
 1400سال  یمیوشیبرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 1صفحه  
 

 یو مولکول یسلول یشناس یستز

 بجز:تمام موارد زیر درست است،  )NPC(اي در مورد منافذ هسته ـ 1
 اي ضروري هستند.جهت عملکرد منافذ هسته FGهاي نوکلئوپورین )الف
 کنند.اي عملکرد خود را حفظ می، منافذ هستهFGدر صورت حذف نیمی از تکرارهاي  )ب
 دهند.هاي کوچک را میاجازه انتشار مولکول FGهاي نوکلئوپورین )ج
 عبور کنند. FGهاي توانند از نوکلئوپورینکیلو دالتون نیز می 40تر از دوست غیرچاپرونی بزرگهاي آبپروتئین )د

 :بجزباشد، ها درست میزومتمام موارد زیر در مورد پراکسی ـ 2
 زوم شوند.توانند وارد پراکسیهاي تاخورده میپروتئین )الف
 و ریبوزوم هستند. DNAفاقد  )ب
 هستند. (PTS1)زومی شوند داراي توالی هدف پراکسیزوم میهایی که وارد پراکسیتمام پروتئین )ج
 کند.تبدیل می H2Oرا به  H2O2به طور کامل پراکسی زوم  )د

 بجز:باشند، می MAPKاز خانواده  هاتمام گزینه ـ 3
 P38 د) JNK ج) P13-K ب) ERK1/2 الف)

 سین، تاکسول و فاکودازول به ترتیب از راست به چپ چه تاثیري بر روي میکروتوبول دارند؟کلشی ـ 4
 دپلیمریزاسیون ـ تثبیت ـ تثبیت )الف
 دپلیمریزاسیون ـ تثبیت ـ دپلیمریزاسیون )ب
 دپلیمریزاسیون ـ دپلیمریزاسیون ـ دپلیمریزاسیون )ج
 دپلیمریزاسیون ـ تثبیت -تثبیت  )د

سطح سلول است.  2ها در آزمایشگاه، ایجاد قطبیت در شده براي کشت دوبعدي سلولبردهیکی از معایب نام ـ 5
 :بجزسازد، هاي زیر را محدود میاین ویژگی، کشت کارآمد انواع سلول

 هاي بنیادي مزانشیمیسلول )الف
 سازهاي بنیادي خونسلول )ب
 هاي اندوتلیال ورید بند نافسلول )ج
 هاي عضله اسکلتیسلول )د

 کنند؟این یون را منتقل می Vهاي یونی دسته هاي پمپATPaseتمام  ـ 6
 K+هاي یون )د Cl-هاي یون )ج Na+هاي یون )ب H+هاي یون )الف

 کند؟هاي پتاسیمی غشاي سلول، کدام بخش نقش فیلتر انتخابی را ایفا میدر کانال ـ 7
 βصفحه  )د Pقطعه  )ج S6آلفا هلیکس  )ب S5آلفا هلیکس  )الف

 چیست؟ �26در فعالیت پروتئازوم  ATPaseنقش  ـ 8
 انسداد منفذ و ممانعت از خروج پروتئین تخریب شده از پروتئوزوم )الف
 انسداد منفذ و ممانعت از ورود پروتئین به داخل پروتئوزوم )ب
 بازشدن منفذ و امکان ورود پروتئین به داخل پروتئوزوم )ج
 ن تخریب شده از پروتئوزومبازشدن منفذ و خروج پروتئی )د
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 2صفحه  
 

 چگونه در سیتوپالسم غیر فعال است؟ NFK-Bفاکتور رونویسی  ـ 9
 شدندفسفریله )الف
 Badجداشدن از  )ب
 IKBاتصال با  )ج
 IKBفسفریدشدن  )د

هاي عضله قلبی، غشایی سلولهاي سازي یک بیماري قلبی ناشی از جهش در یکی از کانالبراي شبیه ـ 10
اي اثبات هاي عضله قلبی تمایز داده شده است. بربه سلول (iPSCs)هاي بنیادي پرتوان القایی فرد بیمار سلول

 بجز:هاي زیر کاربرد دارد، هاي عضله قلبی تمایز یافته استفاده از همه تکنیکوجود این جهش در سلول
 PCR الف)
 Patch Clamp ب)
 Immunofluorescent Staining ج)
 Immuno Precipitation د)

 بجز:تمام موارد زیر در مورد میتوکندري درست است،  ـ 11
 نخورده باشند. شوند باید تاهایی که از سیتوزول وارد ماتریکس میتوکندري میپروتئین )الف
 رونین دارد.هاي ماتریکس نیاز به چاپتاخوردن نهایی بسیاري از پروتئین )ب
هـاي پروتئینـی کـه عمـدتا داراي کننـد، از کانالهایی که از غشاي خارجی میتوکنـدري عبـور میبسیاري از پروتئین )ج

Tom40 کنند.هستند، عبور می 
 شود پروتئین وارد ماتریکس میتوکندري شود، در انتهاي کربوکسیل آن قرار دارد.توالی هدف که باعث می )د

 بجز:پروتئین در حال تولید درست است،  )Signal Sequence(تمام موارد در مورد توالی پیام  ـ 12
 آمینه تشکیل شده است. اسید 30-16توالی پیام از  )الف
 توالی پیام در انتهاي کربوکسیل پروتئین قرار گرفته است. )ب
 .شودتوالی پیام اولین بخش از پروتئین است که ساخته می )ج
 باشد.ها ضروري میهاي پیام جهت عملکرد آنگریز توالیمرکز آب )د

 گردند؟توسط کدامیک از عوامل زیر تنظیم می (CDK)هاي وابسته به کیناز در طی تقسیم میتوز سیکلین ـ 13
 اتصال به سیکلین )الف
 فسفریالسیون )ب
 اتصال به سیکلین و فسفریالسیون )ج
 شدنکوئینهیوبی )د

 توکورها اتصال دارند؟طور صحیح به کینهها بههاي زیر میکروتوبولدر کدامیک از حالت ـ 14
 Amphitelicاتصال  )الف
 Merotelicاتصال  )ب
 Syntelicاتصال  )ج
 Monotelicاتصال  )د
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 3صفحه  
 

 میتوکندري الزم است؟ کدام منبع انرژي جهت انتقال پروتئین به داخل ـ 15
 ATP الف)
 GTP ب)
 H+گرادیان الکتروشیمیایی  )ج
 H+و گرادیان الکتروشیمیایی  ATP د)

 کند؟اي یا کروموزوم متصل میهاي زیر، اسکلت سلولی داخلی سیتوزول را به المین هستهکدامیک از پروتئین ـ 16
 Plectin د) SUN+KASH ج) KASHپروتئین  )ب SUNپروتئین  )الف

 کدام است؟ P53فیدبک منفی پروتئین ضدتوموري  ـ 17
 ERK د) SMAD ج) STAT ب) MDM2 الف)

 شود.خود انجام می......... است؛ بنابراین خودبه G∆.......... داراي  E∆احیاء با -هاي اکسیداسیونواکنش ـ 18
 منفی ـ مثبت )د منفی ـ منفی )ج مثبت ـ منفی )ب مثبت ـ مثبت )الف

درست  Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT)هاي تولید شده با فرآیند کدام گزینه در مورد سلول ـ 19
 است؟

 گردد.سادگی تبدیل به نطفه میبه )الف
 قابلیت تمایز را ندارند. )ب
 خاص درمانی گردند. هايتوانند جایگزین سلولمی )ج
 باشند.پذیر و محرك سیستم ایمنی فرد اهداکننده میآسیب )د

 گردد؟یک میسیانید که یک توکسین میتوکندریایی است، باعث مهار کدام ـ 20
 NADH Dehydrogenase الف)
 Succinate Dehydrogenase ب)
 Cytochrome Oxidase ج)
 ATP Synthase د)

ها هاي پورینی وجود دارد که اجازه عبور انتخابی به مولکولدر سیستم غشایی میتوکندري، تنوعی از پروتئین ـ 21
 ها در میتوکندري، درست است؟هد. کدامیک از موارد زیر در مورد این پروتئیندرا می

 باشد.شکل نمیايمول شبکهباشد ولی بر خالف ساختار معغشاي خارجی داراي پورین می )الف
 هر دو غشاي داخلی و خارجی داراي پورین هستند. )ب
 باشد.هاي پورینی میتنها غشاي داخلی داراي پروتئین )ج
 ها هستند در غشاي خارجی میتوکندري وجود دارد.هاي باکتريهاي پورینی که مشابه پورینتعدادي از پروتئین )د

 گردد؟از موارد زیر، یک پروتئین اسکلت سلولی محسوب می کدامیک ـ 22
 Aگلیکوفرین  )الف
 Bگلیکوفرین  )ب
 اسپکترین )ج
 3پروتئین باند  )د
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 4صفحه  
 

 شود؟هاي فیزیولوژیک، وجود کلسترول در غشاي سلول، باعث کدامیک میدر موقعیت ـ 23
 ـ افزایش دوام غشاء 1

 ءـ افزایش نفوذپذیري غشا 2 
 ـ کاهش ماندگاري غشاء 3 

 ـ کاهش نفوذپذیري غشاء 4
 4و  2 )د 4و  1 )ج 3و  1 )ب 2و  1 )الف

ها، هاي زیر، کدام ویژگیاند. از بین گزینهبعدي مقایسه شدهدر یک مطالعه دو روش کشت دوبعدي و سه ـ 24
 کند؟بعدي را در مطالعات سرطان، بهتر توصیف میاهمیت کشت سه

 ) تکرارپذیري و هزینه کمتر1 
 ) تعامالت سلولی در همه جهات2 
 رسانمواد پیام ) ایجاد شیب غلظت3 
 ) ایجاد شیب غلظت گازهاي محلول در محیط کشت4 

 4و  3، 2 )د 4و  3، 1 )ج 4و  2، 1 )ب 3و  2، 1 )الف

 بجز:شوند، محسوب می Nuclear Bodyهمه موارد زیر جزو  ـ 25
 Nucleolus الف)
 Cajal Bodies ب)
 Interchromatin Grannule Cluster ج)
 P-Bodies د)

 

 یشگاهیآزما يهایکتکن ها،بافت یشرفتهپ یوشیمی، بینیو اختالالت بال یسمها، متابول(ساختمان و عملکرد ماکرومولکول یوشیمیب

در ادرار  (VMA)وانیلیل ماندلیک اسید سطح . ناگهانی فشارخون شده است خانمی در حاملگی دچار افزایش ـ 26
 است؟ ترکدام گزینه در مورد وي محتمل. ساعته طبیعی است 24
 در کبد CBGافزایش سطح آلدوسترون به دلیل کاهش تولید  )الف
 میل ترکیبی گیرنده آلدوسترون براي پروژسترونبودن  باال )ب
 اثر رشد ناگهانی قسمت مدوالي غده فوق کلیهفئوکروموسیتوما در  )ج
 هاي جفتفعالیت تیروزین هیدروکسیالز تحت تأثیر هورمون کاهش )د

افزایش اسیدهاي چرب با زنجیره بسیار بلند در خون همراه با کاهش پالسمالوژن و اسیدهاي  ،در بیماري ـ 27
 تواند به تشخیص کمک کند؟از موارد زیر می ککدامیبررسی 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 28
 سرین )د پرولین )ج کولین )ب گلوتامات )الف
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 5صفحه  
 

در بررسی آزمایشگاهی . مشکوك به بیماري متابولیک بستري شده است ،کودکی بدحال با عالئم نورولوژیک ـ 29
-ت بتاکتون، طبیعی و نسبمقدار . اسیدوز الکتیک شدید با نسبت الکتات به پیروات نرمال مشاهده شده است

 ارد زیر محتمل است؟کدامیک از موعملکرد نقص . باشدمی 1به  3هیدروکسی بوتیرات به استواستات 
 ناقل میتوکندریایی پیروات )الف
 پیروات کربوکسیالز )ب
 زنجیره تنفسی Iکمپلکس  )ج
 اکسیداز cسیتوکروم  )د

 :بجز در سلول، همه موارد زیر مورد انتظار هستند، AMPدر هنگام کاهش انرژي و افزایش  ـ 30
 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 31
 باشد؟میبیمار 

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

مقدار گلیکوزیالسیون کدام پروتئین ، نقص گلیکوزیالسیون مرتبط با هاي مادرزاديبراي تشخیص بیماري ـ 32
 شود؟می گیرياندازه

 ترانسفرین )الف
 تریپسینآنتی 1-آلفا )ب
 ماکروگلوبولین 2-آلفا )ج
 اسید گلیکوپروتئین 1-آلفا )د

 :بجز همه فرایندهاي زیر وابسته به عملکرد آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز هستند، ـ 33
 سنتز لوکوترین )الف
 سنتز پروستاگالندین )ب
 کاتابولیسم تیروزین )ج
 کاتابولیسم هیستیدین )د

در آزمایشات آمونیاك باال، . کما در اورژانس بستري شده است کودکی به دنبال استفراغ و تشنج به حالت ـ 34
اال و در پروفایل اسیدهاي آمینه، اورنیتین ب. شودهاي عملکرد کبد طبیعی دیده میبیکربنات نرمال و تست

 :بجزتواند به تشخیص افتراقی کمک کند، گیري همه موارد زیر میاندازه. سیترولین پایین گزارش شده است
 هوموسیترولین ادرار مقدار )الف
 فعالیت اورنیتین ترانس کرباموئیالز )ب
 میزان بیان ژن اورنیتین ترانسپورتر )ج
 استیل گلوتامات -Nسطح سرمی  )د
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 6صفحه  
 

در بررسی بیوشیمیایی . ساله به دلیل درد حاد شکمی مشکوك به پانکراتیت بستري شده است 10کودکی  ـ 35
گزارش ) لیترگرم بر دسیمیلی 90 مقدار نرمال کمتر از( لیترگرم بر دسیمیلی 2540 د سرمگلیسریمقدار تري
 د زیر محتمل است؟نقص در کدامیک از موار. طبیعی هستند HDL-Cو  LDL-Cکلسترول توتال، . شده است

 Hepatic lipase د) Lipoprotein lipase ج) ApoB-48 ب) ApoC-I الف)

 شود؟لسیم به داخل سلول فوتورسپتور میهاي زیر باعث افزایش انتقال سدیم و کاز پروتئین کدامیکفعالیت  ـ 36
 گوانیلیل سیکالز )د ردوپسین )ج فسفودي استراز )ب ترانس دوسین )الف

 هاي شبکیه صحیح است؟کدام گزینه در مورد متابولیسم رتینول در سلول ـ 37
 .شودسیس رتینول به اوپسین متصل می -11فرم  )الف
 .پذیر استامکانشبکیه هاي اپی تلیال فقط در سلول ،ترانس رتینول -ترانس رتینال به تمام-تبدیل تمام )ب
 .کندکاروتن، یک مولکول تمام ترانس رتینول تولید می-هر مولکول بتا )ج
 .شودذخیره میشبکیه سیس رتینول در داخل سلول اپی تلیال  -11به صورت استر  )د

 یابد؟هاي زیر افزایش می، کدامیک از فعالیتdTTPبا افزایش مقدار  ـ 38
 فسفریالسیون داکسی سیتیدین )الف
 dCMPدآمیناسیون  )ب
 فسفریالسیون داکسی یوریدین )ج
 توسط ریبونوکلئوتید ردوکتاز dUDPتولید  )د

درصد  95 یژگیدرصد و و 100ت یحساس يدارا ،وکارد حادیص انفارکتوس مین در تشخیزوفرم تروپونیکدام ا ـ 39
 باشد؟یم

 Tn-I د) Tn-T2 ج) Tn-T1 ب) Tn-C الف)

موجب  Hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α)هاي سرطانی فعال شدن فاکتور رونویسی در سلول ـ 40
 شود؟هاي زیر میاز ژن کدامیکافزایش بیان 

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

زیر  عنصرحذف تداخل فسفات از کدام  به منظورتري جذب اتمی، مین میزان کلسیم به روش اسپکتروتعی در ـ 41
 شود؟استفاده می

 لیتیم )د النتانیوم )ج نیکل )ب منیزیم )الف

از  توانبه همین دلیل می آمینه در فیبروبالست پوست مبتالیان به شیزوفرنی کاهش یافته و انتقال کدام اسید ـ 42
 درمان برخی از انواع افسردگی و استرس استفاده نمود؟ برايآن 
 گالیسین )د فنیل آالنین )ج تیروزین )ب تریپتوفان )الف
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 7صفحه  
 

 ؟شودموارد زیر میکدامیک از باعث ایجاد هیدروکسیالز -21نقص در آنزیم  ـ 43
 افزایش کورتیزول خون )الف
 هیدروکسی پروژسترون خون -17کاهش  )ب
 افزایش کورتیکوسترون خون )ج
 افزایش آدرنوکوتیکوتروپین خون )د

 یابد؟می کاهشدر چه شرایطی سنتز اوره در کبد  ـ 44
 اسیدوز متابولیک )الف
 GDPافزایش  )ب
 گرسنگی طوالنی )ج
 مصرف پروتئین )د

از موارد زیر در هنگام گرسنگی دیده  کدامیک، IIکارنیتین پالمیتوئیل ترانسفراز آنزیم در بیماري با نقص  ـ 45
 شود؟می
 کتواسیدوز )د هیپرآمونمی )ج هیپرگلیسمی )ب کارنیتین اوري )الف

همه ، )nAChR: Nicotinic-Acetylcholine Channel( ی استیل کولیندر مورد عملکرد گیرنده نیکوتین ـ 46
 :بجزصحیح هستند،  ارات زیرعب

 .شونداستیل کولین و سوکسینیل کولین موجب باز شدن کانال و دپالریزه شدن غشا می )الف
 .شودبا فعالسازي گیرنده و باز نمودن کانال موجب دپالریزاسیون غشا می curareسم عصبی  )ب
 .ضروري استی لفا براي عملکرد گیرنده نیکوتینهاي آیالسیون زنجیرهرفسف )ج
 .شوندها میگیرنده مانع عبور آنیون M2هاي اسیدهاي 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 47
 .شودسیناپسی وارد میهاي پیشبه سلول سیناپسی سنتز وپسهاي در 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 reuptakeه و از طریق تجزیه یا ها نبودسازي در وزیکولقابل ذخیره )د

 گذارد؟مصرف کربوهیدرات چگونه بر خواب تأثیر می ـ 48
 .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 تریپتوفان به مغزبا افزایش ورود  )ج
 .شودبا تحریک تولید انسولین باعث تضعیف خواب می )د

عالئم کم خونی، افزایش کلسترول خون، لکوپنی، شکنندگی عروق و دمیلینیزه شدن بافت در یک بیمار  ـ 49
 ؟این عالئم استاز عناصر زیر عامل بروز  کدامیک کمبودشود. دیده می عصبی

 سلنیوم )د مولیبدن )ج روي )ب مس )الف
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 کدام است؟ ،گرددمحصول نهایی و غیر فعال متابولیسم تستوسترون که از طریق ادرار دفع می ـ 50
 دهیدرواپی آندروسترون )الف
 دي هیدروتستوسترون )ب
 آندروسترون )ج
 آندروستن دیون )د

 دهد؟انتقال می preβ-HDLهاي زیر کلسترول را به کدامیک از پروتئین ـ 51
 LCAT د) SR-B1 ج) ABCA1 ب) ABCG1 الف)

 :بجز همه موارد زیر در مکانیسم اثر هورمون وازوپرسین نقش دارند، ـ 52
 A پروتئین کیناز )الف
 B پروتئین کیناز )ب
 Cفسفولیپاز  )ج
 Cپروتئین کیناز  )د

 شود؟سنتاز کدام مورد زیر دیده می – βدر نقص آنزیم سیستاتیونین  ـ 53
 افزایش متیونین )الف
 استئوپورز )ب
 موسیستئینوکاهش ه )ج
 روزلآترواسک )د

 :بجز همه موارد زیر در مورد تورین صحیح هستند، ـ 54
 .کندتنظیم میفشار اسموتیک را  )الف
 .اکسیدان داردنقش آنتی )ب
 .در تنظیم کلسیم داخل سلولی نقش دارد )ج
 .ساز آن هیستیدین استپیش )د

 شود؟دیده می (ochronosis)و اوکرونوز هاي مرتبط با اسیدهاي آمینه، آرتریت از بیماري کدامیکدر  ـ 55
 هیپرپرولینمی )د هیستیدینمی )ج آلکاپتونوري  )ب تیروزینمی )الف

 شود؟هاي احتمالی عالئم مسمومیت با یون آمونیاك محسوب میکدام مورد زیر از مکانیسم ـ 56
 کاهش فعالیت چرخه کربس )الف
 افزایش سنتز نوروترانسمیتر گابا )ب
 کاهش فشار اسموتیک در مغز )ج
 افزایش فعالیت زنجیره انتقال الکترون )د

هاي کروماتوگرافی با دتکتور توانند در سیستمجذب کمتري دارند و می UVهاي زیر در طول موج حالل کدام ـ 57
UV مورد استفاده قرار گیرند؟ 
 اتیل اتردي ـ متانول )الف
 استونیتریل ـ متانول )ب
 اتیل اتردي ـ استونیتریل )ج
 اتیل اتردي ـ کلروفرم )د
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 :بجز صحیح هستند، protein-Gهاي زیر در مورد همه گزینه ـ 58
 .در تنظیم فعالیت آدنیالت سیکالز نقش دارد )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

بارداري، از چه منبعی براي تأمین اسید چرب مورد نیاز براي تولید فسفولیپید موجود در  28جنین از هفته  ـ 59
 کند؟سورفاکتانت استفاده می

 اسیدهاي چرب آزاد خون مادر )الف
 نت ریوي مادرااز مازاد سورفاکت )ب
 هاي پالسمایی خون مادراز لیپوپروتئین )ج
 هاي اپیتلیال ریه خوداز گلیکوژن موجود در سلول )د

هاي آپوترانسفرین و تواند به عنوان سنسور آهن در تنظیم بیان ژنهاي چرخه کربس میکدامیک از آنزیم ـ 60
 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 61
 XMP د) GMP ج) dAMP ب) AMP الف)

 شوند؟آنزیم در مدوالي آدرنال می گلوکوکورتیکوئیدها سبب القاي سنتز کدام ـ 62
 تیروزین هیدروکسیالز )الف
 دوپا دکربوکسیالز )ب
 متیل ترانسفراز ـ Nفنیل اتانول آمین  )ج
 دوپامین بتا هیدروکسیالز )د

 1/0میکروموالر هر پرایمر  100میکرولیتر باشد و از محلول استوك  25مساوي  PCRهرگاه حجم واکنش  ـ 63
 میکرولیتر به واکنش اضافه شود، غلظت نهایی هر پرایمر چقدر است؟

 موالر نانو 2 )د میکروموالر 2/0 )ج میکروموالر 4/0 )ب موالر نانو 4 )الف

 کند؟یون فرو را به کدام ترکیب اضافه می ،، آنزیم فروشالتاز)Heme(در مسیر بیوسنتز هم  ـ 64
 IIIکوپروپورفیرینوژن  )الف
 IIIپروتوپورفیرینوژن  )ب
 IIIپروتوپورفیرین  )ج
 پورفوبیلینوژن )د
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 شود؟کدام مسیر متابولیکی زیر در مسمومیت با یدواستات مهار می ـ 65
 Glycogenesis الف)
 Gluconeogenesis ب)
 Glycogenolysis ج)
 Pentose phosphate pathway د)

 کدام گزینه صحیح است؟. دهدآنزیم کربوکسی پپتیداز را نشان میعمل شکل زیر مکانیسم  ـ 66

 
 .گرددگلوتامات به عنوان یک اسید عمل کرده و سبب دپروتونه شدن مولکول آب می )الف
 .شودرولیز پیوند پپتیدي میگروه هیدروکسیل با حمله به اتم کربن گروه کربونیل، سبب هید )ب
 .به عنوان باز لوئیس عمل کرده و در ایجاد گروه هیدروکسیل و پایداري حالت واسطه نقش دارد 2Zn+ ج)
 .کاهش در هیدرولیز پیوند پپتیدي نقش دارد–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 67
 ... رسم نماییم ل و متانولورا براي کاتالیز این آنزیم با اتان كوربریینواگر نمودار ال. شودمی
 .یکسانی دارند ز مبدأهر دو نمودار عرض ا )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

ذیرش شده پقلبی انفارکتوس  مشکوك به براي بیماران CKفعالیت پالسمایی آنزیم نتیجه سنجش زیر جدول  ـ 68
 گزینه در مورد این تست صحیح است؟کدام . دهدرا نشان می هاي ویژهدر بخش مراقبت

 

 
 

 Sensitivity 95%, True positive 5% الف)
 Sensitivity 95%, false positive 5% ب)
 Specificity 90%, false positive 10% ج)
 Specificity 90%, false negative 10% د)
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 %46و  %79ترتیب برابر هلیتر بنانوگرم بر میلی 4معادل   cut-offدر PSAست اگر مقدار حساسیت و ویژگی ت ـ 69
 کدام گزینه صحیح خواهد بود؟ لیترنانوگرم بر میلی 10به  cut-offباشد، با افزایش 

 .یابدحساسیت افزایش و ویژگی کاهش می )الف
 .یابدحساسیت کاهش و ویژگی افزایش می )ب
 .یابندمیحساسیت و ویژگی افزایش  )ج
 .یابندحساسیت و ویژگی کاهش می )د

 :بجزهمه عبارات زیر در مورد خطاهاي آزمایشگاهی صحیح است،  ـ 70
 .شوندبیشتر جزو خطاهاي آنالیتیکال در نظر گرفته می )الف
 .باشندگیري، جزو متغیرهاي قابل کنترل میمربوط به نمونه بیشتر خطاهاي پره آنالتیکالِ )ب
 .شوندیرهاي قابل کنترل در نظر گرفته میانند ورزش و سیکل قاعدگی جزو متغمتغیرهاي فیزیولوژیک م )ج
 .شونداسترس، تب، چاقی و حاملگی جزو متغیرهایی غیرقابل کنترل در نظر گرفته می )د

هاي زیر براي آشکار کردن پروتئین ه رنگهاي سرم بر روي سلولز استات، از همدر الکتروفورز پروتئین ـ 71
 :بجزشود، استفاده می

 Silver nitrate د) Coomassie blue ج) Amido black ب) Ponceau S الف)

 شود؟ترین فتودتکتور براي اسپکتروفتومتري محسوب میکدام گزینه حساس ـ 72
 Photomultiplier الف)
 Photovoltaic cell ب)
 Photodiode ج)
 Photodiode array د)

 :بجزهستند، صحیح ) GLP-1(در مورد پپتید شبه گلوکاگن هاي زیر گزینه همه ـ 73
 .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

 یابد؟، ترشح کدام هورمون افزایش میینسون که دوپامین کاهش پیدا کردهدر بیمار مبتال به پارک ـ 74
 پروالکتین )د GH ج) سوماتواستاتین )ب TSH الف)

 شود؟از نتایج زیر در کم خونی همولیتیک مشاهده می کدامیک ـ 75
 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

 :بجز شوند،محسوب می active-NMRهاي زیر همه ایزوتوپ ـ 76
 P31 د) N15 ج) C13 ب) H3 الف)
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 توان براي آنالیز ترکیبات خاص در یک نمونه هتروژن استفاده نمود؟از کدام تکنیک می ـ 77
 X-ray crystallography الف)
 ���-�2 ب)
 molecular modeling ج)
 cryo-electron microscopy د)

 است؟) transmissible spongiform encephalopathy(پریون  ناشی از گزینه مربوط به بیماري کدام ـ 78
 Menkes الف)

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

برگشت را توسط کدام پارامتر سینتیکی کارآیی یک آنزیم براي کاتالیز واکنش رفت در مقایسه با واکنش  ـ 79
 توان به صورت کمی مقایسه کرد؟می

 Vmax د) kcat/Km ج) kcat ب) Km الف)

گلیسرید، الکتیک اسید و اوریک سطح سرمی تري. استفسفاتاز -6ساله دچار کمبود آنزیم گلوکز  35خانمی  ـ 80
 کند؟فرد نرمال چه تغییري میاسید به ترتیب در این فرد در مقایسه با 

 افزایش ـ افزایش ـ افزایش )الف
 کاهشـ  افزایش ـ افزایش )ب
 افزایش ـ کاهش ـ افزایش )ج
 افزایش ـ افزایش ـ کاهش )د

 وابسته به سیستم نیکوتین آمید آدنین ردوکتاز است؟ ،تبدیل کدام نوع هموگلوبین زیر ـ 81
 سولفوهموگلوبین )الف
 کربوکسی هموگلوبین )ب
 مت هموگلوبین )ج
 هموگلوبین داسی شکل )د

کدام آشکارساز  ،)GC(بررسی مقدار اتانول و سایر ترکیات فرار خون به روش گاز کروماتوگرافی  در ـ 82
)detector (کاربرد دارد؟ 

 Flame Ionization الف)
 Nitrogen-Phosphorus ب)
 Electron Capture ج)
 Mass Spectrometry د)

 شود؟گیري میشدت نور پراکنده شده در نفلومتري معموالً در کدام زاویه اندازه ـ 83
 90 د) 75 ج) 60 ب) 45 الف)
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 رود؟میهاي با وزن مولکولی بسیار زیاد به کار کدام نوع سیستم الکتروفورز براي جداسازي مولکول ـ 84
 Disc Electrophoresis الف)
 Isotachophoresis ب)
 Pulsed-Field Electrophoresis ج)
 ��������������� �2 د)

 :بجزاسید آمینه اورنیتین در ایجاد همه ترکیبات زیر نقش دارد،  ـ 85
 اسپرمیدین )د اسپرمین )ج پوترسین )ب کرآتین )الف

 گلیکوزآمینوگلیکان اصلی موجود در قرنیه کدام است؟ ـ 86
 هپاران سولفات )د کندرئیتین سولفات )ج کراتان سولفات )ب درماتان سولفات )الف

 هاي زیر در خون از ارزش تشخیصی باالیی برخوردار است؟گیري فعالیت کدامیک از آنزیمدر پانکراتیت حاد اندازه ـ 87
 گاما گلوتامیل ترانسفراز )الف
 لیپاز )ب
 کراتین کیناز )ج
 آسپارتات ترانس آمیناز )د

 :بجز ها صحیح است،هاي زیر در مورد آکواپورینهمه گزینه ـ 88
 .شونددفسفریله می ADHدر کلیه تحت تأثیر  )الف
 .کنندحفظ می تعادل مایعات را در عدسی چشم )ب
 .نقش دارنددر تولید بزاق  )ج
 .ها نقش دارنددر حفاظت اسموتیک اریتروسیت )د

 کدامیک از اسیدهاي چرب زیر خاصیت ضد التهابی دارد؟ ـ 89
 لینولنیک )د آراشیدونیک )ج لینولئیک )ب پالمیتیک )الف

 :بجز صحیح هستند،همه موارد زیر در مورد نقش نیاسین در درمان هیپرلیپیدمی  ـ 90
 LDL-Cکاهش  )الف
 گلیسریدکاهش تري )ب
 HDL-Cافزایش  )ج
 VLDLافزایش ترشح  )د

کتوگلوتارات توسط آنزیم گلوتامات دهیدروژناز، کدام عامل آلوستریک نقش -در تبدیل گلوتامات به آلفا ـ 91
 تنظیمی مثبت دارد؟

 ATP د) NAD ج) NADH ب) ADP الف)

 ها کدام عبارت صحیح است؟در رابطه با آنزیم ـ 92
 .ت تعادل واکنش ارتباط دارداستاندارد یک واکنش آنزیمی با ثابتغییر انرژي آزاد  )الف
 .تغییر انرژي آزاد استاندارد یک واکنش آنزیمی مستقل از درجه حرارت است )ب
 .یابدما افزایش میثابت تعادل یک واکنش آنزیمی با افزایش د )ج
 .نشان دهنده ثابت تعادل بزرگتر است ،تغییر انرژي آزاد استاندارد بزرگتر )د



 1400سال  یمیوشیبرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 14صفحه  
 

 :بجزدر شاتل ماالت همه ترکیبات زیر دخالت دارند،  ـ 93
 NADH د) اگزالواستات )ج 2FADH ب) گلوتامات )الف

باشد، سرعت ماکزیمم ظاهري واکنش  ��5غلظت مهار کننده غیررقابتی برابر  ،اگر در یک واکنش آنزیمی ـ 94

 یابد؟می کاهش چند برابرآنزیمی 
 6 د) 5 ج) 4 ب) 3 الف)

ناشی از استرس، عفونت، تروما و یا  immediate responseهاي زیر به طور اختصاصی در کدامیک از پروتئین ـ 95

 یابد؟جراحی، افزایش می
 نیترانسفر د) آلبومین )ج گاما گلوبولین )ب نیهاپتوگلوب الف)

) در chain-breaking antioxidants( رهیکننده زنجقطع دانیاکسیآنت کی ریاز موارد ز کدامیک ـ 96

 باشد؟یم يدیپیل ونیداسیپراکس
 EDTA د) اورات )ج کاتاالز )ب گلوتاتیون پراکسیداز )الف

دهد. در حضور اوره ینشان م kD240 شده را صیتخل نیپروتئ یوزن مولکول ،ونیلتراسیژل ف یکروماتوگراف ـ 97

 kDبا وزن ییهاکیپ ،انولمرکاپتوات -2در حضور اوره و  شود ویم جادیا kD60 یبا وزن مولکول کیپ کیتنها 

 :بجز ،است حیصح نیپروتئ نیباره ساختار اها درنهیگز ی. تمامشودیم جادیا kD26و  34
 .باشدیم kD 60آن  يرواحدهایتترامر بوده و وزن ز نیپروتئ نیا الف)
 .شده است لیتشک kD26و  kD 34با وزن  دیواحد از دو پپت ریهر ز ب)
 حداقل یک پیوند دي سولفیدي در هر زیر واحد وجود دارد. )ج
 .دارد kD26 و kD60،kD 34 یمولکولوزن با  ییهادومن نیپروتئ د)

 :بجزشوند، فعال شدن مسیرهاي انکوژنی باعث پیشرفت همه موارد زیر می ـ 98
 angiogenesis د) immortality ج) apoptosis ب) cell division الف)

هاي زیر تخمین بهتري از کدامیک از روشبراي ترسیم چارت کنترل کیفیت، انحراف معیار محاسبه شده از  ـ 99

 عملکرد آزمایشگاه است؟
 هاي کنترل در آزمایشگاه براي بیست روزانحراف معیار محاسبه شده از آزمایش نمونه )الف
 استفاده از اعداد مندرج در بروشور نمونه کنترل )ب
 کنند.هایی که از کیت مشابه استفاده میاستفاده از نتایج آزمایشگاه )ج
 بیست بار آزمایش نمونه کنترل در یک روز کاري )د

تغییر نکند، مقدار  biasدر محاسبه سیگماي سنجش یک آنالیت، اگر انحراف معیار دو برابر شود ولی عدد  ـ 100

 شود؟سیگما نسبت به عدد اولیه چند برابر می
 چهار )د دو )ج یک دوم )ب یک چهارم )الف

 موفق باشید




