ـ سلول وابسته به کدهرین )ب
 شود.ار سست میددادن یون کلسیم توسط اتصاالت شکافاتصال سلول ـ سلول به دلیل از دست )ج
 میرند.می (Gap Junctions)دار دادن یون کلسیم از طریق اتصاالت شکافها به دلیل از دستسلول )د

 :بجزشوند، یافت می )Basal Lamina(هاي زیر در تیغه پایه تمام پروتئین ـ 75
 پلکتین )د کالژن )ج پرلکان )ب نیدوژن )الف

 هاي مختلف درست است؟در بافت (Basal Lamina)کدام گزینه در رابطه با تیغه پایه  ـ 76
 ها است.گاه یک سطح از سلولدر بافت چربی تکیه )الف
 کند.در بافت عضالنی هر سلول را احاطه می )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 77
 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 78
 U-T د) G-U ج) C-T ب) G-T الف)

 هاي لیزوزومی کدام است؟مناسب جهت فعالیت هیدرولیزکننده pH ـ 79
 pH: 9 د) pH: 7 ج) pH: 4.5 ب) pH: 1 الف)

 کدام سلول است؟ (Natural Killer)منشا سلول کشنده طبیعی  ـ 80
 Neutrophil د) Monocyte ج) T Cell ب) B Cell الف)
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 غشاء سلولی است؟ Lipid Raftکدام گزینه از مشخصات منطقه  ـ 81

 سیالیت باال )الف
 گریزي زیادآب )ب
 هاي یونی بسیار زیادداراي کانال )ج
 فسفولیپید بسیار کم )د

 ؟نیستهاي زیر کوآنزیم کدام یک از گزینه ـ 82

 آهن )د ریبوفالوین )ج FAD ب) NAD+ الف)

 هاي زیر تنظیم آلوستریک یک پروتئین را در پی دارد؟کدامیک از گزینه ـ 83

 کوئیتیندارشدن با یوبینشان )الف
 GTPاتصال غیرکوواالن  )ب

 فسفریالسیون و دفسفریالسیون )ج
 گلیکوزیالسیون )د

 ساز است؟مارکر مشخصه سلول بنیادي خون CDبیان کدام  ـ 84

 CD45 د) CD38 ج) CD34 ب) CD33 الف)

 در غشاي گلبول قرمز چیست؟ 3نقش پروتئین باند  ـ 85

 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

 صحیح است؟کدام گزینه  ـ 86

 بلندتر هستند. يگلژ يگذرا از غشا يهانینسبت به پروتئ ییپالسما يگذرا از غشا در غشا يهانیپروتئ الف)
 هاي غشاي پالسمایی هستند.هاي گذرا از غشاي بلندتر نسبت به پروتئینهاي غشاي گلژي داراي پروتئینپروتئین )ب
 السمایی هر دو طول برابري دارند.هاي گذرا از غشاء در گلژي و غشاي پپروتئین )ج
 کلسترول در غشاي گلژي نسبت به غشاي پالسمایی بیشتر است. )د

 :بجزهاي زیر نقش دارد، میتوکندري در تمام فعالیت ـ 87

 سنتز پوروفرین )الف
 القاي آپوپتوز )ب
 سنتز تعدادي از استروئیدها )ج
 هاتخریب پروتئین )د

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  یپزشک يولوژیزیفرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 13صفحه  
 

هاي بنیادي پرتوان کننده در کشت انواع سلولهاي فیبروبالست به منظور یک الیه سلول تغذیهاز سلول ـ 88
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 مینینال )الف

هاي زیر براي تولید ساختارهاي بافتی با قابلیت تکثیر، حرکت و مهاجرت استفاده از کدامیک از مولکول ـ 89
 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 90
 کانکسین )د IVکالژن نوع  )ج المینین )ب فیبرونکتین )الف

 پستانداران درست است؟ Untranslated Region (UTR)کدام گزینه در مورد  ـ 91
 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 92
 اینترلوکین )د ناینترفرو )ج TNFα ب) TGF-β الف)

 :بجزتمام موارد زیر در مورد شبکه اندوپالسمی درست است،  ـ 93
 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 میپروتئیناتصاالت دي سولفیدي تنها بر روي  )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 94
 Plectin د) Tau ج) Katanin ب) Stathmin الف)

 شود؟توسط کدام سلول بیان می II (MHC-II)هاي سازگاري نسبی کالس ژنآنتی ـ 95
 مزانشیم )د RBC ج) فیبروبالست )ب B-Cell الف)

 :بجزهمه عبارات زیر در رابطه با انواع اتصاالت سلول درست است،  ـ 96
 کنند.تلیال ممانعت میها در عرض یک صفحه اپیانتشار ماکرومولکول از (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 سریعشکافانتقال تکانه عصبی از طریق اتصاالت  )د
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 1400سال  یپزشک يولوژیزیفرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 14صفحه  
 

هاي زیر باعث ایجاد تمام خاصیت Nشدن الیگوساکاریدها به انتهاي ها اضافهدر طی گلیکوزیداسیون پروتئین ـ 97

 :بجزگردد، در پروتئین می

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

 چیست؟ Iعلت حفظ کوهزین سانترومر در طی میوز  ـ 98

 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 99

 Electron Mobility Shift Assay (EMSA) الف)
 PCR ب)
 Western Blot ج)
 Northenn Blot د)

به  C-Gگراد است. چنانچه میزاندرجه سانتی 87(دماي ذوب) برابر  Tmو  C-G ،40%، میزان DNAدر یک رشته  ـ 100

 گراد خواهد بود؟حدود چند درجه سانتی Tmتغییر یابد، میزان  50%

 103 د) 95 ج) 80 ب) 73 الف)

 موفق باشید
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