
 1400سال  فناوري پزشکی ـ پزشکی مولکولیمجموعه زیسترشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 یو مولکول یسلول یولوژيب

 ؟باشدنمیصحیح  53pکدام گزینه در مورد پروتئین  ـ 1
 شود.در سطح پایین نگه داشته می MDM2در حالت نرمال توسط  p53فعالیت  الف)
 .شودمی آن سازيفعال باعث ATMتوسط p53فسفریالسیون  ب)
 نقش دارد. p53سازي در فعال p14ARF ج)
 صورت هترودایمر تشکیل شده است.ه از دو زیرواحد ب P53فرم فعال  د)

 باشد؟می E.coliکدام اصطالح بیانگر انتقال پالسمید به درون سلول  ـ 2
 همه موارد د) ترانسداکشن ج) ترانسفورماسیون ب) ترانسفکشن الف)

 در کدام مرحله از تکثیر سلولی نقش دارد؟ maturation-promoting factor ـ 3
 S د) G1 ج) میتوز ب) میوز الف)

 ؟شودتولیدي خود موجب تومورزایی می با کدام پروتئین HPV ـ 4
 E6, E7 د) E7 ج) E6 ب) E5, L1 الف)

 چه رنگی دارد؟ ECFPنور انتشاري پروتئین فلورسنت  ـ 5
 آبی د) زرد ج) سبز ب) قرمز الف)

 با مقدار الگوي اولیه در نمونه همبستگی دارد؟ Real Time PCR کدام ویژگی درمنحنی واکنش ـ 6
 عرض از مبداء الف)
 ضریب زاویه منحنی استاندارد ب)
 نمونه Ct ج)
 amplificationارتفاع منحنی  د)

 در انسان چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ beta-globinو  alpha-globinهاي ژن ـ 7
 نسبتی با هم ندارند د) زنولوگ هستند ج) پارالوگ هستند ب) ارتولوگ هستند الف)

 کند؟را فعال می STATکدام  Erythropoietin گیرنده ـ 8
 STAT5 د) STAT4 ج) STAT3 ب) STAT1 الف)

 شود؟توسط کدام آنزیم تولید می RNA splicingول ئهاي مسRNAهاي یوکاریوتیک در سلول ـ 9
 DNA polymerase الف)
 RNA polymerase I ب)
 RNA polymerase III ج)
 Reverse transcriptase د)

 کند؟آنتی بیوتیک تونیکامایسین به چه روشی عمل می ـ 10
 مهار سنتز الیگوپپتید الف)
 الیگوساکارید Nمهار سنتز  ب)
 پپتیدمهار سنتز پلی ج)
 ساکاریدمهار سنتز پلی د)
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 2صفحه  
 

 شوند؟بر چه اساسی تشخیص داده می DNAکالسیک قطعات  Southern Blottingدر تکنیک  ـ 11
 هااي و بار آننسبت اسیدهاي هسته الف)
 RNAو  DNAطول قطعه  ب)
 بین دو سایت برش و چسبیدن پروب به آن DNAاندازه قطعه  ج)
 DNAتکثیر قطعه مورد نظر از  د)

صورت زیر به  SNP اي با الگوي زیر مشاهده شده است. در لوکوس ژن مورد نظر یکیک صفت در خانواده ـ 12
ها زن هها مرد و دایرمربع«شود و با چه آللی همبستگی دارد؟ انتقال یافته است. این صفت چگونه منتقل می

مورد نظر درون شکل هر فرد نوشته شده است. دارندگان صفت با فلش  SNP هستند. اسید نوکلئیک در
 ».اندمشخص شده

 
 A ـ اتوزومال الف)
 A ـ وابسته به ایکس ب)
 C ـ توزومالا ج)
 C ـ وابسته به ایکس د)

 کند؟رونویسی را از انتهاي پرایمر شروع می SV40کدام آنزیم در ویروس  ـ 13

 DNA pol δ د) DNA pol σ ج) DNA pol β ب) DNA pol α الف)

 در رونویسی چیست؟ TFIISنقش  ـ 14
 ترمیم الف)
 هلیکاز ب)
 نقطه شروع شناسایی ج)
 برداري دیگرکمک به فاکتورهاي نسخه د)

 ؟افتدهاي تکثیري در کدام مرحله از سیکل سلولی اتفاق میسنتز پروتئین ـ 15
 M د) G2 ج) S ب) G0 الف)

 از کدام خانواده پروتئینی است؟ Calmodulin ـ 16
 EF hand family د) Helix family ج) Loop family ب) IG family الف)

 ؟هاي خاطره ایمنی نقش حیاتی داردلها و نگهداري سلوکدام سایتوکاین در تکامل لنفوسیت ـ 17
 IL-2 د) IL-5 ج) IL-7 ب) IL-23 الف)
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 3صفحه  
 

 چیست؟ Matrisome ـ 18
 سازندرا می Extracellular matrixهایی که اي از پروتئینمجموعه الف)
 هاي غشاي سلولتمامی پروتئین ب)
 سلول Matrixهاي کل پروتئین ج)
 سلول Matrixهاي تنظیم کننده پروتئین د)

 در سلول چیست؟ P bodiesعملکرد اصلی  ـ 19
 سازيکمک به پروتئین الف)
 mRNAsتجزیه  ب)
 snRNAپردازش  ج)
 تجزیه پلی پپتیدها د)

قرار دارد،  Lacبه محیط کشت باکتري بیان کننده یک ژن نوترکیب که تحت پروموتر  IPTGاضافه کردن  ـ 20
 کند؟ایفا می Lacنقشی مشابه کدام مولکول در تنظیم اپرون 

 RNA polymerase د) CAPپروتئین  ج) الکتوز ب) گلوکز الف)

 ؟ندارد) در کدام نقش npost translational modificatio(تغییرات پس از ترجمه  ـ 21
 فعال کردن آنزیم الف)
 تخریب پروتئین در سلول ب)
 تغییر محل پروتئین ج)
 ERرونویسی در فعال کردن  د)

 ؟کندنمییفا م نقشی ایکدام آنز )BER) Base excision repair م به روشیند ترمیدر فرا ـ 22
 اگزو نوکلئاز د) آندونوکلئاز ج) الزیکوزیگل ب) مرازیپل DNA الف)

 خاصیت چسبندگی کدام پروتئین وابسته به حضور کلسیم خارج سلولی است؟ ـ 23
 کادهرین د) فیمبرین ج) پروفیلین ب) الفا اکتین الف)

زیر  ياز فرایندها کدامیکبراي  RNA ) مولکول(Branch point نقطه انشعابحضور نوکلئوتید آدنین  ـ 24
 ضروري است؟

 Capping '5 الف)
 Splicing ب)
 Polyadenylation ج)
 cleavage '3 د)

 شود؟در کدام روش استفاده می LoxP Cre Recombinaseاز سیستم  ـ 25
 site-specific DNA recombination الف)
 Homologous recombination ب)
 random integration ج)
 CRISPR د)
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 4صفحه  
 

 ؟ندارد) عملکرد این آنزیم نقش yhigh fidelit(پلیمراز در صحت باالي DNAویژگی آنزیم  کدام ـ 26
 polymerization ’3→’5 الف)
 exonuclease ’3→’5 ب)
 exonuclease ’5→’3 ج)
 )mismatch repairور (ترمیم جفت باز ناج د)

 جرم براي جداسازي ....... اساس فن ..... بوده است. استفاده از نسبت بار/ ـ 27
 الکتروفورز ها ـپروتئین الف)
 کروماتوگرافی ها ـپروتئین ب)
 PCR ـئیک لاسیدهاي نوک ج)
 کروماتوگرافی ـ هارنگدانه د)

 باشد؟هاي زیر در مورد کروموزوم فیالدلفیا صحیح میگزینه کدامیک از ـ 28
 کند.را رمزگذاري می BCR-ABLاست که پروتئین بازدارنده تومور  22و  9حاصل جابه جایی کروموزومی  الف)
 گردد.کند که موجب مهار رشد سلولی میرا رمزگذاري می BCR-ABLپروتئین هیبرید  ب)
 گردد.کند که موجب القاي آپاپتوز میرا رمزگذاري می BCR-ABLپروتئین هیبرید  ج)
 کند که داراي فعالیت تیروزین کینازي است.را رمزگذاري می BCR-ABLپروتئین هیبرید  د)

 ریبوزایم چیست؟ ـ 29
 مولکول ریبوزوم الف)
 مولکول هر آنزیم ب)
 پلیمراز RNAمولکول  ج)
 کاتالیتیک RNAمولکول  د)

 باشد؟ها میکدامیک از موارد زیر جز مشخصات پراکسی زوم ـ 30
 داشتن دوغشاي احاطه کننده ارگانل الف)
 و ریبوزوم DNAفقدان  ب)
 حلقوي DNAداشتن  ج)
 داشتن ریبوزوم فعال د)

 باشد؟می زیر گزینه کدام Inflammasomeفعالیت اصلی  ـ 31

 IL-1βو تولید  1فعال شدن کاسپاز  الف)

 IL-1βو تولید  3فعال شدن کاسپاز  ب)

 TNF-αو تولید  1فعال شدن کاسپاز  ج)

 TNF-αو تولید 3 فعال شدن کاسپاز د)

 شود؟آپاپتوز با واسطه رسپتور مرگ کدام کاسپاز در ابتدا فعال می ءدر القا ـ 32
 3پروکاسپاز  د) 7پروکاسپاز  ج) 9پروکاسپاز  ب) 8پروکاسپاز  الف)
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 5صفحه  
 

 کند؟فاکتور رتینوبالستوما چگونه سیکل سلولی را کنترل می ـ 33

 شود.منجر به مهار پیشرفت سیکل سلولی می E2Fبا مهار فاکتور  الف)
 .شودسیکل سلولی می ءمنجر به القا E2Fبرداري با تحریک بیان فاکتور نسخه ب)
 .شودمی سلولی سیکل توقف به منجر P53با تحریک  ج)
 دهد.تاثیر مستقیم گذاشته و اجازه ورود به فاز سنتز را نمی CK Iرتینوبالستوما بر روي  د)

 یابد؟می کاهشها مولکولسیالیت غشاء بیولوژیک توسط کدام ماکرو  ـ 34

 کلسترول و اسفنگولیپید الف)
 گلیکولیپید کلسترول و ب)
 اسفنگولیپید و گلیکولیپید ج)
 فسفولیپید و گلیکولیپید د)

 کند؟در سلول را به درستی بیان می DNA یک رشته از هاي زیر علت رونویسی ژنی فقطکدامیک از گزینه ـ 35

 باشد.گیري پروموتر در انتخاب رشته الگو براي رونویسی مهم میمحل و جهت الف)
 باشد.توالی پروموتر به صورت نامتقارن می ب)
 شود.سنتز می’ 3به ’ 5فقط در جهت  RNA ج)
 باشد.هر سه گزینه درست می د)

 شود؟استفاده می کدامیکاز تکنولوژي هیبریدوما جهت تولید  ـ 36

 نوکلونالوهاي مباديآنتی الف)
 کلونالهاي پلیباديآنتی ب)
 ScFvهاي يبادآنتی ج)
 هانانوبادي د)

 باشند؟سلول می در داراي چه عملکرديچپ به ترتیب از راست به  ABCB4و  ABCB1هاي پروتئین ـ 37

 خروج داروهاي چربی دوست ـ خروج کلسترول الف)
 هاي صفراويترشح نمک ـ خروج داروهاي چربی دوست ب)
 ترشح فسفاتیدیل کولین به درون صفرا ـ خروج داروهاي چربی دوست  ج)
 خروج کلسترول -ترشح فسفاتیدیل کولین به درون صفرا د)

 ؟شوندنمیدر کجا یافت  Vهاي گروه پمپ ـ 38

 هاغشاي واکوئل الف)
 غشاي لیزوزوم و اندوزوم ب)
 غشاي پالسمایی استئوکالست ج)
 غشاي تیالکوئید د)
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 6صفحه  
 

 شود؟) کدام فرایند انجام میsmooth ERدر رتیکولو اندوپالسمیک صاف ( ـ 39
 ساخت و انتقال پروتئین و اسیدهاي چرب الف)
 ساخت و انتقال گلیکوژن و اسیدهاي چرب ب)
 RNAساخت و انتقال پروتئین و  ج)
 و ماتریکس خارجی DNAساخت  د)

 شود؟به گلژي توسط کدام انجام می ERهاي ترشحی از حرکت وزیکول ـ 40
 ARF د) COPIII ج) COPII ب) COPI الف)

 هایی که دو کپی از آنها ایجاد شده است، چیست؟در طی فرآیند تکامل موجودات، سرنوشت ژن ـ 41
 هاي کاذبهاي غیرفعال کننده در هر دو کپی ژن و تبدیل هر دو کپی به ژنایجاد جهش الف)
 هاایجاد جهش در هر دو کپی ژن بدون تاثیر در فعالیت و بیان آن ب)
 هاایجاد جهش در هر دو کپی ژن و تغییر در الگوي بیانی آن ج)
 حذف یک یا هر دو کپی ژن در مراحل بعدي تکامل د)

 ا را دارند؟ههاي انتقال غشایی زیر بیشترین سرعت انتقال یونکدام دسته از پروتئین ـ 42
 هاي وابسته به ولتاژکانال الف)
 سیمپورترها ب)
 پورترهاآنتی ج)
 هاي انتقال فعالپمپ د)

 شوند؟هاي جانوري نگه داشته میهاي زیر به طور فعال در سیتوپالسم سلولاز یون کدامیک ـ 43
 کلسیم د) منیزیم ج) کلر ب) پتاسیم الف)

) Ataxia telangiectasiaنقص در کدام فرآیند مولکولی منجر به ایجاد بیماري آتاکسی تالنژکتازیا ( ـ 44
 شد؟خواهد

 ترمیم برش و برداشت باز الف)
 DNAبرداري رونوشت ب)
 DNAهمانندسازي  ج)
 DNAترمیم شکست دو رشته  د)

 سرطان نقش دارد؟از وقایع زیر در ایجاد بیماري  کدامیک ـ 45
 ) در کنار نواحی هتروکروماتینtumor suppressor geneقرار گرفتن ژن سرکوب کننده تومور ( الف)
 )proto-oncogeneمتیالسیون انتهاي آمینی هیستون متصل شونده به نواحی تنظیمی ژن القا کننده تومور ( ب)
شـونده بـه نـواحی تنظیمـی ژن سـرکوب کننـده تومـور استیالسیون و فسفریالسیون انتهاي آمینی هیستون متصل  ج)

)tumor suppressor gene( 
هاي انتهاي آمینـی هیسـتون نـواحی تنظیمـی ژن سـرکوب کننـده تومـور استیالسیون و متیالسیون همزمان لیزین د)

)tumor suppressor gene( 

 ژن است؟آنتیـ  باديآنتی در کدام تکنیک شناسایی مولکول هدف بر اساس واکنش ـ 46
 تمام موارد د) وسترن بالت ج) نورترن بالت ب) ساترن بالت الف)
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 7صفحه  
 

 تر است؟کدام روش زیر عملی Ras knock outبه منظور ایجاد یک موش  ـ 47
 حذف هردو آلل الف)
 وارد کردن یک آلل غالب منفی ب)
 وارد کردن یک آلل غیر تولید کننده ج)
 با یک وکتور رتروویروسی insertionalحذف  د)

 حدودا چند درصد ژنوم انسان کدکننده پروتئین است؟ ـ 48
 %21 د) %13 ج) %8 ب) %2 الف)

 شوند؟عمدتا به کدام دلیل در ژنوم جابجا می Transposable DNA elementsیا  DNAعناصر متحرك  ـ 49
 هاي جدیدپروتئینایجاد  الف)
 از بین بردن یک پروتئین ب)
 ایجاد سرطان ج)
 براي بقا از روي خودخواهی د)

 شود؟هاي تکثیر میها بیشتر شبیه کدام دسته از ویروسترانسپوزون ـ 50
 هاویروس رترو الف)
 هاویروس آدنو ب)
 هاهرپس ویروس ج)
 هاویروس پارا میکسو د)

 ها صحیح است؟کدام گزینه در مورد اینترون و اگزون در یوکاریوت ـ 51
 ست.ا هاتر از اگزونها کوتاهطول اینترون الف)

 در اینترون بیشتر از اگزون است. جهش میزان )ب
 نقشی ندارند. miRNAها در کد کردن اینترون ج)
 در اگزون قرار دارد. branch pointنقطه  RNAطی پردازش  د)

 هاي پتاسیمی است؟مربوط به کانال Gαهاي هاي پروتئیناز زیر کالس کدامیک Effector ـ 52
 Gq د) G12 ج) Gs ب) Gi الف)

 وجود دارد؟ methylguanineگروه  یوکاریوتی RNAکدام نوع  '5در انتهاي ـ 53
 tRNA د) rRNA )ج ����7 ب) mRNA الف)

 ؟باشدنمیصحیح  Kinetochoreکدام گزینه در مورد  ـ 54
 شود.در مرحله پروفاز تشکیل می الف)
 .شوندمی متصل شده گذارينشانه CENP-Aبه نواحی مخصوصی از سانترومر که توسط  ب)
 گیرد.توکور داخلی قرار میدر کین PP1فسفاتاز  ج)
 گیرد.در قسمت کینوتوکور خارجی قرار می Ndc80کمپلکس  د)

 باشد؟خود میه مینه زیر داراي یک کدون منحصر بآکدامیک از اسیدهاي  ـ 55
 هیچکدام د) ایزولوسین ج) تریپتوفان ب) گلوتامین الف)
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 8صفحه  
 

 گردد؟چرخه سلولی می G1موجود در مرحله  check pointکدام ترکیب باعث عبور سلول از  ـ 56
 Cyclin B+ cdk4 الف)
 Cyclin A + cdk2 ب)
 Cyclin A/B + cdc2 ج)
 Cyclin E + cdk2 د)

 محل ساخت فسفولیپید کاردیولیپین در کدام اندامک است؟ ـ 57
 شبکه اندوپالسمی د) گلژي ج) کلروپالست ب) میتوکندري الف)

 DNAزمان داراي توانایی شکستن و ایجاد پیوند فسفودي استر در مولکول هاي زیر هماز آنزیم کدامیک ـ 58
 ؟باشندمی

 توپوایزومرازها الف)
 هاي اندونوکلئاز محدود اثرآنزیم ب)
 DNAلیگاز یوکاریوتی ج)
 آنزیم اگزونوکلئاز )د

 ؟باشدنمیصحیح  Sangerیابی کدام مورد در رابطه با روش توالی ـ 59
 .باشدمی Polymerizationروش بر مبناي  الف)
 شود.هاي فلورسنت نشاندار مییکی از انتهاي قطعات با استفاده از رنگ ب)
 شود.استفاده می OHاز تگ فلورسنت جهت بالك کردن  ج)
 گردد.لینکر به یکی از دو انتهاي محصول مورد نظر جهت توالی یابی متصل می د)

هاي تمایز یافته به وجود آمده است چه نام که با بیان یک یا چند فاکتور رونویسی از سلول سلولی بنیادي ـ 60
 دارد؟

 embryonic stem cell الف)
 differentiated stem cell ب)
 induced pluripotent stem (iPS) cells ج)
 multipotent stem cell د)

 

 نییبال یوشیمیب

افزایش اسیدهاي چرب با زنجیره بسیار بلند در خون همراه با کاهش پالسمالوژن و اسیدهاي  ،در بیماري ـ 61
 تواند به تشخیص کمک کند؟از موارد زیر می کدامیکبررسی مولکولی . صفراوي دیده شده است

 هاپراکسین )الف
 signal recognition particle (SRP) ب)
 Tim 44 ج)
 ایمپورتین )د

 :بجزساز اسید آمینه گالیسین هستند، همه موارد زیر پیش ـ 62
 سرین )د پرولین )ج کولین )ب گلوتامات )الف
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 :بجز در سلول، همه موارد زیر مورد انتظار هستند، AMPدر هنگام کاهش انرژي و افزایش  ـ 63
 فسفات اسیل ترانسفراز -3گلیسرول آنزیم  فسفریالسیون )الف
 CoAکاهش میزان مالونیل  )ب
 mTORافزایش فعالیت مسیر  )ج

 HNF4αکاهش فعالیت رونویسی  )د

در ارزیابی  PET-Scanهاي سرطانی، مبناي روش تشخیصی به طور معمول افزایش بیان کدام آنزیم در سلول ـ 64
 باشد؟میبیمار 

 IIهگزوکیناز  )الف
 IVهگزوکیناز  )ب
 پیروات کیناز )ج
 پیروات کربوکسیالز )د

 :بجز همه فرایندهاي زیر وابسته به عملکرد آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز هستند، ـ 65
 سنتز لوکوترین )الف
 سنتز پروستاگالندین )ب
 کاتابولیسم تیروزین )ج
 کاتابولیسم هیستیدین )د

 شود؟لسیم به داخل سلول فوتورسپتور میهاي زیر باعث افزایش انتقال سدیم و کاز پروتئین کدامیکفعالیت  ـ 66
 ترانس دوسین )الف
 فسفودي استراز )ب
 ردوپسین )ج
 گوانیلیل سیکالز )د

 ت؟هاي شبکیه صحیح اسکدام گزینه در مورد متابولیسم رتینول در سلول ـ 67
 .شودسیس رتینول به اوپسین متصل می ـ 11فرم  )الف
 .پذیر استامکانشبکیه تلیال هاي اپیفقط در سلول ،ترانس رتینول ـ ترانس رتینال به تمامـ  تبدیل تمام )ب
 .کندکاروتن، یک مولکول تمام ترانس رتینول تولید میـ  هر مولکول بتا )ج
 .شودذخیره میشبکیه تلیال داخل سلول اپیسیس رتینول در ـ 11به صورت استر  )د

 یابد؟هاي زیر افزایش می، کدامیک از فعالیتdTTPبا افزایش مقدار  ـ 68
 فسفریالسیون داکسی سیتیدین )الف
 dCMPدآمیناسیون  )ب
 فسفریالسیون داکسی یوریدین )ج
 توسط ریبونوکلئوتید ردوکتاز dUDPتولید  )د
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موجب  Hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α)هاي سرطانی فعال شدن فاکتور رونویسی در سلول ـ 69
 شود؟هاي زیر میاز ژن کدامیکافزایش بیان 

 هاي مسیر گلیکولیزآنزیم )الف
 ترانسپورترهاي گلوکز )ب
 1-پیرووات دهیدروژناز کیناز )ج
 فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز )د

 ؟شودموارد زیر میکدامیک از باعث ایجاد هیدروکسیالز ـ  21نقص در آنزیم  ـ 70
 افزایش کورتیزول خون )الف
 هیدروکسی پروژسترون خون ـ17کاهش  )ب
 افزایش کورتیکوسترون خون )ج
 افزایش آدرنوکوتیکوتروپین خون )د

 یابد؟کبد کاهش می در چه شرایطی سنتز اوره در ـ 71
 مصرف پروتئین )د گرسنگی طوالنی )ج GDPافزایش  )ب اسیدوز متابولیک )الف

همه ، )nAChR: Nicotinic-Acetylcholine Channel( ی استیل کولیندر مورد عملکرد گیرنده نیکوتین ـ 72
 :بجزصحیح هستند،  عبارات زیر

 .شوندکولین موجب باز شدن کانال و دپالریزه شدن غشا میاستیل کولین و سوکسینیل  )الف
 .شودبا فعالسازي گیرنده و باز نمودن کانال موجب دپالریزاسیون غشا می curareسم عصبی  )ب
 .ی ضروري استلفا براي عملکرد گیرنده نیکوتینهاي آیالسیون زنجیرهرفسف )ج
 .شوندها میگیرنده مانع عبور آنیون M2اي هاسیدهاي آمینه حاوي بار منفی موجود در زنجیره )د

 :بجزدر سیستم عصبی صحیح است، ) NO(هاي زیر در مورد سنتز و عملکرد نیتریک اکساید همه گزینه ـ 73
 .شودسیناپسی وارد میهاي پیشبه سلول سیناپسی سنتز وهاي پسدر سیستم عصبی مرکزي معموالً در سلول )الف
 .شودسنتز نوراپی نفرین و گلوتامات میو کنترل  cGMPبا مهار گوانیالت سیکالز موجب کاهش غلظت  )ب
 .شودسنتز می) nNOS(در سیستم عصبی محیطی توسط نیتریک اکساید سنتاز عصبی  )ج
 .شوداز محیط حذف نمی reuptakeها نبوده و از طریق تجزیه یا سازي در وزیکولقابل ذخیره )د

 گذارد؟مصرف کربوهیدرات چگونه بر خواب تأثیر می ـ 74
 .کندم مراکز خواب در مغز را تحریک میبه طور مستقی )الف
 .شودهاي آمینه خون سبب تضعیف خواب میبا افزایش سطح اسید )ب
 .شودباعث القاي خواب می با افزایش ورود تریپتوفان به مغز )ج
 .شودانسولین باعث تضعیف خواب میبا تحریک تولید  )د

 کدام است؟ ،گرددمحصول نهایی و غیر فعال متابولیسم تستوسترون که از طریق ادرار دفع می ـ 75
 دهیدرواپی آندروسترون )الف
 دي هیدروتستوسترون )ب
 آندروسترون )ج
 آندروستن دیون )د
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 دهد؟انتقال می preβ-HDLهاي زیر کلسترول را به کدامیک از پروتئین ـ 76
 ABCG1 الف)
 ABCA1 ب)
 SR-B1 ج)
 LCAT د)

 :بجز همه موارد زیر در مکانیسم اثر هورمون وازوپرسین نقش دارند، ـ 77
 A پروتئین کیناز )الف
 B پروتئین کیناز )ب
 Cفسفولیپاز  )ج
 Cپروتئین کیناز  )د

 :بجز همه موارد زیر در مورد تورین صحیح هستند، ـ 78
 .کندفشار اسموتیک را تنظیم می )الف
 .اکسیدان داردنقش آنتی )ب
 .در تنظیم کلسیم داخل سلولی نقش دارد )ج
 .ساز آن هیستیدین استپیش )د

 شود؟با یون آمونیاك محسوب می هاي احتمالی عالئم مسمومیتکدام مورد زیر از مکانیسم ـ 79
 کاهش فعالیت چرخه کربس )الف
 افزایش سنتز نوروترانسمیتر گابا )ب
 کاهش فشار اسموتیک در مغز )ج
 افزایش فعالیت زنجیره انتقال الکترون )د

 :بجز صحیح هستند، protein-Gهاي زیر در مورد همه گزینه ـ 80
 .آدنیالت سیکالز نقش دارددر تنظیم فعالیت  )الف
 .نقش دارد Cدر تنظیم فعالیت فسفولیپاز  )ب

 .دهدآن را افزایش می GTPase، خاصیت sαریبوزیالسیون زیرواحد  ADP ج)
 .است GTPaseزیرواحد آلفاي موجود در این کمپلکس داراي فعالیت  )د

هاي آپوترانسفرین و ه عنوان سنسور آهن در تنظیم بیان ژنتواند بهاي چرخه کربس میکدامیک از آنزیم ـ 81
 آپوفریتین نقش داشته باشد؟

 آکونیتاز )الف
 ایزوسیترات دهیدروژناز )ب
 سیترات سنتاز )ج
 ماالت دهیدروژناز )د

 از ترکیبات زیر است؟ کدامیکدهیدروژناز تحت کنترل فیدبک منفی توسط  IMPآنزیم  ـ 82
 XMP د) GMP ج) dAMP ب) AMP الف)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  فناوري پزشکی ـ پزشکی مولکولیمجموعه زیسترشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 12صفحه  
 

 شوند؟گلوکوکورتیکوئیدها سبب القاي سنتز کدام آنزیم در مدوالي آدرنال می ـ 83
 تیروزین هیدروکسیالز )الف
 دوپا دکربوکسیالز )ب
 متیل ترانسفراز- Nفنیل اتانول آمین  )ج
 دوپامین بتا هیدروکسیالز )د

 کند؟یون فرو را به کدام ترکیب اضافه می ،، آنزیم فروشالتاز)Heme(در مسیر بیوسنتز هم  ـ 84
 IIIکوپروپورفیرینوژن  )الف
 IIIپروتوپورفیرینوژن  )ب
 IIIپروتوپورفیرین  )ج
 پورفوبیلینوژن )د

 شود؟کدام مسیر متابولیکی زیر در مسمومیت با یدواستات مهار می ـ 85
 Glycogenesis )الف
 Gluconeogenesis ب)
 Glycogenolysis ج)
 Pentose phosphate pathway د)

 کدام گزینه صحیح است؟. دهدآنزیم کربوکسی پپتیداز را نشان میعمل شکل زیر مکانیسم  ـ 86

 
 .گرددشدن مولکول آب میگلوتامات به عنوان یک اسید عمل کرده و سبب دپروتونه  )الف
 .شودگروه هیدروکسیل با حمله به اتم کربن گروه کربونیل، سبب هیدرولیز پیوند پپتیدي می )ب
 .به عنوان باز لوئیس عمل کرده و در ایجاد گروه هیدروکسیل و پایداري حالت واسطه نقش دارد 2Zn+ ج)
 .در هیدرولیز پیوند پپتیدي نقش دارد کاهشـ  با پذیرش الکترون و از طریق واکنش اکسایش 2Zn+ د)

ت متانول، اتانول تجویز براي رفع مسمومی. شودمتابولیزه میتوسط آنزیم الکل دهیدروژناز ل و متانول واتان ـ 87
 ... یمکنرسم  ل و متانولورا براي کاتالیز این آنزیم با اتان كوربریینواگر نمودار ال. شودمی
 .یکسانی دارند ز مبدأنمودار عرض ا هر دو )الف
 .هر دو نمودار شیب یکسانی دارند )ب
 شیب و عرض از مبدأ در هر دو نمودار متفاوت است. )ج
 نمودار مربوط به اتانول طول از مبدأ کمتري دارد. )د
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 :بجزهستند، صحیح ) GLP-1(در مورد پپتید شبه گلوکاگن هاي زیر گزینه همه ـ 88

 .شودهاي اینکرتین محسوب میجزو هورمون )الف
 .شوندپس از دریافت غذا ترشح می )ب
 .کندبا تأثیر بر پانکراس ترشح گلوکاگن را تحریک می )ج
 .دهدنیمه عمر آن را افزایش می ،DPP-4مهار کننده  )د

 شود؟خونی همولیتیک مشاهده میاز نتایج زیر در کم کدامیک ـ 89

 الکتات دهیدروژناز نرمال )الف
 سرم باال همراه با اوروبیلینوژن ادرار طبیعیتام بیلیروبین  )ب
 اوروبیلینوژن ادرار و مدفوع هر دو باال )ج
 و کونژوگه سرم نرمال تامبیلیروبین  )د

 است؟) (transmissible spongiform encephalopathy پریون ناشی از گزینه مربوط به بیماري کدام ـ 90

 'Menkes الف)

 β-thalassemia )ب
 Alzheimer ج)
 Creutzfeldt-Jacob د)

کارآیی یک آنزیم براي کاتالیز واکنش رفت در مقایسه با واکنش برگشت را توسط کدام پارامتر سینتیکی  ـ 91

 توان به صورت کمی مقایسه کرد؟می

 Vmax د) kcat/Km ج) kcat ب) Km الف)

 وابسته به سیستم نیکوتین آمید آدنین ردوکتاز است؟ ،تبدیل کدام نوع هموگلوبین زیر ـ 92

 سولفوهموگلوبین )الف
 کربوکسی هموگلوبین )ب
 مت هموگلوبین )ج
 هموگلوبین داسی شکل )د

 :بجزه ترکیبات زیر نقش دارد، اسید آمینه اورنیتین در ایجاد هم ـ 93

 اسپرمیدین )د اسپرمین )ج پوترسین )ب کرآتین )الف

 گلیکوزآمینوگلیکان اصلی موجود در قرنیه کدام است؟ ـ 94

 درماتان سولفات )الف

 کراتان سولفات )ب
 کندرئیتین سولفات )ج
 هپاران سولفات )د
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از ارزش تشخیصی باالیی برخوردار در خون هاي زیر گیري فعالیت کدامیک از آنزیمحاد اندازهدر پانکراتیت  ـ 95

 است؟

 گاما گلوتامیل ترانسفراز )الف
 لیپاز )ب
 کراتین کیناز )ج

 آسپارتات ترانس آمیناز )د

 :بجز ها صحیح است،هاي زیر در مورد آکواپورینهمه گزینه ـ 96

 .شونددفسفریله می ADHدر کلیه تحت تأثیر  )الف
 .کنندحفظ می تعادل مایعات را در عدسی چشم )ب
 .در تولید بزاق نقش دارند )ج
 .ها نقش دارنددر حفاظت اسموتیک اریتروسیت )د

 کدامیک از اسیدهاي چرب زیر خاصیت ضد التهابی دارد؟ ـ 97

 لینولنیک )د آراشیدونیک )ج لینولئیک )ب پالمیتیک )الف

 :بجز همه موارد زیر در مورد نقش نیاسین در درمان هیپرلیپیدمی صحیح هستند، ـ 98

 LDL-Cکاهش  )الف
 گلیسریدکاهش تري )ب
 HDL-Cافزایش  )ج
 VLDLافزایش ترشح  )د

آنزیم گلوتامات دهیدروژناز، کدام عامل آلوستریک نقش کتوگلوتارات توسط ـ  در تبدیل گلوتامات به آلفا ـ 99

 تنظیمی مثبت دارد؟

 ATP د) NAD ج) NADH ب) ADP الف)

باشد، سرعت ماکزیمم ظاهري واکنش  ��5غلظت مهار کننده غیررقابتی برابر  ،اگر در یک واکنش آنزیمی ـ 100

 یابد؟می کاهش چند برابرآنزیمی 

 6 د) 5 ج) 4 ب) 3 الف)

 موفق باشید
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