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  یپزشک یزیولوژيف

محلول استفاده شود، چند گرم گلوکز  لیتر ازمیلی 250شود. اگر ساعت تزریق میگلوکز در طی سه  ٪5محلول  ـ 1
 تزریق شده است؟ 

 15 )د 50 )ج 5/12 )ب 5 )الف

 ؟یابدنمیزیر افزایش در هیپرتروفی عضالت اسکلتی کدام مورد  ـ 2
 تعداد فیبرها )الف
 هاسطح آنزیم میتوکندري )ب
 ذخیره گلیکوژن عضله )ج
 دو برابر شدن ذخیره تري گلیسرید عضله )د

 ؟نیست Slow fiberهاي کدام مورد از ویژگی ـ 3
 Large number of mitochondria الف)
 High myoglubin content ب)
 Lesser maximum strength ج)
  Less capillary density د)

 ها در مایعات فیزیولوژیک درست است؟ها و کاتیونکدام گزینه در مورد آنیون ـ 4
 مایع خارج سلولی بیشتر است.هاي پروتئینی با بار منفی در داخل سلول از غلظت بنیان )الف
 هاي سدیم برابر است.با غلظت یون در پالسما یبا بار منف ینیپروتئ يهاانیغلظت بن ب)
 هاي سدیم برابر است. ی در پالسما با غلظت یونبا بار منف ینیپروتئ يهاانیبنهاي کلر و جمع یون )ج
 کند.عرض غشا را تبیین میها در دونان نقل و انتقاالت همه یونـ  قانون گیبس )د

 شود؟هاي مجاور یا غشاي پایه میهاي زیر موجب اتصال سلول به سلولاز مولکول کدامیک ـ 5
 Ion channels الف)
 Carrier proteins ب)
 Cell adhesion molecules ج)
 Receptors د)

بیشتري  کاهشضربان در دقیقه طی ورزش، مدت زمان کدام دوره  200به  75با افزایش تعداد ضربان قلب از  ـ 6
 کند؟پیدا می

 تحریک ناپذیري نسبی )د دیاستول )ج سیستول )ب پتانسیل عمل )الف

 شود؟می ایجاد دهلیزها انقباض در هنگام قلب طبیعی صداي کدام ـ 7
 چهارم )د سوم )ج دوم )ب اول )الف

 شود؟ ل عمل در کدام قسمت قلب سبب انقباض دهلیز قبل از انقباض بطن مییسرعت آهسته انتشار پتانس ـ 8
 زیعضلۀ دهل )الف
 گره دهلیزي بطنی )ب
 سیدسته تار ه )ج
 پورکنژ يبرهایف )د
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 افتد؟یم یلر در قلب فلج شوند، چه اتفاقیاگر عضالت پاپ ـ 9
 شود.یزها کم میقدرت انقباض دهل )الف
 .گرددیها منتقل نمزها به بطنیل عمل از دهلیموج پتانس )ب
 شوند.یبسته نم یبه خوب یبطن يزیدهل يهاچهیدر )ج
 .دهدا قدرت انقباض خود را از دست مییاز بطن منقبض نشده و  یقسمت )د

 دهد؟کدامیک از وقایع زیر رخ میبا ماساژ سینوس کاروتید  ـ 10
 یابد.فعالیت بارورسپتور افزایش می )الف
 یابد.کاهش میفعالیت عصب هرینگ  )ب
 شود.بارورسپتور مهار می )ج
 یابد.فعالیت واگ قلب کاهش می )د

 شود؟سبب افزایش برون ده قلب می ،تحریک سمپاتیک در ورزش دینامیک با افزایش کدام عامل ـ 11
 فشار پرشدگی گردش خون )الف
 هاي بارورسپتورهاي شریانی فعالیت آوران )ب
 درصد 50فشار خون شریانی به میزان  )ج
  ها در عضالت اسکلتیمقاومت شریانچه )د

 کند؟ چرا؟ما ایجاد میکدام پروتئین در شرایط طبیعی بیشترین نیروي اسموتیک را در پالس ـ 12
 فیبرینوژن، چون داراي بیشترین وزن مولکولی است.  )الف
  است. گلوبولین، چون داراي بیشترین غلظت پالسمایی )ب
 آلبومین، چون داراي بیشترین تعداد مولکول در پالسما است. )ج
  گلوبولین، چون قابلیت تراوایی و خروج از مویرگ را ندارد. )د

 شود؟افزایش کدامیک از عوامل زیر باعث افزایش فشار نبض می ـ 13
 مقاومت کل محیطی ده قلبی به نسبت برون )الف
  مپلیانس شریانیااي به کنسبت حجم ضربه )ب
 پذیري وریدهاي بزرگظرفیت )ج
 هاي بزرگپذیري شریانظرفیت )د

 یابد؟هاي انسدادي ریه افزایش میبیماريکدام حجم یا ظرفیت در  ـ 14
 حجم ذخیره بازدمی )الف
 حجم ذخیره دمی )ب
 ظرفیت باقیمانده عملی )ج
 ظرفیت حیاتی )د

 یابد؟کدام مورد زیر در خون وریدي افزایش می ـ 15
 حجم گلبول قرمز )الف
 گلبول قرمزغلظت کلر )ب
 غلظت بیکربنات )ج
 گلبول قرمز یون هیدروژن )د
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 گردد؟از پارامترهاي زیر در قله ریه می کدامیکدر یک فرد ایستاده، نیروي ثقل باعث افزایش  ـ 16
 کامپلیانس آلوئولی )الف
 فشار مایع جنب )ب
 فشار استاتیک دو سوي ریه )ج
 درصد پذیرش حجم جاري )د

هاي لولیابد، کدام مورد زیر در سمتر جیوه کاهش میمیلی 73آلوئولی به کمتر از زمانی که فشار اکسیژن  ـ 17
 شود؟هاي ریوي مشاهده میعضله صاف دیواره آرتریول

 کاهش جریان کلسیمی  )الف
 کاهش جریان پتاسیمی )ب
 هیپرپوالریزه شدن غشاي سلولی )ج
 عضالت صاف کاهش تونوسیته )د

 درست است؟ ،کدامیک نیعملکرد ترومبومودول درباره ـ 18
 .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)

 ؟گرددنمیهاي کلیه محسوب هاي مزانشیال موجود در گلومرولکدام مورد از اعمال سلول ـ 19
 ترشح هورمون رنین )الف
 کنترل ضریب فیلتراسیون گلومرولی )ب
 ترشح ماتریکس خارج سلولی )ج
 هاي گلومرولیحمایت ساختاري از مویرگ )د

 هاي مختلف نفرون است؟هاي بازجذب کلسیم در قسمتکدام مورد زیر ویژگی ـ 20
 .گرددسلولی انجام میهنله تماما از مسیر کناردر بخش ضخیم باالرونده  )الف
 در توبول ابتدایی عمدتا به بازجذب سدیم و آب بستگی دارد. )ب
 قرار دارد. PTHدر توبول ابتدایی بازجذب آن تحت تأثیر هورمون  )ج
 .گردداز مجراي توبول وارد سلول می ATPدر توبول انتهایی با هیدرولیز مسقیم  )د

 شود؟کدامیک سبب افزایش جریان خون کلیوي و مهار ترشح رنین می ـ 21
 برادي کنین )د هیستامین )ج دوپامین )ب آدنوزین )الف

 باره حرکات معده درست است؟کدام عبارت در ـ 22
 شود.غذایی کوچک میدر فاز معدي غذاخوردن، پیلور معموال باز و اندازه ذرات  )الف
 شود.تر تحتانی مري و بخش کاردیا معده زیاد میهمزمان با تخلیه معده، فشار اسفنک )ب
 الزم است.انتهایی معده براي ذخیره غذا  تغییرات تون انقباضی بخش )ج
 براي تخلیه معده الزم است. یش تون انقباضی بخش ابتدایی معدهافزا )د
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 ) صحیح است؟hunger pangsمورد درباره درد سوزشی گرسنگی (کدام  ـ 23
 یابد.یک تا دو روز بعد از گرسنگی کاهش می )الف
 د. شوز آخرین وعده غذایی پدیدار میساعت بعد ا 24تا  12معموال  )ب
 در افراد دیابتی شدیدتر است.  )ج
 د.شوریک پاراسپماتیکی شدیدتر میبا تح )د

 شود؟یسه صفرا میدتر کیر در دوازدهه سبب انقباض شدیبات زیک از ترکیوجود کدام ـ 24
 دیریسیگل يتر )الف
 میمحلول کلرور سد )ب
 ديیکیموس اس )ج
 دراتیمحلول کربوه )د

 شود؟کدامیک از موارد زیر می کاهشها در طی ورزش موجب افزایش ترشح کاتکول آمین ـ 25
 گلوکاگون ترشح )الف
 گلیکوژنولیز عضالنی )ب
 ترشح انسولین  )ج
 گلوکونئوژنز کبدي )د

 در کدامیک از تغییرات زیر در بلوغ دخالت دارد؟ 1ردوکتاز نوع  5αآنزیم  ـ 26
 افزایش فعالیت غدد سباسه )الف
 تکامل اندام تناسلی خارجی )ب
 افزایش توده عضالنی )ج
 آگزیال رشد مو در ناحیه )د

 یابد؟هاي زیر در انتهاي فاز لوتئال در فرد سالم افزایش میکدامیک از هورمون ـ 27
 FSH د) اینهیبین )ج پروژسترون )ب استروژن )الف

 شود؟یم ریموجب کدام اثر ز هادیکوئیمدت گلوکوکورت یمصرف طوالن ـ 28
 کاهش فشار خون الف)
 یتوده عضالن شیافزا ب)
 زخم امیالت عیتسر ج)
 بخش قشري غده فوق کلیوي یآتروف د)

 کدام مورد در باره پروالکتین درست است؟ ـ 29
 ترشح پایه آن در مردان و زنان مشابه است. )الف
 شود.در طی استرس ترشح آن و تولید شیر کم می )ب
 شود.ترشح میعمدتا در طی فاز اول خواب عمیق  )ج
 شود.با افزایش گلوکاگون خون ترشح آن کم می )د
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 کدام گزینه در مورد اثر تحریک اعصاب اتونوم صحیح است؟ ـ 30
 شود.سنتز گلیکوژن میسمپاتیک در کبد سبب  )الف
 شود. پاراسمپاتیک در بافت چربی سبب لیپولیز می )ب
 .شودتنفسی ریه میسمپاتیک سبب اتساع مجاري  )ج
 کند.پاراسمپاتیک در چشم به دید دور کمک می )د

 افزایش کدام مورد است؟ ،در قشر مغز Aهاي گابا نتیجه فعال شدن گیرنده ـ 31
 ها به کلرنفوذپذیري نورون )الف
 ها به پتاسیمنفوذپذیري نورون )ب
 سیناپسیتسهیل پیش  )ج
 سیناپسیهاي پسنورونپذیري تحریک )د

 شود؟یچگونه م ياقاعده يهادر هسته یارتباطات نورون ي،با شروع حرکات اراد ـ 32
 . شوندیمهار م یداخل دوسیتاالموس توسط گلبوس پال يهانورن الف)
 . ردیگیحذف مهار صورت م تاالموس يهاتوسط نورون کیدر هسته ساب تاالم ب)
 .ابدییکاهش م اتومیاستر هیتوسط ناح یداخل دوسیگلبوس پال تیفعال ج)
 .کندیرا مهار م اهیبخش متراکم جسم س، اتومیاستر هیناح يهانورون د)

 کند؟یم يباز يترنقش مهم ریز دهیدر کدام پد یپوتاالموسیه يهااز نورون نیاورکس شیرها ـ 33
 يداریخواب و ب د) درد ج) و حافظه  يریادگی )ب ییشنوا الف)

 کوچک است؟  یافتیدر دانیم يآهسته سازش و دارا ،یکدام رسپتور پوست ـ 34
  سنریما د) ینیپاچ ج) ینیراف ب) مرکل الف)

 ؟دهدنمی رخدر نخاع کمري کدام مورد زیر در شاخ قدامی  ـ 35
 Renshaw cells activation الف)
 Gate Control ب)
 Ia reciprocal inhibition ج)
 motorneuron inhibition α - )د

 

 یورزش یزیولوژيف

حین تمرین ات در تأمین سوخت عضله اسکلتی در ترین عامل در تعیین سهم نسبی چربی و کربوهیدرمهم ـ 36
 است؟ کدام استقامتی 

  سیترات )الف
 گلوکز  )ب
  Aاستیل کوآنزیم  )ج
 میتوکندري  NADH د)
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  ؟ستین يضرور نیتمر نیدر ح یبافت چرب زیپولیل شیافزا يبرا نهیفعال شدن کدام گز ـ 37

 استراز يفسفود میآنز الف)
  Gs ییغشا نیپروتئ ب)
  A نازیک نیپروتئ ج)
  کالزیس یللیآدن د)

 یمصرف ژنیدرصد حداکثر اکس 85باالتر از  يهابا شدت نیتمر نیمورد استفاده در ح یمنبع چرب نیترمهم ـ 38

 کدام است؟ 

 پالسما  دیسریگل يتر )الف
  یدرون عضالن دیسریگل يتر )ب
  هانیپوپروتئیموجود در ل یچرب )ج
 چرب آزاد پالسما  دیاس )د

در  نیاز انجام تمر یناش يسازگار ،يتوکندریتعداد م شیو افزا نژپورک يهاسلولها در ناپسیتعداد س شیفزاا ـ 39

 کدام بخش مغز است؟ 

 مغز  ساقه )د مخچه )ج پوکامپیه )ب قشر حرکتی )الف

 منجر شود؟  یتواند به توسعه خستگیدر عضله، چگونه م نیتمر نیدر ح Pi شیافزا ـ 40

  یدر شبکه سارکوپالسم میکلس ریذخا شتریهر چه ب هیو تخل میها به کلسلیبریوفیم تیحساس شیبا افزا الف)
  یتوسط شبکه سارکوپالسم میو اختالل در بازجذب فعال کلس SERCA يهانیئاتصال به پروت ب)
  یاز شبکه سارکوپالسم میکلس يو اختالل در آزادساز ینیدیریدروپیه يد يهارندهیگ مهار )ج
 میکلس یسلولدرون ریو کاهش ذخا میکلس هفسفوالمبان در اتصال برقابت با  د)

در  شیبه واسطه افزا بیبه ترت ،یمصرف ژنیدرصد حداکثر اکس 95و  40با شدت  نیدر تمر یحفظ برون ده قلب ـ 41

 شود؟ یکدام عامل انجام م

  قلب ضربان ـ ياحجم ضربه الف)
  ايضربه حجم ـ قلب ضربان )ب
  قلب ضربان ـ ضربان قلب ج)
 ايضربه حجم ـ ايضربه حجم )د

 شود؟ یضربان قلب م عیو سر هیاول شیباعث افزا ،در شروع ورزشعامل کدام افزایش  ـ 42

 کیسمپات تیفعال شیافزا ،يفرمان مرکز الف)
 کیسمپات تیفعال شیافزا ،یدرون عضالن يمتابورسپتورها تیفعال ب)
 کیپاراسمپات تیکاهش فعال ،يفرمان مرکز ج)
 کیپاراسمپات تیکاهش فعال ،یدرون عضالن يمتابورسپتورها تیفعال د)
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از  کدامیکاست.  نهیشیب ریز ناتیتمر نیدر ح ایکارد يبراد ،یستقامتا نیحاصل از تمر يهاياز سازگار یکی ـ 43

 ؟ ندارد ینقش يسازگار نیا جادیدر ا ریعوامل ز
 Pacemaker يهاسلول تیفعال رییتغ الف)
 يفشار يهارندهیگ تیحساس شیافزا ب)
 راست زیدر دهل کیژربتا آدرن يهاهرندیگ یکاهش سازش ج)
 ياحجم ضربه شیافزا د)

 د؟شویم هیتوص یبهبود عملکرد استقامت يبرا ریز يهانهیاز گز کدامیک ـ 44
 ایدر سطح در یدر ارتفاع و زندگ نیتمر )الف
 در ارتفاع یو زندگ نیتمر )ب
 ایدرسطح در یو زندگ نیتمر )ج
 ایدر سطح در نیدر ارتفاع و تمر یزندگ )د

را نشان  نیسبک به سنگ نیگذر از تمر نیکنترل کننده ضربان قلب و فشار خون در ح عیوقا ریس نهیکدام گز ـ 45

 دهد؟ یم
 کمتابولیـ رفلکس شدن فعالـ  دیکاروت انیفشار شر يهارندهگی شدن فعالـ  کیسمپات شافزایـ  کیپاراسمپات کاهش )الف

 عضله
 کمتابولیـ رفلکس شدن فعالـ  دیکاروت انیفشار شر يهارندهگی شدن فعالـ  کیپاراسمپات کاهشـ  کیسمپات شیافزا )ب

 عضله 
 انیفشـار شـر يهـارندهیفعال شدن گـ  عضله کمتابولی رفلکس شدن فعالـ  کیسمپات شافزایـ  کیپاراسمپات کاهش )ج

 دیکاروت
 انیفشـار شـر يهـارندهیفعال شدن گـ  عضله کمتابولی رفلکس شدن فعالـ  کیپاراسمپات کاهشـ  کیسمپات شیافزا )د

 دیکاروت

 دارد؟  یبدن تیفعال نیدر ح ينقش را در انجام حرکات اراد نیشتریب ریز يرهایاز مس کدامیک ـ 46
 Rubrospinal الف)
 Tectospinal ب)
 Reticulospinal ج)
 Vestibulospinal د)

 کیلومتري کدام مورد درست است؟ 3درباره منبع تأمین انرژي براي یک مسابقه دوي  ـ 47
 % از مسیر گلیکولیتیک 85 )الف
 از مسیر اکسیداتیو % 95 )ب
 % از مسیر گلیکولیتیک 20 )ج
 % از مسیر اکسیداتیو 50 )د
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 درباره گرماي تولید شده در عضالت کدام گزینه درست است؟ ـ 48
 نامند.می Initial heatگرماي تولیدي افزون بر گرماي استراحت را  )الف
 گردد.به حالت استراحت برمی بالفاصله بعد از توقف انقباض، تولید گرما )ب
 نام دارد. Activation heatگرماي تولیدي توسط فرایندهاي غیرانقباضی در عضله  )ج
 است. Relaxation heatي در حال استراحت گرماي پایه در عضله )د

 در فراخوانی واحدهاي حرکتی براي تولید نیرو، کدام عبارت درست است؟ ـ 49
 شود.هم پوشانی در فراخوانی واحدها دیده نمی )الف
 شوند.آخرین واحدهایی هستند که فعال می FRواحدهاي  )ب
 شوند.فعال می Sهمزمان با واحدهاي  FFواحدهاي  )ج
 شوند.در ابتدا فعال می Sواحدهاي  )د

برتري کدام سیستم انرژي نمایش داده  ایستد،ورزشکاري که نهایتا روي سکو هم می ،متر 800در دوي  ـ 50
 شود؟ می

 Phosphagen الف)
 Glycogen-lactic acid ب)
 Aerobic ج)
 Oxidative د)

 در کدام ورزش زیر هر دو سیستم فسفاژن و الکتیک اسید تعیین کننده هستند؟ ـ 51
 Weight lifting د) mile run 1 ج) Jogging ب) ���� �100 الف)

 دهد؟تري میبه دنبال یک مسابقه نیم ماراتون کدام گزینه زیر ریکاوري سریع ـ 52
 High protein diet الف)
 High fat diet ب)
 Hyperhydration ج)
 High carbohydrate diet د)

ي اعت آخر، بیشتر به کدام منبع انرژدر س ساعته در کاشان، بدن ورزشکار 6ي اولتراماراتون در مسابقه ـ 53
 وابسته است؟

 Carbohydrate+protein د) Protein ج) Fat ب) Carbohydrate الف)

) که Kgمتر مربع است. ماکزیمم قدرتی (سانتی 20در یک دونده استقامتی، مقطع عرضی عضله چهارسر ران  ـ 54
 تر است؟کدام گزینه نزدیکتواند در عضله ایجاد کند به می
 40 )د 800 )ج 10 )ب 80 )الف

تر از رویدادهاي زیر موفق کدامیکاگر ورزشکاري ذخیره گلیکوژنی باالیی در عضالت اسکلتی داشته باشد، در ـ 55
 شود؟ظاهر می

 Resistance د) Endurance ج) Aerobic ب) Sprinting الف)
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 یابد؟ها افزایش میاز موارد زیر به دنبال افزایش فشار شریانی در کلیه کدامیک ـ 56
 توانایی قدرت تغلیظ ادرار )الف
 نیروي خالص بازجذبی )ب
 جریان خون مدوال به مقدار بیشتر نسبت به سایر مناطق کلیه )ج
 بافتی مرکزياسموالریته مایع میان )د

 يادیبه مقدار ز یخارج سلول عیما تهیاسموالر تایو نها یخارج سلول میغلظت سد ریاز حاالت ز کدامیکدر  ـ 57
 کند؟یم رییتغ

 سترونوترشح هورمون آلد شیافزا )الف
 ADHترشح  شیافزا )ب
 2ـ نیوتانسیآنژ یغلظت خون شیافزا )ج
 ADHترشح ـ  اسمورسپتور سمیفعال شدن مکان ریغ )د

 یابد؟از موارد زیر توسط پپتیدهاي ناتریورتیک افزایش می کدامیک ـ 58
 کلر و میزان فیلتراسیون گلومرولیـ  بار فیلتره شده سدیم )الف
 از هیپوفیز خلفی ADHترشح  )ب
 هاي مجراي جمع کنندهازجذب سدیم از غشاي لومینال سلولب )ج
 هاي گلومرولوزاي غده آدرنالترشح آلدوسترون از سلول )د

یابد. علت آن به کدام سدیم در ترشحات غدد عرق کاهش می رودر فردي که به گرما سازش یافته، غلظت کلر ـ 59
 شود؟هورمون نسبت داده می

 Angiotensin د) ANP ج) Aldostrone ب) ADH الف)

 ؟نیست درستدرباره عملکرد هورمون رشد کدام گزینه  ـ 60
 هاي بدنافزایش سنتز پروتئین در اکثر سلول )الف
 افزایش اسیدهاي چرب در خون )ب
 کاهش گلوکز )ج
 کاهش ذخیره گلیکوژن )د

 شود؟هورمون تیروئید موجب کدام مورد زیر می ـ 61
 هاافزایش متابولیسم چربی )الف
 هاي عضالنیکاهش ورود گلوکز به سلول )ب
 انسولین حین ورزشکاهش ترشح  )ج
 افزایش کلسترول )د

 کدام گزینه صحیح است؟ ،در مورد سیستم حرکتی ـ 62
 آیند.ها فرود میاز قشر حرکتی مغز بدون واسطه روي آلفا موتونورون ،هاي نزولی حرکتینورون )الف
 کره چپ مخچه مسئول نظارت بر حرکات سمت چپ بدن است.نیم )ب
 کنند.هاي گالیسینرژیک مهار فیدبکی ایجاد میها در نخاع با پایانهوتونورونآلفا م )ج
 افتند.ها با قطع کامل نخاع در ناحیه گردن براي همیشه از کار میCentral pattern generator د)
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مرکز ثقل آنها را به زمین نزدیک ها، جاذبه سعی دارد آنها را از حالت ایستاده دور کند و در طول عمر انسان ـ 63
 شود؟کنند. فعالیت کدام هسته موجب شل شدن این عضالت میکند. عضالت ضد جاذبه با این نیرو مقابله می

  Medullary reticular الف)
  Pontine reticular ب)
  Medial vestibular ج)
 Lateral vestibular د)

ر دعوت اسب بخا 600براي تست صفر تا صد اتومبیل جدید طراحی شده ایران خودرو با فرض کنید از شما  ـ 64
 هاي زیر مسئول ارسال پیام مربوطه به ساقه مغز هستند؟از گزینه کدامیکشود. می

 Anterior semicircular canal الف)
 Posterior semicircular canal ب)
 Macula of the utricle ج)
 Macula of the saccule د)

 نقش مهمتري دارد؟  ،ریزي توالی حرکاتکدام ناحیه از قشر مغز در برنامه ـ 65
 حرکتی مکمل )د جلوپیشانی )ج حرکتی پیش )ب حرکتی اولیه )الف

 گردد؟یم هیمنجر به ادم ر ،کدام مورد شیافزا ـ 66
  یرگیمو کیدرواستاتیه فشار )الف
  کیانکوت فشار )ب
  يلنفاو درناژ )ج
 یسلول نیب يفضا کیدرواستاتیه فشار )د

 شود؟یموجب کدام حالت م کیپنوموتاکس هیناح بیآس ـ 67
 تنفس  قطع )الف
 شدن مرحله دم  محدود )ب
 فرکانس تنفس کاهش )ج
 يحجم جار کاهش )د

 هاي یک و چند سیناپسی از هم تمیز دهد؟ها را در رفلکستواند تعداد نورونمی کدامیک از موارد زیر بهتر ـ 68
 Type of neurotransmitter الف)
 Synaptic delay ب)
 Axon diameter ج)
 Myelination degree د)

 شود؟داده میشود، به کدام پروتئین نسبت که قوام سارکومر را موجب می  Mو Zاتصال خطوط  ـ 69
 Titin د) Myosin II ج) Desmin ب) Actinin الف)

 ؟شودنمی متصلهاي زیر به یون کلسیم کدامیک از پروتئین ـ 70
 Troponin د) Myosin ج) Calbindin ب) Calmodulin الف)
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  ینیبال یوشیمیب

 :بجز کند،در واکنش ترانس آمیناسیون شرکت میزیر گروه آمین آلفاي همه اسیدهاي آمینه  ـ 71
 ترئونین د)  والین ج) آرژنین ب) متیونین الف)

 آنزیم سرین پالمیتوئیل ترانسفراز در تولید کدامیک از موارد زیر نقش دارد؟ ـ 72
 میلین د) فسفاتیدیل سرین ج) اسیدهاي صفراوي ب) لسیتین الف)

 در هنگام انجام فعالیت فیزیکی شدید، کدام گزینه صحیح است؟ ـ 73
 مغز قرار بگیرد. تواند مورد استفادهالکتات نمی الف)
 شود.دکربوکسیالز در عضله غیرفعال می CoAمالونیل  ب)
 یابد.غلظت اجسام کتونی در خون به تدریج افزایش می ج)
 کند.ضالنی مشارکت میسلول ع ATPآدنیالت کیناز در تأمین  د)

 :بجز ،قابل استفاده هستندیوبی کینون اکسیدوردوکتاز، همه موارد زیر در درمان  ETFدر بیماري با نقص  ـ 74
(ETF: electron transfer flavoprotein)   

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

  .نیستمناسب  PCRاستفاده از ضد انعقاد ... به دلیل مهار آنزیم ... براي انجام  ـ 75
 هلیکاز ـ EDTA د) پلیمراز ـ هپارین ج) پلیمراز ـ EDTA ب) هلیکاز ـ هپارین الف)

 م است؟یت کدام آنزیي فعالجهی، نتیش اسموالریته در عدسیافزا یابتیکاتاراکت ددر  ـ 76
 دروژنازیگلوکز ده د) ز ردوکتازآلدو ج) نازیگلوکوک ب) آلدوالز الف)

 :بجز دارد، وجود الکل به اعتیاد در زیر کیمتابول امدهايیپهمه  ـ 77
 کبد چرب د) کیدوز الکتیاس ج) یسمیپوگلیه ب) آلکالوز متابولیک الف)

 :بجزن صحیح است، یتییر در ارتباط با متابولیسم کارنهمه موارد ز ـ 78
 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 یتیکربوکسیالسیون در سنتز کارنکنش 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 79
 است؟کند، کدام یم يریوزن جلوگ

 د شبه گلوکاگونیپپت الف)
 نیرونیدوتی يتر ب)
 نیلپت ج)
 نیانسول د)
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سنتز و ذخیره لیپید در  مرتبط با هايها و بیان ژندر تمایز آدیپوسیت ،PPARکدام فاکتور رونویسی  ـ 80
 کند؟چربی شرکت می بافت

 γ )د δ )ج β )ب α )الف

 :بجزباشند، موارد زیر فعال کننده آنزیم پیروات دهیدروژناز کیناز میهمه  ـ 81
 استیل کوآنزیم د) یون کلسیم ج) NADH ب) ATP الف)

 معیار شدت همولیز داخل عروقی است؟ ،گیري میزان سرمی کدام پروتئیناندازه ـ 82

 هاپتوگلوبین د) ماکروگلبولین α2 )ج هموپکسین ب) سرولوپالسمین الف)

 ... دارد. اصیتآگماتین محصول ... است و خ ـ 83
 آنزیمی ـ دکربوسیالسیون لیزین الف)
 نوروترانسمیتري ـ دآمیناسیون تریپتوفان ب)
 نوروترانسمیتري ـ  دکربوکسیالسیون آرژینین ج)
  کوآنزیمی ـ آرژینین دکربوکسیالسیون )د

 باشد؟صحیح می، B4کدام گزینه در مورد فعالیت لکوترین  ـ 84
 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 85
 گلوتامات، گالیسین، فنیل آالنین الف)
 سیستئین، تیروزین، آرژینین ب)
 آسپارتات، تیروزین، فنیل آالنین ج)
 سیستئین، فنیل آالنین، گالیسین د)

 گردد؟می پورفیري ایجاد به منجر تیروزین، کاتابولیسم مسیر آنزیمدر کدام  نقص ـ 86
 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 در خصوص واکنش ـ 87
 .کندمی مینتأ مورد نیاز خود را از طریق گلیگولیز هوازي ATPقرنیه  الف)

 .شودمی متابولیزه پنتوزفسفات مسیر درآن  دوسوم و گلیکولیز مسیر در قرنیه گلوکز سومیک حدود )ب
 است. NADPHباشد که نیازمند قرنیه داراي فعالیت باالیی از گلوتاتیون ردوکتاز می ج)
 داراي غلظت باالیی از الکتات است. هوازيبیدلیل متابولیسم هقرنیه ب د)
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اورنی تین از سیتوزول به داخل میتوکندري، با عالئم ناقل اي با نقص مادرزادي در روزه 4در نوزاد  ـ 88
ک استفراغ و تشنج، محدود کردن کدام ترکیب زیر در رژیم غذایی به بهبود حال بیمار کم ،آلودگیخواب

 خواهد کرد؟
 داراسیدهاي آمینه شاخه الف)
 کربوهیدرات ب)
 نپروتئی ج)
 گلیسیریدتري د)

 شود؟باعث افزایش دفع ادراري کدام ماده می 12Bویتامین  کمبود ـ 89
 اسید اوریک الف)
 متیونین ب)
 سوکسینیک اسید ج)
 متیل مالونیک اسید د)

 شود؟دو زیرواحد ریبوزوم می ها، کدامیک از عوامل زیر باعث جداشدندر هنگام سنتز پروتئین در پروکاریوت ـ 90
 EF-T د) IF-3 ج) EF-G ب) IF-1 الف)

  :بجزهاي زیر در ارتباط با کارنوزین در عضله صحیح هستند، همه گزینه ـ 91
 نقش بافري دارد. الف)
  اکسیدانی دارد.نقش آنتی ب)
 دهد.میوزین را افزایش می ATPase فعالیت )ج
 پپتیدي دارد.ساختمان پلی د)

 علت هیپراوریسمی در فرد مبتال به بیماري فون ژیرکه چیست؟ ـ 92
 فسفات -5افزایش تولید ریبوز  الف)
 PRPPکاهش سطح سلولی  ب)
 نقص در آنزیم گلیکوژن فسفوریالز ج)
 نقص در آنزیم زانتین اکسیداز د)

کدام ترکیب افکتور مثبت براي آنزیم پیروات  ،ه اگزالواستات در مسیر گلوکونئوژنزدر واکنش تبدیل پیروات ب ـ 93
 شود؟کربوکسیالز محسوب می

 Aاستیل کوآنزیم  الف)
 سیترات ب)
 Aمالونیل کوآنزیم  ج)
 اسیدهاي چرب د)
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 است؟ هلیکازي فعالیت داراي یوکاریوتی هايسلول در )TFکدامیک از فاکتورهاي رونویسی ( ـ 94

 TFIIH د) TFIIF ج) TFIIB ب) TFIIA الف)

 زیر در بیوسنتز سیتوزین نقش دارند؟ اسیدهاي آمینهکدام زوج از  ـ 95

 گلوتامین و آسپارتیک اسید الف)
 گلوتامین و گالیسین ب)
 آسپارتیک اسید و گالیسین ج)
 آسپارتیک اسید و گلوتامیک اسید د)

 منشأ بیلیروبین و امالح صفراوي به ترتیب کدام است؟ ـ 96

 کلسترولـ  کلسترول )د هِمـ  کلسترول )ج هِمـ  هِم )ب کلسترولـ  هِم )الف

اسیدهاي چرب و گلیسرول از بافت چربی از شرایط زیر، وضعیت متابولیک به این صورت است که  کدامیکدر  ـ 97

بادي در اسیدهاي چرب توسط قلب و عضله اسکلتی برداشت شده و میزان کتون ،شودگلوکز از کبد آزاد می و

 ؟کم استخون 

 Type 1 diabetes  د) Starvation ج) Fasting ب) Postprandial الف)

 :بجزتوانند باعث خاموش شدن ژن شوند، همه موارد زیر می ـ 98

 siRNA د) miRNA ج) lncRNA ب) snRNA الف)

 کند؟هاي زیر را در کبد فعال میکافئین کدامیک از واکنش ـ 99

 Glycogenesis الف)
 Gluconeogenesis ب)
 Glycolysis ج)
 Lipogenesis د)

 کدام است؟بردار در هنگام فعالیت شدید عضالنی نوع اصلی متابولیسم در یک وزنه ـ 100

 بتا اکسیداسیون الف)
 گلوکونئوژنز ب)
  هوازيگلیکولیز بی ج)
 چرخه کربس د)
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