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 تستی و مهم نکات کلیه شامل. 1
 لغات کلیه تفسیر و ترجمه و نکات هترب درك جهت نیاز مورد توضیحات کلیه حاوي. 2

 مهم جداول و اختصاصی
 مربوطه توضیحات و پاسخ با کنکور اخیر هاي سال هاي تست کلیه گیرنده بر در .3
 دانشگاه تغذیه علوم ارشد و دکتري دانشجویان توسط هفتگی ریزي برنامه و مشاوره .4

 تهران بهشتی شهید پزشکی علوم
 آزمون سالهاي سایر سواالت تشریحی پاسخ مشاهده جهت انندتو می گرامی داوطلبان. 5
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 ریحی درس بیوشیمیپاسخ تش

  94- 95 تغذیه آزمون ارشد 
 

 .ج صحیح است گزینه -91
در هنگام اضافه شدن  pHسیستم هاي آبی هستند که تمایل دارند در برابر تغییرات  یا تامپون ها بافرها

دهنده (یک سیستم بافري از یک اسید ضعیف . دن، مقاومت نمای (-OH)یا باز  (+H)مقادیر کم اسید 
است ظرفیت بافري  pH=pkجاییکه  .می شودتشکیل ) گیرنده پروتون(ژوگه آن کونو باز ) پروتون

مهم ترین عامل در ظرفیت بافري مقدار اسید و باز است و ظرفیت اسید نقشی در این میان  .وجود دارد
  .ندارد
 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  12صفحه :  منبع

  
 .گزینه د صحیح است -92

عامل آمین را با  pKداراي زنجیره جانبی غیر یونی هستند  اسیدهاي آمینه که  pHiجهت محاسبه 
  . تقسیم می کنیم 2عامل کربوکسیل جمع و بر 

 
2

)( 321 NHpKCOOHpKpH i



  

عامل کربوکسیل آورده شده است که وارد کردن آن در فرمول  pKایزوالکتریک و  pHدر سوال 
  .خواهیم داشت

 

 نخبگان 1 جزوه بیوشیمی 27صفحه :  منبع
 
 

 .د صحیح است ینهگز -93
فسفات از مسیر گلیسرونئوژنز تولید می شود که شکل خالصه شده اي از مسیر  -3گلیسرول

بیوسنتز تري آسیل گلیسرولها و فسفو . گلوکونئوژنز از پیرووات تا دي هیدروکسی استن است
سرول در کبد ، گلیسرول توسط گلی.گلیسریدها از طریق آسیالسیون تریوز فسفاتها تشکیل می شود
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2
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فسفات با واسطه  - 3دربافت چربی گلیسرول . فسفات تبدیل می شود -3به گلیسرول  ATPکیناز و 

  .دي هیدروکسی استن فسفات ایجاد می گردد

  
 نخبگان 2جزوه بیوشیمی  58صفحه :  منبع

 
 

 .گزینه الف صحیح است -94
آمینو اسیدي  به عنوان یک روش شیمیایی باعث هیدرولیز باقیمانده (CNBr) برومو سیانوژن

  .متیونین از سمت کربوکسیل آن می شود
 نخبگان 1 جزوه بیوشیمی 30صفحه :  منبع

  
  

 .گزینه ب صحیح است -95
کربنه با چند پیوند دوگانه به نام اسـید آراشـیدونیک    20ایکوزانوئیدها ترکیبات مشتق از اسید چرب 

ند که فقط بر روي سلول هـاي  این ترکیبات به عنوان هورمون هاي پاراکرینی مطرح هست. می باشند
پروستاگالندین هـا  . این ترکیبات وارد جریان خون نمی شوند.موجود در نزدیکی خود اثر می گذارند

و ترمبوکسان ها در مسیر اثر آنزیم سیکلواکسیژناز و لکوترین ها در مسیر آنزیم لیپواکسـیژناز تولیـد   
  .می شود
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  نخبگان 2جزوه بیوشیمی  30صفحه :  منبع

 
 

 .گزینه ب صحیح است  - 96
دراسیدهاي چرب اشباع با افزایش تعداد اتم هاي کربن نقطه ذوب افزایش می یابد و در اسیدهاي چرب 

لیپیدهاي غشا که باید در تمام . غیر اشباع با افزایش پیوندهاي دوگانه نقطه ذوب کاهش می یابد
نسبت به لیپیدهاي ذخیره اي دماهاي محیط به صورت مایع باشند داراي درجه غیراشباعی بیشتري 

 .هستند
 نخبگان 2جزوه بیوشیمی  20صفحه :  منبع

  
 

 .گزینه ج صحیح است  -97
انتقال . شود که توزیع بافتی آن در جدول آمده است نوع ناقل گلوکز در ژنوم انسان کد می 12

ل مغز گلوکز را طی فرآیند انتقا. است GLUT1گلوکز به درون سلول هاي قرمز خون به وسیله 
انتقال گلوکز از سلول هاي . برداشت می کند GLUT3تسهیل شده مستقل از انسولین به وسیله 

انجام می شود که این انتقال وابسته به حضور انسولین می  GLUT4قلبی و عضالنی به وسیله 
. است که مستقل از انسولین عمل می کند GLUT2در سلول هاي کبدي ناقل گلوکز . باشد

GLUT5 به سلول هاي روده کوچک را دارد) نه گلوکز(تقال فروکتوزوظیفه ان. 
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 بافت ناقل
GLUT 1 ها حضور دارد در همه بافت  
GLUT 2 و کلیه ها ، جزایر النگرهانسکوچک کبد، روده  
GLUT 3 جفت و بیضه ها )عصب(مغز ،  
GLUT 4 چربیی و بافت قلباسکلتی، عضله  عضله  
GLUT 5 ها رم، کلیه، بیضه، اسپ کوچک روده  
GLUT 6 مغز نخاع، گلبول سفید ،  
GLUT 7 هاي کبدي میکروزوم  
GLUT 8 ها و بافت چربی مغز، بالستوسیت، بیضه  
GLUT 9 کبدها کلیه ،  
GLUT 10 پانکراس، کبد  
GLUT 11 قلب، عضله اسکلتی  
GLUT 12 عضله اسکلتی، بافت چربی، روده کوچک  

 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  140صفحه :  منبع
  
  
 

 .گزینه ب صحیح است -98
uncouplers عواملی هستند که از جفت شدن انتقال الکترون و سنتزATP این . جلوگیري می کنند

 ATPشوند از سنتز  FoF1عوامل بدون آن که مانع عملکرد زنجیره انتقال الکترون یا کمپلکس
  .جلوگیري می کند  ATPسنتز شده در نتیجه از  Foاولیگومایسین مانع عملکرد . جلوگیري می کنند
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 نخبگان 2جزوه بیوشیمی  15صفحه :  منبع

  
  
 

 .گزینه ب صحیح است -99
. وجود دارد )CuBو  CuA(دو اتم آهن و دو اتم مس  a3و  aعالوه بر سیتوکروم هاي  IVدر کمپلکس 

ه میل ترکیبی این کمپلکس به اکسیژن بسیار زیاد است به طوري که تنها واکنش یک طرفه زنجیر
گیرنده نهایی الکترون در . انتقال الکترون، واکنش انتقال الکترون از این سیتوکروم به اکسیژن است

در می آید که در مرحله بعد با  2Oزنجیره تنفسی، اکسیژن است که با دریافت دو الکترون به صورت 
  .آب تولید می کند+Hترکیب آن به 

  
  نخبگان 2جزوه بیوشیمی  11صفحه :  منبع
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 .گزینه الف صحیح است -100
فعالیت بعضی از آنزیم ها فقط به ساختمان پروتئینی آنها بستگی دارد ، در صورتیکه بعضی دیگر از 

  .نیازمندند  (Cofactor)آنزیم ها براي فعال شدن به یک یا چند ترکیب غیرپروتینی به نام کوفاکتور 
  :ه دو گروه تقسیم می شوندکوفاکتورها ب

  .می باشد  Seو یا  +Na+, Fe2+, Cu2+, Mn2+, Mg2+, Zn2 :کوفاکتور یک یون فلزي مانند  -1
با  .می گویند (Coenzyme)داراي ساختمان آلی هستند که در این صورت به کوفاکتور،کوآنزیم -2

  .است (Se)توجه به جدول آورده شده مشاهده می شود که پاسخ سلنیوم 

  
 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  185صفحه :  منبع

  
 

 .صحیح است بگزینه  -101
مهارکننده غیر رقابتی قادر است در محلی به جز جایگاه فعال آنـزیم بـه آن متصـل شـود و بـه ایـن       

مهارکننده ها می توانند هم با آنـزیم آزاد و  . ترتیب هیچ نوع رقابتی بین آنزیم و سوبسترا وجود ندارد
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زیم سوبسترا ترکیب شوند و باعث تغییر شـکل فضـایی و سـاختار سـه بعـدي آنهـا       هم با مجموعه آن

 . تغییر می کند Vmaxثابت بوده ولی  Kmدر حضور مهارکننده غیررقابتی، . گردند
 

 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  198صفحه :  منبع
  
 

 .گزینه د صحیح است -102
بـا   (FBPase-1) 1-فسـفاتاز  بـیس  6و1و آنزیم  (PFK-1)1-تنظیم آنزیم هاي فسفوفروکتوکیناز

باعـث   AMP .مـی شـوند   1-باعث مهارآنزیم فسفوفروکتوکیناز ATPسیترات و . هم انجام می شود
بیس فسـفاتاز مهـار مـی     6و1می گردد، در حالیکه آنزیم  1-تحریک فعالیت آنزیم فسفوفروکتوکیناز

  .است FBPase-1و  PFK-1بیس فسفات، تنظیم کننده قوي  -6و  -2فروکتوز .گردد
 

  
 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  154صفحه :  منبع
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 .زینه د صحیح استگ -103

و اسید لیپوئیک مشارکت  TPP،NAD+  ،FAD  ،HS-CoAدر چرخه کربس کوآنزیم هاي 
  . دارند

  

  
  نخبگان 1جزوه بیوشیمی  171صفحه :  منبع
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 .صحیح است جگزینه  -104
میتوکندري صورت می پذیرد، در سیتوزول سنتز اسیدهاي چرب برخالف اکسیداسیون آنها که در  

اولین مرحله سنتز اسیدهاي چرب به شمار رفته و   Aسنتز مالونیل کوآنزیم . سلول  رخ می دهد
جایگاه اصلی  (ACC)کربوکسیالز   Aآنزیم کاتالیزکننده  این واکنش، یعنی استیل کوآنزیم 

 3ریشه (  Aپیونیل کوآنزیم در صورتی که پرو .تنظیم سنتز اسیدهاي چرب محسوب می گردد
آغاز کننده کننده مسیر باشد ، اسیدهاي چرب با تعداد اتم هاي   Aبه جاي استیل کوآنزیم ) کربنه

 .فرد ایجاد می شود
  نخبگان 2جزوه بیوشیمی  55صفحه :  منبع

 
 .گزینه الف صحیح است -105

اسیدهاي آمینه به دنبال از دست دادن عامل آمین خود داراي یک اسکلت کربنی می شوند که این 
ترکیب در مسیر تجزیه خود  می تواند به یکی از واسطه هاي چرخه کربس ، پیرووات ، استیل کوآنزیم 

A   یا استو استیل کوآنزیمA  سه گروه  لذا بر اساس این خصوصیت اسیدهاي آمینه به. تبدیل می شود
  :تقسیم می شوند

که می توانند به پیروات یا ترکیبات حد واسط چرخه  (glucogenic)اسیدهاي آمینه گلوکوژنیک ) 1
تقریباً . تبدیل شده و سرانجام تبدیل به گلوکز شوند) پیش سازهاي گلوکز در گلوکونئوژنز ( کربس 

  .می باشند تمامی اسیدهاي آمینه به  غیر از لوسین و لیزین، گلوکوژنیک
یعنی لوسین و لیزین تنها توانایی تبدیل شدن به استیل  (ketogenic)اسیدهاي آمینه کتوژنیک   )  2

را داشته و هیچیک از این دو ترکیب قادر به تبدیل شدن به گلوکز   Aکوآنزیم  یا استواستیل Aکوآنزیم 
  .تبدیل شوند (Ketone bodies)طی گلوکونئوژنز را  ندارند ولی ممکن است به اجسام کتونی 

اسیدها آمینه گلوکوژنیک ـ کتوژنیک توانایی تبدیل به پیش سازهاي گلوکز و اسیدها چرب، هر دو، )  3
  .را دارا بوده و شامل ایزولوسین، فنیل آالنین، تریپتوفان و تیروزین می باشند
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 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  83صفحه :  منبع

  
  
 

 .گزینه ب صحیح است -106
که به  انجام می گیرد Iکربامویل فسفات سنتتاز  یعنی آنزیم اول مسیرخه اوره  از طریق تنظیم چر

استیل  - Nاستیل گلوتامات، توسط  N. گردد استیل گلوتامات فعال می -Nطور آلوستریک توسط 
  .و گلوتامات تولید می شود Aاز استیل کوآنزیم  سنتاز گلوتامات
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 بگاننخ 1جزوه بیوشیمی  80صفحه :  منبع

  
 

 .صحیح است الفگزینه  -107
  ) ACTH( هورمون آدرنوکورتیکوتروپین 

عالوه بر .سنتز می شود (POMC)این پپتید از یک پیش ساز اولیه به نام پرواپیومالنوکورتین  
ACTH  لیپوتروپین ها ،(LPH) آنکافالین و مالنوتروپین شامل ،α-MSH  ،β-MSH  وγ-MSH 

  .مشتق می شوند POMCنیز از 
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 نخبگان 3جزوه بیوشیمی  58صفحه :  نبعم
  
 

 .گزینه ب صحیح است -108
قادر به عبور از غشا سلولی نبوده و از طریق گیرنده هاي خاص  ي پپتیدي یا پروتئینیها هورمون

 پروتئین - Gبا فعال کردن  گیرنده -کمپلکس هورمون. خود روي غشاء سلولی عمل می کنند
آدنیالت سیکالز به نوبه خود باعث . سیکالز می گردند  موجب فعال نمودن آنزیم غشایی آدنیالت

، نشانه فعالیت این هورمونها در داخل  cAMPسلولی می شود افزایش  cAMPافزایش غلضت 
بعنوان پیامبر دوم  cAMPلذا این گروه از هورمونها بعنوان پیامبر اول و . سیتوپالسم می باشد 

ه به جز هورمون هاي تیروتئیدي در این گروه قرار هورمون هاي با منشا اسید آمین.عمل می کند
  ACTH، نورآدرنالین ، گلوکاگون ، پاراتورمون و  )اپی نفرین(آدرنالین: دارند مثل

 نخبگان 3جزوه بیوشیمی  55صفحه :  منبع
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 .صحیح است جگزینه  -109
ت بوجود می زیر پوس UVـ دهیدروکلسترول در حضور اشعه 7از ):کوله کلسیفرول( D3 ویتامین 

. هیدروکسیله می شود 25هیدروکسیالز در محل کربن شماره  -25بوسیله آنزیم  D3 ویتامین . آید
  .اسست   Dـ هیدروکسی کوله کلسیفرول شکل اصلی ویتامین 25

  
 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  218صفحه :  منبع

  
 

 .گزینه الف صحیح است -110
A-DNA در محیط خارج سلول در اثر کاهش آب  در حالت طبیعی در سلول ایجاد نمی شود و

 .محیط و یا افزایش نمک هاي سدیم یا پتاسیم تشکیل می گردد
  نخبگان 3جزوه بیوشیمی  10صفحه :  منبع

 
 .گزینه الف صحیح است -111

اکسیداسیون اسیدهاي چرب بصورت چرخه اي و در چهار مرحله صورت می گیرد که به ازاي  -بتا
این مراحل شامل . جدا می شود Aاز آسیل کوآنزیم  Aنزیم هر سیکل یک مولکول استیل کوآ

می باشد که در شکل آورده شده  Aاکسیداسیون، آبدهی، اکسیداسیون و جدا شدن استیل کوآنزیم 
، یک  Aچنانچه مشاهده می شود به ازاي هر دور این چرخه یک مولکول استیل کوآنزیم . است

  .گرددتولید می  NADHو یک مولکول  FADH2مولکول 
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 نخبگان 2جزوه بیوشیمی  44صفحه :  منبع

  
  

 .گزینه الف صحیح است -112
کیتین پلی ساکاریدي ساختاري است که در قارچ ها و در اسکلت خارجی سخت پوستان و برخی از 

کیتین یک . حشرات وجود دارد ، و خاطر داشتن نیتروژن باعث سختی و سفتی این ساختارها می گردد
گلوکزآمین است که توسط  - β- D -استیل – Nولز بوده که از زیر واحدهاي ساختار خطی مشابه سل

 . گلیکوزیدي به یکدیگر متصل شده اند  β (4→1)پیوندهاي
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 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  135صفحه :  منبع
  
 

 .گزینه الف صحیح است -113
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باشد که گزینه الف صحیح است یعنی می  [S]در اینجا بهترین کار جاگذاري گزینه ها به جاي 
19Km .  

 .گزینه الف صحیح است -114
چرخه  اوره که در سلولهاي کبدي در جهت دفع نیتروژن  انجام می گیرد این چرخه انرژي خواه بوده  

  .و در دو مرحله انجام می گیرد
  مرحله میتوکندریایی    -1
  مرحله سیتوپالسمی -2

  .ه مراجعه شودبراي توضیحات بیشتر به منبع یاد شد
 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  78صفحه :  منبع
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 .گزینه الف صحیح است -115

محصول انتهایی مسیر گلیکولیز پیرووات است ولی این ترکیب در سلول ذخیره نمی شود بلکه یکی 
در گلبول هاي قرمز به دلیل نداشتن  .از مسیرهاي آورده شده در شکل زیر در پیش می گیرد

است و  NADصورت می گیرد که به وابسته به  )تولید اسید الکتیک(یند تخمیرمیتوکندري فرا
  .است ATPمولکول  2بازده این مسیر فقط 

  
 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  148صفحه :  منبع

  
  

 .گزینه الف صحیح است -116
 –بیوسـنتز هـم بـه صـورت سـیتوزولی      . هم به طور عمده در مغز استخوان و کبـد سـنتز مـی شـود    

 -δاز ابتـداي واکـنش تـا تشـکیل     .یایی اسـت کـه در سـه مرحلـه مجـزا انجـام مـی شـود        میتوکندر
آمینولوولینــات ســنتاز یــک آنــزیم  -δ .در میتوکنــدري انجــام مــی شــود  (ALA)آمینولوولینــات 

 .آلوستریک است که به صورت فیدبک توسط هم مهار می شود
 نخبگان 1جزوه بیوشیمی  109صفحه :  منبع
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 .است گزینه الف صحیح -117
. تبدیل می کند Aکتوگلوتارات را به سوکسنیل کوآنزیم  -αکتوگلوتارات دهیدروژناز،  -αکمپلکس 

کتوگلوتارات  - αکمپلکس . واکنش یک طرفه و از نوع واکنش هاي دکربوکسیالسیون اکسیداتیو است
نزیم هاي کوآ.دهیدروژناز  مشابه کمپلکس پیرووات دهیدروژناز است و توسط آرسنیت مهار می گردد

 .و اسید لیپوئیک  می باشند NAD+ ،TPP ، FAD ،HS-CoA واکنش 
HS-CoA  شکل کوآنزیمی ویتامینB5 یا اسید پانتوتنیک است  

  نخبگان 1جزوه بیوشیمی  173صفحه :  منبع
  

 .صحیح است جگزینه  -118

ــق تــوالی موســوم بــه          mRNAاتصــال  ــد کوچــک ریبــوزوم از طری ــه زیــر واح -SHINEب
DELGARNO 16مولکـول   ´3با یک توالی غنی از پریمیدین در انتهاي  است کهS rRNA   زیـر

  .انجام می گیرد 30sواحد 
  نخبگان 3جزوه بیوشیمی  45صفحه :  منبع

 
 .صحیح است بگزینه  -119

کد نمی گردد را  DNAاطالعاتی که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ولی در توالی هاي 
به صورت تغییرات کوواالنسی روي هیستون ها و یا قرارگیري اطالعات اپی ژنتیک گویند که غالبا 

می ... این تغییرات شامل متیالسیون و فسفریالسیون و . انواع هیستون ها در کروموزوم می باشد
  .باشد
 بیوشیمی لنینجر:  منبع

  
  

 .گزینه ج صحیح است -120
کاریوتی گفته یوي خطی ها تلومر به انتهاي کروموزوم. شود آنزیمی است که باعث ساخت تلومرها می

به دفعات زیاد تکرار شده  TTAGGGتلومر پستانداران توالی تکراري است که در آن توالی . شود می
ها، مانع  تلومرها عالوه بر حفاظت از انتهاهاي کروموزوم. کیلوباز است 20-150طول تلومر حدود . است

تعیین تعداد دفعات تقسیم یک سلول  عمل دیگر تلومرها،. شوند از اتصال آنها به یکدیگر نیز می
 ´3الگو همراه خود انتهاي  RNAتلومراز یک ترانس کریپتاز معکوس است که از روي  .یوکاریوتی است
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الگو رشته پیرو را طویل تر می کند و باعث ایجاد یک توالی تکراري در انتهاي الگو رشته پیرو می 

  .و لیگاز سنتز رشته پیرو کامل می شود IIIپلیمراز  DNAبا القا یک پرایمر و عمل .گردد
 نخبگان 3جزوه بیوشیمی  38صفحه :  منبع

 جزوات و کتب تهیه نحوه زمینه در بیشتر اطالعات کسب جهت

 :بگیرید تماس زیر ه هايشمار با توانید می نخبگان
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