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فصل 1
پروتئینهب و اسیدهبی آمینه
 -1پطٝتئی٢ٜب زٗٝی ٚشذیط ٟثعضٍ اٛطغی ثؼس اظ شذبیط ثبكت چطثی زض ثسٗ ٙیثبشٜس.
ٗ -2یعا ٙشذیط ٟپطٝتئی ٚزض ثسً 6 ٙیُٔٞطٕ ٗیثبشس.
 -3تزکیت ثذى در یک فزد ًزهبل ثز اسبس تزکیجبت تطکیل دٌّذُ اًزصی:
تَدُ()kg

اًزصی)(kcal

هیشاى دستزسی (رٍس)

آة ثذى ٍ هَاد هؼذًی

49

0

0

پزٍتئیي

6

24000

13

گلیکَصى

0/2

800

0/4

چزثی

15

140000

78

تزکیت ثذى

سَال :ثذى یک ضخص  77کیَگزهی چٌذ کیلَگزم پزٍتئیي دارد؟(ارضذ )88
آق)7

ة)11

ج)15

ز)20

پبسدُ :عی ٠ٜآق)
 -4اظ زست زاز ٙثیش اظ توطیجب  30زضطس اظ پطٝتئی ٚثسٗ ٙیتٞاٛس ٗٞخت ًب١ش زض هسضت ٗب١یچ١٠ب ثطای تٜلس،
ًبضًطز ایٜ٘یً ،بضًطز اٛسإ١ب  ٝزض ٛتیدٗ ٠طٍ ٗیشٞز.
 -5اسیس١بی آٗی ٠ٜضطٝضی (خجطاٛ ٙبپصیط یؼٜی تٞسظ ٗتبثٓٞیسٖ زضٛٝی ثس ٙاٛسب ٙتٓٞیس ٘ٛیشٛٞس):
ایعٞٓٝسیٓ ،ٚیعیٗ ،ٚتیٛٞی ،ٚكٜیْ آالٛی ،ٚتطئٛٞی ،ٚتطیپتٞكبٝ ،ٙآی١ ،ٚیستیسیٚ
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اسیس١بی آٗی ٠ٜؿیط ضطٝضی (خجطا ٙپصیط یؼٜی ثس ٙاٛسب ٙهبزض ث ٠تٓٞیس آ٢ٛب ٗیثبشس):
آالٛی ،ٚآضغٛی ،ٚآسپبضتیي اسیس ،آسپبضغیُٞٔ ،ٚتبٗیي اسیسُٞٔ ،تبٗیُٔ ،ٚیسی ،ٚپطٓٝی ،ٚسطیٚ
اسیس١بی آٗی ٠ٜضطٝضی ٗشطٝط (یؼٜی زض ثطذی اظ شطایظ زض ثس ٙتٓٞیس ٘ٛییشیٞز ییب ٗییعا ٙتٓٞییس آً ٙیبكی
٘ٛیثبشس):
سیستئی ،ٚتیطٝظی.ٚ
 -6زض اسیس آٗی ٠ٜپطٓٝی ٚیي ُط ٟٝآٗی ٚثُ ٠ط ٟٝػٌ٘ٔطزی ٗتظْ ثٞز ،ٟثٜبثطای ٚیي حٔو ٠پٜح ػضٞی ضا ٗیسبظز
ًٗ ٠تلبٝت ٗیثبشس .ث ٠زٓیْ ٝخٞز حٔو ٠زض ٝاهغ پطٓٝی ٚیي ای٘ی ٜٞاسیس است  ٠ٛیي آٗی ٜٞاسیس.
 -7اسیس آٗی١٠ٜبی سٓٞلٞض زاض شبْٗ ٗتیٛٞی ٝ ٚسیستئیٗ ٚیثبشٜس ً ٠سیستئی ٚزض ثس ٙؿبٓجب ثی ٠طیٞضت اسییس
آٗی ٠ٜزی٘ط سیستیٝ ٚخٞز زاضز ًُ ٠ط١ٟٝبی تی ّٞث ٠ثبٛس زی سٓٞلیس ٗتظْ است .تٞضیٛ ٚیع یي شیج ٠اسییس
آٗی ٠ٜاست ( 2آٗیٜٞاتب ٙسٓٞلٛٞبت) ً ٠اظ ٗتیٛٞی ٝ ٚسیستئی ٚتشٌیْ شس ٟاست.
 -8اسیس١بی آٗیُُٞ ٠ٜطزی زض ٜٗبثغ حیٞاٛی  ٝپطٝتئی١ٚبی ؿالت ) (Cerealsثیشیتط اظ پیطٝتئی١ٚیبی حجٞثیبت
) (Legumesاست٘١ .چٜیٛ ٚسجت ٗتیٛٞی ٚث ٠سیستئی ٚزض پیطٝتئی١ٚیبی حییٞاٛی ثیبالتط اظ پیطٝتئی١ٚیبی
ُیب١ی استٗ .تیٛٞی ٠ً ٚاسیس آٗیٗ ٠ٜحسٝز ًٜٜس ٟزض حجٞثبت است ،زض ؿالت ث ٠اٛساظً ٟبكی ٝخٞز زاضز.
سَال :هیشاى اسیذّبی آهیٌِ گَگزد دار در کذام هبدُ غذایی ثیطتز است؟(دکتزی )81
آق) سجعی١ب

ة) ٗی١ٟٞب

ج) ؿالت

ز) حجٞثبت

پبسدُ :عی ٠ٜج)
 -9اظ ٛظط اٛساظٌٓٞٓٞٗ ٟی ُٔیسیًٞ ٚچٌتطی ٝ ٚتطیپتٞكب ٙثعضُتطی ٚاسیس آٗیٗ ٠ٜیثبشس.
 -10تطیپتٞكب ٙزض ثسیبضی اظ پطٝتئی١ٚب ثٗ ٠یعاً٘ ٙتطی ٝخٞز زاضز .زض حبٓیٌ ٠اسیس آٗیٜی١٠یبی زیِیط ثیب اٛیساظٟ
ًٞچٌتط  ٝهغجیت ٗحسٝزتط ٗبٜٛس آالٛیٞٓ ،ٚسی ،ٚسطیٝ ٝ ٚآیٛ ٚسجتب زض پطٝتئی٢ٜب كطاٝاٙتط ٗییثبشیٜس ( 8تیب
 10زضطس ١ط اسیس آٗی.)٠ٜ
 -11پطٝتئی٢ٜبی ٗرتٔق زض ثس ٙثب تٞخ ٠ثً ٠بضًطزی ً ٠زاضٛس ثطذی اظ اسیس١بی آٗیٜی ٠ضا ثیٗ ٠ییعا ٙثیشیتطی زض
ذٞز زاضٛس ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ًالغ ٙپطٝتئی ٚكیجطی است ًی ٠ثیٗ ٠ییعا ٙثیبالیی زض ثبكت٢یبی ٘١جٜیس تبٛیس١ٙٝیب،
استرٞا١ٙب  ٝػضالت ٝخٞز زاشت ٝ ٠تطتیت كیجطیْ١بی آ ٙثب تٞخ ٠ثٞٛ ٠ع ًیبضًطز آ ٙزض ٗسییط١بی ٗرتٔلیی
هطاض ٗیُیطٛس .توطیجب یي سً ٕٞالغُٔ ٙیسی ٚثٞزٗ ٝ ٟوساض كطاٝاٛی پطٓٝی١ ٝ ٚیسضًٝسی پطٓٝی ٚزاضز (ُٔیسٚ
 ٝپطٓٝی ٚث ٠چطذش  ٝزض  ٖ١پیچیس ٙظٛدیط١ٟبی ًالغً٘ ٙي ًطز١ ٝ ٟیسضًٝسی پیطٓٝیcross linking ٚ
پیٛٞس١بی ١یسضٝغٛی ضا ٗیسط ٗیسبظٛس).
 -12ؿٔظت اسیس١بی آٗی ٠ٜآظاز زض زض ٙٝسٔ١ّٞب ثیشتط ٗیثبشس.
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فصل :1پزٍتئیيّب ٍ اسیذّبی آهیٌِ 5 /
 -13ؿٔظت پالس٘بیی آسپبضتیي اسیس ٗ ٝتیٛٞی ٚاظ ً٘ ٠٘١تط ُٞٔ ٝتبٗی ٚاظ  ٠٘١اسییس١بی آٗیٜی ٠ثیشیتط اسیت.
ؿٔظت ُٔٞتبٗبت زض زاذْ سٔٗ ّٞبٜٛس ػضال ثسیبض ثبال ٗیثبشس.
 -14زض یي كطز ٛطٗبّ ٗیعا ٙاسیس١بی آٗی ٠ٜآظاز زض زاذْ سٔ ّٞتوطیجب  15ثطاثط ذبضج سٔ ّٞاست.
 -15اسیس آٗی١٠ٜبی آظاز توطیجب  1زضطس ًْ اسیس١بی آٗیٜی ٠ثیس ٙضا تشیٌیْ ٗییزٜ١یس  99 ٝزضطیس ثبهی٘بٛیسٟ
اسیس١بی آٗی ٠ٜپطٝتئی١ٚب ٗیثبشٜس.
 -16اسیس١بی آٗی ٠ٜضطٝضی ُطازیب ٙزاذْ سٔٓٞی /ذبضج سٔٓٞی ً٘تطی ٛسجت ث ٠اٛیٞاع ؿییط ضیطٝضی زاشیتٝ ٠
ثٞسیٔ ٠حبْٗ١بی ٗرتٔلی اٛتوبّ پیسا ٗیًٜٜس.
 -17ؿٔظت اسیس١بی آٗی ٠ٜزض زاذْ سٔ ٝ ّٞزض پالس٘ب:
اسیذ آهیٌِ

ؿٔظت (ٗیٌط)ّٞٗٝ
پالسوب

درٍى سلَلی ػضالت

اسیذ آسپبرتیک

0/2

-

فٌیل آالًیي

0/05

0/07

تیزٍسیي

0/05

0/10

هتیًَیي

0/02

0/11

ایشٍلَسیي

0/06

0/11

لَسیي

0/12

0/15

سیستئیي

0/11

0/18

ٍالیي

0/22

0/26

اٍرًی تیي

0/06

0/30

ّیستیذیي

0/08

0/37

آسپبراصیي

0/05

0/47

آرصًیي

0/08

0/51

پزٍلیي

0/17

0/83

سزیي

0/12

0/98

تزئًَیي

0/15

1/03

لیشیي

0/18

1/15

گلیسیي

0/21

1/33

آالًیي

0/33

2/34

اسیذ گلَتبهیک

0/06

4/38

گلَتبهیي

0/57

19/45

تَریي

0/07

15/44
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ث٢تطیٝ ٚاحس ثطای ثیبٗ ٙیعا ٙاسیس١بی آٗی ٠ٜهیکزٍهَل ثز گزم است
سَال :ثزای ثیبى هیشاى اسیذّبی آهیٌِ پزٍتئیيّب کذام ٍاحذ هٌبست تز است؟(دکتزی )88
آق) ٗیٔیٗ ّٞثط ٗیٔیُطٕ

ة) ٗیٌط ّٞٗٝثط ُطٕ

ج) ٗیٌطُٝطٕ ثط ُطٕ

ز)ٗیٔیُطٕ ثط ُطٕ

سَال :غلظت داخل سلَل ػضالًی کذام اسیذ آهیٌِ ثسیبر ثیطتز اس غلظت پالسوبیی آى است؟(ارضدذ
)86
آق ) تیطٝظیٚ

ة ) ایعٞٓٝسیٚ

ج ) ٝآیٚ

ز ) اسیس ُٔٞتبٗیي

پبسدُ :عی ٠ٜز) اسیس١بی آٗی٠ٜی آظاز ٗؼ٘ٞالً زض زاذْ سٔ 15 ّٞثطاثط ذبضج سٔ ّٞاست .اٗب ؿٔظت اسیس آٗی١٠ٜبی
پالس٘ب اظ ٗ 20یٌط ّٞٗٝثطای آسپبضتبت ٗ ٝتیٛٞی ٚتب ثبالی ٗ 500یٌط ّٞٗٝثطای ُٔٞتبٗیٗ ٚتلبٝت ٗیثبشس .ؿٔظت
اسیس آٗی١٠ٜبی اسیسی ،آسپبضتبت ُٞٔ ٝتبٗبت زض پالس٘ب ثسیبض پبیی ٚاست  ٝزض ٗوبثْ ؿٔظیت ُٔٞتبٗیبت زض سیّٔٞ
ػضٔ ٠اسٌٔتی ثسیبض ثبالست.
 -18اسیس آٗی١٠ٜبی ذٜثی  ٝحدیٖ ٗبٜٛس اسیس آٗی١٠ٜبی شبذ ٠زاض ،كٜیْ آالٛیٗ ،ٚتیٛٞی ،ٚتیطٝظی ،ٚتطیپتٞكبٝ ٙ
١یستیسی ٚثٞسیٔ ٠سیستٖ ( Lسیستٖ ؿیط ٝاثست ٠ثی ٠سیسیٖ) اٛتویبّ ٗیییبثٜیس .اظ حبٗیْ١یبی زیِیط ٗبٜٛیس
سیستٖ١بی ( ASC ٝ Aاستلبز ٟاظ اٛطغی ٗٞخٞز زض ُطازیب ٙسسیٖ -ی )ٙٞثطای اٛتوبّ اسیس آٗی١٠ٜبیی ٗبٜٛس
ُٔیسی ،ٚآالٛی ،ٚتطئٛٞی ،ٚسطی ٝ ٚپطٓٝی ٚاستلبزٗ ٟیشٞز .حبْٗ١بی آٛیٛٞی ( )XAG-ثطای اٛتوبّ ُٔٞتبٗیبت ٝ
آسپبضتبت ،سیستٖ  Nm ٝ Nثطای ُٔٞتبٗی ،ٚآسپبضاغی١ ٝ ٚیستیسی ٝ ٚسیستٖ ٛ y+یع ثطای اسییس آٗیٜی١٠یبی
ثبظی استلبزٗ ٟیشٞز.
 -19اسیس آٗی١٠ٜبی شبذ ٠زاض ت٢ٜب اسیس آٗی١٠ٜبی ضطٝضی ١ستٜس ً ٠كطایٜس تطاٛس آٗیٜبسی ٙٞثط ضٝی آ٢ٛب اٛدبٕ
ٗیشٞز.
 -20اسیس١بی آٗیُٞٔ ٠ٜتبٗی ،ٚآسپبضاغیُٔ ٝ ٚیسیٗ ٚیتٞاٜٛس ث ٠طٞضت ٗستویٖ آٗٛٞیبى ضا آظاز ًٜٜس.
 -21اسیس آٗی١٠ٜبی ؿیط ضطٝضی سیستئی ٝ ٚتیطٝظی ٚثطای سٜتع زض ثس ٙثی ٠حضیٞض اسییس آٗیٜی١٠یبی ضیطٝضی
ٗتیٛٞی ٝ ٚكٜیْ آالٛیٝ ٚاثستٗ ٠یثبشٜس.
 -22تٞضی -2( ٚآٗی ٜٞاتب ٙسٓٞلٛٞبت) اظ اسیس آٗی ٠ٜسیستئی ٚسبذتٗ ٠یشٞز  ٝؿٔظت ثسیبض ثبالیی ٛسجت ث١ ٠یط
اسیس آٗی ٠ٜزیِطی زض ػضالت اسٌٔتی زاضزٗ .یعا ٙتٞضی ٚپالس٘بی اكطاز ثی 39 ٚتب ٗ 116یٌط ّٞٗٝزض ٓیتیط ٝ
ٗیعا ٙتٞضی ًْ ٚذ ٙٞثی 160 ٚتب ٗ 220یٌط ّٞٗٝزض ٓیتط است .ؿٔظت تٞضی ٚپالس٘ب سطیؼتط اظ سبیط ٗتـیط١ب
ٛسجت ث ٠زضیبكت تٞضی ٚػٌس آؼْ٘ ٛشبٗ ٙیز١س .ؿٔظت تٞضی ٚذً ٙٞبْٗ ثب ؿٔظت تیٞضی ٚپالسی٘ب ٗیطتجظ
ٛیست ثدع زض ٗٞاضزی ً ٠ترٔی ٠شسیس یب اكعایش زضیبكت ضغی٘ی ضخ ز١سٗ .یعا ٙتٞضی ٚپالس٘ب زض ُیب١رٞاضاٙ
ً٘تط اظ  ٠٘١چیع ذٞاضا ٙاست  ٝزض ظٛبً٘ ٙتط اظ ٗطزاٗ ٙیثبشس .هبثْ شًط اسیت ًی ٠ثیطای اضظییبثی زضیبكیت
ٜٗبست تٞضی ٚاظ ٗیعا ٙتٞضی ٚازضاض ثیشتط اظ ٗیعا ٙتٞضی ٚپالس٘ب یب ذً ٙٞبْٗ استلبزٗ ٟیًٜٜس.
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سَال :تغییز هقذار تَریي در رصین غذایی در کذام یک ثیطتزیي تبثیز را دارد؟(دکتزی )81
آق) پالس٘ب

ة) ذٙٞ

ج) ٗبیغ ٛربػی

ز) ٗسكٞع

پبسدُ :عی ٠ٜآق)
 -23ت٢ٜب ػٌ٘ٔطز تٞضی ٠ً ٚث ٠ذٞثی شٜبذت ٠شس ٟاست ٛوش آ ٙزض سبذت اسیس١بی طلطاٝی استٌ٘ٗ .یْ تیٞضیٚ
سجت ًب١ش ًٔستط ّٝذ ٝ ٙٞسبذت اسیس١بی طلطاٝی ٗیشٞزٗ .ظطف ُ 6طٕ زض ضٝظ تیٞضی ٚزض اكیطازی ًی٠
ضغیٖ حبٝی ًٔستط ّٝثبال زاضٛس سجت ًب١ش ًٔستطٗ ّٝیشٞز .احت٘بال تٞضیٛ ٚوش آٛتیی اًسییساٛی ٛییع زاضز.
ٗیعا ٙتٞضی ٚزض ؿصا١بی حیٞاٛی ثبالتط اظ ُیب١ی ٗیثبشس .ثطذی ٞٛشیسٛی١ب ٗبٜٛس  Red Bullحبٝی  1000تیب
ٗ 1600یٔیُطٕ تٞضی ٚزض ١ط هٞعی ٗیثبشٜس .ؿٔظت تٞضی ٚزض ثطذی اظ ٗٞاز ؿصایی:

هیشاى تَریي

هبدُ غذایی
هبکیبى

 2245 µmolزض ١ط ُ 100طٕ ُٞشت
سلیس

گَضت گبٍ ٍ گَضت خَک

 489 µmolزض ١ط ُ 100طٕ ُٞشت

گَضت فزآٍری ضذُ

 981 µmolزض ١ط ُ 100طٕ ُٞشت

غذاّبی دریبیی

 6614 µmolزض ١ط ُ 100طٕ ُٞشت

ضیزگبٍ

 20 µmolزض ١ط ٗ 100یٔی ٓیتط شیط

هبست ،ثستٌی

 62 µmolزض ١ط ٗ 100یٔی ٓیتط شیط

لَثیددبی سددَیبً ،خددَد ،ثزخددی اس
هغشّب

 4 µmolزض ١ط ُ 100طٕ
 100 µmolزض ١ط ُ 100طٕ

جلجک دریبیی

سَال :ثیطتزیي هقذار تَریي در کذام است؟(ارضذ )86
آق) شیط ُبٝ

ة) ُٞشت ٗطؽ

ج) ٗیٟٞ

ز) ٓٞثیبی سٞیب

پبسدُ :عی ٠ٜة)
ُٞٔ -24تبتی ٙٞیي تطی پپتیس است ً ٠اظ ُٔیسی ،ٚسیستئیُٞٔٝ ٚتبٗبت تشٌیْ شس ٟاست .سیستئیٞٗ ٚخیٞز زض
ُٔٞتبتیٛ ٙٞوش ٗ٘٢ی زض ا٢ٛسإ پطاًسیس١بی آٓی زاضز.
سَال :کذام اسیذآهیٌِ هَجَد در سبختوبى گلَتبتیَى در اًْذام ّیذرٍصى پزاکسیذ پزاکسیذّبی آلدی
دخبلت هیکٌذ؟ (دکتزی )87
آق) ٗتیٛٞیٚ

ة) اسیسُٔٞتبٗیي

ج) سیستئیٚ

ز) ُٔیسیٚ
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پبسدُ :عی ٠ٜج)
 -25تطی ٗتیْ ٓیعی ٚزض سبذت ًبضٛیتیٛ ٚوش زاضز .تطی ٗتیْ ٓیعی ٚیب اظ شٌست ٠شس ٙپطٝتئی٢ٜب زض ثس ٝ ٙیب اظ
عطین زضیبكت ُٞشت ثٞخٞز ٗیآیس  ٝثط ذالف تطی ٗتییْ ١یسیتیسی ٚػیال ٟٝثیط پیطٝتئی١ٚیبی ػضیالت زض
اضُب١ٙبی زیِط ٗبٜٛس ًجس ٛیع ٝخٞز زاضز.
ُٞٔ -26تبٗبت  ٖ١پیش سبظ سبذت ٛطٝتطاٛس٘یتط١ب ثٞز١ ٝ ٟیٖ ذیٞز ییي ٛطٝتطاٛسی٘یتط اسیت  ٝزض ثی٘یبضی١یبی
ٛطٝزغٛطاتیٗ ٞتؼسزی اظ اسٌٔطٝظ خبٛجی آٗیٞتطكیي تب آٓعای٘ط ٗٗ ٖ٢یثبشس.
ً -27طاتی ٚزض ثس ٙاظ اسیس آٗی١٠ٜبی آضغٛیُٔ ،ٚیسی ،ٚاٝضٛیتیٗ ٝ ٚتیٛٞی ٚسبذتٗ ٠یشٞز.
سَال :کذام جولِ در هَرد کزاتیي ) (Creatineدرست است؟(ارضذ )98
آق) اظ اسیس١بی چطة سبذتٗ ٠یشٞز.

ة) یي اسیس آٗی ٠ٜاست.

ج) ثبػث ًب١ش ٝظٗ ٙیشٞز.

ز) زض ُٞشت١ب ٝخٞز ٛساضز.

پبسد ُعی ٠ٜة/
ًطاتی ٚزض ذبضج اظ ػضٔ ٠اسٌٔتی عی كطآیٜس زٗ ٝطحٔ ٠ای سبذتٗ ٠یشٞز .آٝیٗ ٚطحٔ ٠زض ًٔی ٝ ٠ثب اٛتویبّ ُیطٟٝ
ُٞاٛیسٝی آضغٛی ٚث ٠آٗیٜٞی ُٔیسی ٝ ٚتشٌیْ اٝضٛیتیُٞ ٝ ٚاٛیس ٝاستبت اٛدبٕ ٗیشٞز  ٝسپس ای ٚتطًیت زض ًجس
ثب استلبز ٟاظ آزٞٛظیْ ٗتیٛٞیٗ ٚتیٔ ٠شسً ٝ ٟطاتی ٚثٞخٞز ٗی آیسٝ .هتی ًطاتی ٚكسلبت زض ػضٔ١ ٠یسضٓٝیع شیسٝ ٟ
ًطاتی ٚتشٌیْ ٗیشٞزٗ ،وساض ظیبزی اظ آٗ ٙدسزاً كسلطیٔٗ ٠یشٞز  ٝث ٠شٌْ ًطاتی ٚكسلبت شذییطٗ ٟییُیطزز ٝ
ٗوساضی اظ آٛ ٙیع ثب كطآیٜس ؿیطآٛعی٘ی ثً ٠طاتیٜی ٚتجسیْ ٗیشٞزً.طاتیٜی ٚاظ ًٔی١٠ب زكغ ٗیُیطززٗ .ییعا ٙتٓٞییس
ضٝظاً ٠ٛطاتیٜی ٚثبثت است(حسٝز  1/7زضطس ًْ شذیطً ٟطاتی ٚثس ٝ )ٙثٗ ٠یعا ٙشذیطً ٟیطاتیًٝ ٚیطاتی ٚكسیلبت
ثستِی زاضزٗ .یعا ٙزكغ ًطاتیٜی ٚثطای اٛساظُٟیطی تٞز ٟػضالٛی ثس ٙاستلبزٗ ٟیشٞز.
 -28ضٝظا ٠ٛتوطیجب ُ 340طٕ اسیس آٗیٝ ٠ٜاضز شذبیط آظاز ٗیشٞز ً ٠اظ ایٗ ٚوساض ت٢ٜب ُ 90طٕ آ ٙاظ عطین زضیبكت
ؿصایی ٗیثبشس .ضٝظاُ 250 ٠ٛطٕ پطٝتئی ٚزض ثس ٙسٜتع ٗیشٞز.
سَال :رٍساًِ چٌذ گزم پزٍتئیي در ثذى سبختِ هیضَد؟(ارضذ )88
آق)70

ة)150

ج)250

ز)350

پبسدُ :عی٠ٜ
 30 -29زضطس (ُ 75طٕ) سٜتع پطٝتئی ٚزض ػضالت 50 ،زضطیس (ُ 127یطٕ) زض ثبكیت١یبی احشیبیی ٗبٜٛیس ٗـیع،
ضٝز 20 ٝ ....،ٟزضطس (ُ 48طٕ) پطٝتئی٢ٜبی پالس٘ب(ُ 12طٕ آٓجٗٞیُ 20 ،ٚیطٕ ُٔجی ّٞسیلیسُ 8 ،یطٕ ُٔجیّٞ
هطٗع) ٗیثبشس
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 -30پطٝتئی ٚاظ عطم ٗرتٔلی زكغ ٗیشٞز .زكغ ضٝظا ٠ٛپطٝتئی ٚاظ ٗسكٞع ُ 10طٕ ،اظ ازضاض ُ 75طٕ ُ 15 ٝطٕ ٛیع اظ
ضا١ ٟبی زیِط ٗیثبشس .ثبظاء ُ 100طٕ پطٝتئی ٚزضیبكتی ُ 10طٕ پطٝتئی ٚاظ عطین ٗسكٞع اظ ثس ٙزكغ ٗیشٞز.
سَال :ثِ اساء  177گزم پزٍتئیي دریبفتی حذٍداً چٌذ گزم پزٍتئیي در هذفَع دفغ هیضَد؟(ارضذ )86
ة) 5

آق) 2

ز) 15

ج) 10

پبسدُ :عی ٠ٜج
 -31پطٝتئی ٚزض ثس ٖ١ ٙسٜتع ٗیشٞز  ٖ١ ٝتدعییٗ ٝ ٠ییعا ٙثیبظُطزن آٗ ٙحیسٝزٝ ٟسییؼی زاضز .ضٝن تؼیبزّ
ٛیتطٝغ ٙیٌی اظ ضٝن١بی اٛساظُٟیطی ثبظُطزن پطٝتئی ٚاسیت .ایی ٚضٝن ضاییح تیطی ٝ ٚهیسی٘ی تیطی ٚضٝن
اٛساظُٟیطی تـییطات ٛیتطٝغ ٙثس ٙاست .ثسٓیْ سبزُی ای ٚضٝن ثؼٜٞا ٙاسیتبٛساضز ٗطخیغ ثیطای اٛیساظُٟییطی
حساهْ سغح پطٝتئی ٚضغی٘ی  ٝزضیبكت اسیس١بی آٗی ٠ٜضطٝضی زض سٜیٗ ٚرتٔق ٗحسٞة ٗییشیٞز .زض اییٚ
ضٝن اكطاز ثطای چٜسی ٚضٝظ ٗیعاٗ ٙؼیٜی اسیس آٗی ٠ٜزضیبكت ٗیًٜٜس ٗ ٝیعا ٙزكغ ازضاضی ٗ ٝسكٞػی پطٝتئیٚ
زض  24سبػت اٛساظُٟیطی ٗیشٞز .یي ١لت ٠یب ثیشتط عٗ ّٞیًشس تب ثس ٙثب ضغیٖ ؿصایی تغیبثن یبثیسٗ .ویساض
ٛیتطٝغ ٙزكؼی زض پبسد ثً٘ ٠جٞز پطٝتئی ٚضغی٘ی زض  3ضٝظ ا ّٝثسیبض ًب١ش ٗییبثس  ٝتب ضٝظ ١شتٖ زض سیغح
خسیسی اظ زكغ ٛیتطٝغ ٙتثجیت ٗیشٞز.
تزکیجبت ًیتزٍصى دار در ادرار
تزکیجبت هحتَی N

رصین سزضبر اس

رصین فقیز اس پزٍتئیي

رٍسُ داری ( 8رٍس)

)٪87( 14/7

)٪61( 2/2

)٪75( 6/6

آهًَیبک

)٪3( 0/5

)٪11( 0/4

)٪12( 1

اسیذ اٍریک

)٪1( 0/2

)٪3( 0/1

)٪2( 0/2

کزاتیٌیي

)٪4( ٪6

)٪17( 0/6

)٪5( 0/4

ًب هطخص

)٪5( ٪8

)٪8( 0/3

)٪6( 0/5

اٍرُ

پزٍتئیي

سَال :در کذام حبلت ًیتزٍصى ثیطتزی ثِ صَرت آهًَیبک اس ادرار دفغ هیضَد؟ (ارضذ )98
آق) ضغیٖ پطپطٝتئیٚ

ة) ضغیٖ ًٖ پطٝتئیٚ

ج) ز ٝضٝظ ضٝظ ٟزاضی

ز) زض ت٘بٗی شطایظ زكغ آٗٛٞیبى ثبثت است.

پبسد ُعی ٠ٜج/
سَال :چٌذ رٍس طَل هیکطذ تب در یک رصین غذایی کن پزٍتئیي ،دفغ ادراری ًیتزٍصى ثِ حذاقل ثزسذ؟
(ارضذ )89
آق) 2ضٝظ

ة)  8ضٝظ

ج) 24ضٝظ

ز) 30ضٝظ

پبسدُ :عی ٠ٜة
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد

626-00562606-00562676-65732227390

www.nokhbegaan.com

 / 17درسٌبهِ طالیی تغذیِ هذرى (جلذ )1

 -32ثیشتطیٗ ٚیعا ٙزكغ ٛیتطٝغ ٙاظ ثس ٙث ٠طٞضت اٝضٗ ٟیثبشس ً ٠زض پس اظ ضغیٖ پطپطٝتئی 87 ٚزضطس ،ضغیٖ ًٖ
پطٝتئی 61 ٚزضطس  ٝپس اظ ز ٝضٝظ ٛبشتب  75زضطس ًْ ٛیتطٝغ ٙزكؼی ٗیثبشس .زض ضغییٖ پیط پیطٝتئیً ٝ ٚیٖ
پطٝتئی ٚپس اظ اٝض ٟزكغ ًطاتیٜی ٚثیشتطیٗ ٚیعا ٝ ٙپس اظ ز ٝضٝظ ٛبشتب زكغ آٗٛٞیبى ثیشتطیٗ ٚیعا ٙضا زاضز.
ثیشتطیٗ ٚیعا ٙزكغ ٛیتطٝغٛ ٙیع ث ٠تطتیت اظ عطین ازضاضٗ ،سكٞع  ٝپٞست ٗیثبشس
دفغ اججبری ًیتزٍصى در یک رصین ثذٍى پزٍتئیي
هسیزّبی دفؼی

دفغ ًیتزٍصى(گزم)

ادرار

37

هذفَع

12

پَستی

3

راّْبی دیگز

2

هقذار کل

54

 -33ضٝن تؼبزّ اظت ٠یي ضٝن سبزٗ ٝ ٟلیس ٗیثبشس اٗب ای ٚضٝن اعالػیبتی زض ٗیٞضز ایٌٜی ٠چی ٠اتلبهیبتی زضٙٝ
سیستٖ ٗی اكتس (چِِٛٞی تـییطات زض سٜتع  ٝتدعی ًْ ٠پطٝتئی ٚثس )ٙضا ثٗ ٠ب ٘ٛیز١س.
ٗ -34حسٝزیت ١بیی ً ٠زض اضتجبط ثب استلبز ٟاظ ضزیبة ١ب ثطای ٗتبثٓٞیسٖ اسیس١بی آٗی ٝ ٠ٜپطٝتئی١ٚب ٝخٞز زاضز
شبْٗ ای ٚاست ً ٠چِ ٠ٛٞای ٚتدٞیع طٞضت ٗیُیطز  ٝاظ ًدب  ٠ٛٞ٘ٛثطزاضی اٛدیبٕ ٗییشیٞز .سیبز ٟتیطی ٚآٙ
تدٞیع ذٞاضاًی ثٞز ٟاٗب اظ عطین ٝضیسی ث ٠زٓیْ ایٗ ٠ٌٜیتٞاٛس ث ٠طیٞضت سیسیت٘یي ثیٝ ٠اضز شذیبیط اسییس
آٗی١٠ٜبی آظاز زض ًْ ثس ٙشٞز هبثْ تطخیح است .سبز ٟتطیٌٗ ٚب ٙثطای ٛٞ٘ٛی ٠ثیطزاضی ٛییع اظ شذیبیط اسییس
آٗی١٠ٜبی آظاز ذ ٙٞاست.
 -35آٝی ٚاسیس آٗی٠ٜای ً ٠ث ٠ػٜٞا ٙضزیبة استلبز ٟشس ُٔیسی ٚثٞز ظیطا ت٢ٜب اسیس آٗی ٠ٜثسً ٙٝطث α -ٚاظ ٛظیط
ٞٛضی ؿیطكؼبّ ثٞز ٝ ٟثٜبثطای ٚثطای سٜتع ثب ٓیجْ  15Nآسب ٙثٞز.
 Net protein balance -36ث ٠طٞضت تلبٝت ثیٗ ٚیعا ٙسیٜتع  ٝتدعیی ٠پیطٝتئی ٚاٛیساظُٟییطی شیس ٟتؼطییق
ٗیشٞز.
 -37یٌی اظ ٗعیت١بی ضٝن  end – productای ٚاست ً ٠ثطای ًیٜتیي١بی اسیس١بی آٗی ٠ٜتیي ثی ٠طیٞضت
اذتظبطی ػْ٘ ٗیًٜس (ٗیٌط ّٞٗٝاسیس آٗی ٠ٜثط ١ط ٝاحس اظ ظٗبٛ )ٙسجت ث ٠اٛساظُٟیطی ٛیتطٝغ ٙثی ٠طیٞضت
ٗستویٖ
ٗ -38ی تٞا ٙثب ثطضسی اسیس آٗی٠ٜی ٛشبٛساضً ،یٜتیي اسیسآٗی ٠ٜضا اٛساظُٟیطی ًطزٗ .ؼبزًٓ ٠یٜتیي اسیس آٗی٠ٜی
ضطٝضی ثظٞضت ظیط استQaa = Iaa + Baa = Caa + Saa :
ٗ :Qaaیعا ٙثبظ ُطزن اسیس آٗی ٠ٜضطٝضیٗ ،Iac ،یعا ٙزضیبكت ضغی٘ی اسیس آٗی٠ٜ
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ٗ:Baaیعا ٙاسیس آٗیٛ ٠ٜبشی اظ تدعی ٠پطٝتئیٚ
ٗ :Caaیعا ٙاًسیساسی ٙٞاسیس آٗی٠ٜ
ٗ:Saaیعا ٙثطزاشت اسیس آٗی ٠ٜثطای سٜتع پطٝتئی ٚاست.
ضایح تطی ٚضٝن ثطای تؼییً ٚیٜتیي اسیس آٗی ٠ٜای ٚاست ً ٠اسیس آٗیٛ ٠ٜشبٛساض ٗظطف شٞز سپس طجط ًٜیٖ تیب
سغح ٛشبِٛط ایعٝتٞح زض ذ ٙٞثٗ ٠وساض ثبثتی ثطسس  ٝثؼس اٛساظُٟیطی شٞز.
سَال :در اًذاسُگیزی سیٌتیک اسیذّبی آهیٌِ کذام ػَاهل در فزهَل هٌظَر هیضًَذ؟(دکتزی )81
آق) اسیس آٗی ٠ٜزضیبكتی ،تدعی ٠پطٝتئی١ٚبی زضٛٝیٗ ،یعا ٙثطزاشت اسیس١بی آٗی ٠ٜثطای سٜتع پطٝتئیٚ
ة) ٗیعا ٙثطزاشت اسیس١بی آٗی ٠ٜثطای سٜتع پطٝتئیٗ ،ٚیعا ٙاسیس١بی آٗی ٠ٜزضیبكتی ،سٜتع پطٝتئی١ٚبی زضٛٝی
ج) ٗیعا ٙاسیس آٗی ٠ٜزكؼی ،سٜتع پطٝتئی١ٚبی زضٛٝی ،اسیس آٗی ٠ٜزضیبكتی
ز) ٗیعا ٙثطزاشت اسیس آٗی ٠ٜثطای سٜتع پطٝتئیٗ ،ٚیعا ٙاسیس١بی آٗی ٠ٜزكؼی ،تدعی ٠پطٝتئی١ٚبی زضیبكتی
پبسدُ :عی ٠ٜآق
 -39كٞایس اٛساظُٟیطی ًیٜتیي١بی ٗتبثٓٞیت١ب ث ٠طیٞضت تٌیی شیبْٗ ٛ )1تیبیح ثیطای ٗتبثٓٞییت١یب ثی ٠طیٞضت
اذتظبطی ٗیثبشس ً ٠اع٘یٜب ٙاظ اٛساظُٟیطی ضا ث٢جٞز ٗی ثرشس  )2اٛساظُٟیطی١ب ٗیتٞاٛس سطیؼتط اٛدبٕ ُیطز
ظیطا ً ٠ظٗب ٙثبظُطزن ٗرع١ٙبی آظاز ٗؼ٘ٞال سطیغ است (ث ٠طٞضت ًٔی ً٘تط اظ  4سبػت ثب اسیتلبز ٟاظ زٝظ
آٝیٗ ٝ )٠ؼبیت ای ٚضٝن ٛیع شبْٗ  )1ضزیبة١بی ٛشب ٙزاض شس ٌٚ٘ٗ ٟاست ً ٠ث ٠طٞضت ٜٗبسجی ثطای زٛجبّ
ًطزٗ ٙسیط اسیس آٗیٞٗ ٠ٜضز ٗغبٓؼ ٠زض زستطس ٛجبشٜس ث ٠ذظٞص ثب ٗغبحظ ٠اًسیساسی ٙٞاسیس١بی آٗی٠ٜ
ٗ )2تبثٓٞیسٖ اسیس١بی آٗی ٠ٜزض زض ٙٝسٔ ّٞاٛدبٕ ٗیُیطز اٗب ضزیبة١ب ث ٠عٞض ٗؼ٘ ّٞث ٠زاذْ تٞظیغ شسٝ ٟ
١٠ٛٞ٘ٛب اظ ذبضج سٔ ّٞخ٘غ آٝضی ٗیشٛٞس.
سَال :اًذاسُگیزی کیٌتیک اسیذّبی آهیٌِ چِ هحذٍدیتی دارد؟(دکتزی )81
آق) ٗتبثٓٞیسٖ اسیس آٗی ٠ٜزض ٙٝسٔ ّٞضا اٛساظ٘ٛ ٟیُیطز.
ة) ٗتبثٓٞیسٖ اسیس آٗی ٠ٜزض پالس٘ب ضا اٛساظُٟیطی ٘ٛیُیطز.
ج) كوظ ثطای اسیس١بی آٗی ٠ٜؿیط الظٕ ٜٗبست است.
ز) كوظ ثطای اسیس١بی آٗیٗ ٠ٜحسٝزی ٜٗبست است.
ً – α -40ت ٞایعً ٝبپطٝت ) (KICثطای اٛساظُٟیطی اٛتوبّ سٔٓٞی ٓٞسی ٚاستلبزٗ ٟیشٞز .ای ٚتطًیت اظ ٓٞسیی ٚزض
زاذْ سٔ ّٞعی كطایٜس تطاٛس آٗیٜبسی ٙٞتشٌیْ ٗیشٞز.
 -41زض ٗطحٔ ٠پس اظ خصة 10 ،تب  20زضطس اظ ثیبظُطزن اسییس١بی آٗیٜی ٠ضیطٝضی ٝاضز ٗطحٔی ٠اًسیساسییٙٞ
ٗیشٛٞس.
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ٛ -42وش ثطخستُٞٔ ٠تبٗی ٚزض ثس ٙاٛتوبّ زض ٙٝاضُبٛی است (ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ تٓٞییس تٞسیظ ػضیالت  ٝض١بسیبظی
ثطای استلبز ٟثٞسیٔ ٠زیِط ثبكت١ب)
 -43ث ٠عٞض ًٔی  20تب  50زضطس اظ اسیس آٗی١٠ٜبی ضطٝضی ٓٞسی ،ٚكٜیْ آالٛیٓ ٝ ٚیعی ٚثٞسیٔ ٠ثسیتط احشیبیی
ثطزاشتٗ ٠یشٞز .ثیش اظ ٛی٘ی اظ اسیس١بی آٗی ٠ٜؿیط ضطٝضی شبْٗ آالٛی ،ٚآضغٛیُٞٔ ٝ ٚتیبٗی ٚزض ػجیٞض اّٝ
تٞسظ ثستط احشبیی ثطزاشت ٠شس ٝ ٟثستط احشبیی توطیجب ت٘بٗی ُٔٞتبٗبت ضٝزٟای ضا ثطزاشت ٗیًٜس.
 -44پطٝتئی١ٚبیی ً ٠ثبظُطزن ًٜسی زاضٛس ٗبٜٛس پطٝتئی ٚػضالت  ٝآٓجٗٞی ٚت٢ٜب ٗوساض ً٘ی اظ ضزیبة١بی ٛشبٙ
زاض ضا زضِٜ١بٕ تعضین زض ذٞز خب ٗیزٜ١س.
 -45تؼییٛ ٚسجت سٜتع ًسطی پطٝتئی ٚثٞسیٔ ٠ضٝن پییش سیبظ– ٗحظی (precursor – product) ّٞاٛدیبٕ
ٗیُیطز .زض ٗٞضز ػضالت ؿبٓجب  L-[I -13C]leucineث ٠ػٜٞا ٙضزیبة C ٝ

13

 KICؿٜی شس ٟپالسی٘ب ثیطای

تؼییٗ ٚوساض ٓٞسی ٚؿٜی شس ٟزاذْ سٔٓٞی ػضالت استلبزٗ ٟیشٞز.
 -46زضٗغبٓؼٗ ٠تبثٓٞیسٖ اسیس١بی آٗی ٠ٜاظ ضٝن١بی ٗرتٔلی استلبزٗ ٟیشٞز ً ٠زض ای ٚضٝن١ب ١ط ز ٝاسیس١بی
آٗی ٠ٜضازیٞاًتی ٝ ٞؿیط ضازیٞاًتی ٞثٌبض ٗیضٛٝس .ضٝن١بی اٛساظُٟیطی ٗتبثٓٞیسٖ پطٝتئی ٚزض اٛسب:ٙ
رٍش تؼبدل ًیتزٍصى
اٛساظُٟیطی شطیبٛیٝ-ضیسی اسیس١بی آٗی ٠ٜیب ٛشبِٛط١ب زض ثستط ثبكتی
ضٝن ٗحظ٢ٛ ّٞبیی
ثبظُطزن اخعاء :اسیس١بی اٗی ٠ٜضطٝضی (شبذض تدعی ٠پطٝتئی)ٚ
اسیس١بی آٗی ٠ٜؿیط ضطٝضی(سٜتعزًُٛٞٞٔ ٝ ٝٞٛئٞغٛع)
اٝض( ٟاًسیساسی ٙٞاسیس١بی آٗی)٠ٜ
استلبز ٟاظ ٛشبِٛط ثطای اٛساظُٟیطی سٜتع پطٝتئیٚ
استلبز ٟاظ ٛشبِٛط ثطای اٛساظُٟیطی تدعی ٠پطٝتئیٚ

 -47س ٠ضٝن ثطای ثطضسی تدعی ٠پطٝتئی١ٚب ٝخٞز زاضز )1 :ثطزاشت پطٝتئی ٚپالس٘بیی ،پی ُییطی ثٞسییٔ ٠ییسزاض
ًطز ٙثب یس ضازیٞاًتی ٝ ٞتعضین زٝثبض ٟث ٠ثس ٙثطای پیِیطی ٛبپسیس شس ٙپطٝتئی١ٚبی ٛشبٛساض  )2تدیٞیع اسییس
آٗیٛ ٠ٜشب ٙزاض ثطای پطٝتئیٛ ٚشب ٙزاض ثٞسیٔ ٠هطاضزاز ٙضزیبة ٛشب ٙزاض اظ عطین سٜتع پیطٝتئی ،ٚپیی ُییطی
ثٞسیٔ ٠ثطضسی اسیس آٗی١٠ٜبی ٛشب ٙزاض شس ٟحبطْ اظ تدعی ٠پطٝتئی١ٚب  )3استلبز ٟاظ اسیس١بی آٗی ٠ٜپس اظ
تطخ٘ٗ ٠بٜٛس ٗ – 3تیْ ١یستیسی.ٚ
سَالً :وًَِ ثبرسی اس اسیذّبی آهیٌِ کدِ سدبختوبى آى ثؼدذ اس سدٌتش هدیتَاًدذ تغییدز کٌدذ کدذام
است؟(دکتزی )88
آق) ٝآیٚ

ة) ١یستیسیٚ

ج) آضغٛیٚ

ز) ٓٞسیٚ

پبسدُ :عی ٠ٜج
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 -48ثبظُطزن پطٝتئی ٚزض ع ّٞضٝظ توطیجب ُ 250طٕ است ًُ 75 ٠طٕ اظ آٗ ٙطثٞط ث ٠پطٝتئی ٚػضالت ٗیثبشیس.
ضٝظا ٠ٛحسٝز ُ 250طٕ پطٝتئی ٚزض ثس ٙثبظ ُطزن ٗیشٞز ،ثبظ ُطزن پطٝتئی ٚاحشبیی  62 gr/dayاست .اُط
سٜتع پطٝتئی١ٚبی تطشحی  48 gr/dayثبشس ،ثبظ ُیطزن پیطٝتئی ٚزض اضُب٢ٛیبی ؿییط ػضیالٛی 75 gr/day
است .توطیجبً ُ 90طٕ پطٝتئی ٚضٝظا ٠ٛاظ عطین ؿصا ٗظطف ٗیشٞز ً ٠اظ اییٗ ٚویساض ُ 10یطٕ زض ٗیسكٞع زكیغ
ٗیشٞز  ٝخصة ذبٓض ُ 80طٕ زض ضٝظ ذٞا١س ثٞز.
سَال :پزٍتئیي آًذٍصًی کِ ٍارد رٍدُ ضخص ثشرگسبل سبلن هیضدَد چٌدذ درصدذ پدزٍتئیي هصدزفی
است؟(دکتزی )88
آق)10

ة)30

ج)50

ز)70

پبسدُ :عی ٠ٜز /زض كطز ثعضُسبّ ُ 250طٕ پطٝتئی ٚاٛسٝغ ٙسٜتط ٗیشٞز ُ 90 ٝطٕ اظ ؿصا ثسست ٗیی آییس ًی ٠زض
ٗد٘ٞع ُ 340طٕ ٗیشٞز 250 .توسیٖ ثط  340حسٝزاٌ ٗؼبزّ  70زضطس ٗیثبشس.
 -49ثٜبثطای ٚزض كطز ثعضُسبّ ُ 250طٕ پطٝتئی ٚاٛسٝغ ٙسٜتط ٗیشٞز ُ 90 ٝیطٕ اظ ؿیصا ثسسیت ٗیی آییس ًی ٠زض
ٗد٘ٞع ُ 340طٕ ٗیشٞز 250 .توسیٖ ثط  340حسٝزاٌ ٗؼبزّ  70زضطس ٗیثبشس.
 -50ػضالت اسٌٔتی یي س ٕٞپطٝتئی ٚزض ثس ٙضا تشٌیْ ٗیزٜ١س  ٝیي چ٢بضٕ ثیبظُطزن پیطٝتئی١ٚیب ضا شیبْٗ
ٗیشٛٞس .ثبظُطزن پطٝتئی ٚزض احشب  ٝزیِط اضُب١ٙب ُ 127طٕ زض ضٝظ ،سٜتع سٔ١ّٞبی سیلیس  ٝهطٗیع توطیجیب
ُ 28طٕ پطٝتئی ٚزض ضٝظ  ٝپطٝتئی ٚسٜتع  ٝتطشح شس ٟثٞسیًٔ ٠جس ث ٠زض ٙٝپالس٘ب ٛیع توطیجب ُ 20یطٕ زض ضٝظ
ضا شبْٗ ٗیشٞز.
 -51زض ظٗبٛی ً ٠زضیبكت پطٝتئیٗ ٚحسٝز ٗیشٞز ثس ٙزض یي حبٓت تغجیویی زكیغ ٛیتیطٝغً ٙیب١ش ٗیییبثیس ٝ
اًسیسای ٙٞپطٝتئی١ٚب س ٖ٢ثسیبض ً٘تطی اظ ثبظُطزن ضا تشٌیْ ٗیز١س.
ٗ -52ـع  2زضطس اظ ٝظ ٙثس ٙضا تشٌیْ ٗیز١س زض حٔیٌ 20 ٠زضطس اظ ٛیبظ ث ٠اٛیطغی ضا ٛییع ثی ٠ذیٞز اذتظیبص
ٗیز١سٛ .یبظ ث ٠اٛطغی ثطای ػضالت 22زضطس  ٝثطای ًجس  21زضطس ًْ ٗیثبشس.
 -53زض ٗطحٔ ٠پس اظ خصة اٛطغی آٝی ٠ثط ای ٗـع اظ ُٔیًٞع اثتیسا ثٞسییًُٔٞٞٔ ٠غٛیٓٞیع ًجیسی  ٝسیپس ثٞسییٔ٠
ًُٔٛٞٞئٞغٛع اسیس١بی آٗی ٠ٜتبٗیٗ ٚیشٞز.
 ٪80 -54یب ثیشتط اسیس١بی آٗی ٠ٜحبطْ اظ تدعی ٠پطٝتئی١ٚب ٗدسزاً ثطای سٜتع پطٝتئی١ٚبی خسیس ٗٞضز اسیتلبزٟ
هطاض ٗیُیطٛس٘١ ،چٜی 58 ٚزضطس اظ پطٝتئی ٚثسٗ ٙیتٞاٛس ثًُٞٔ ٠ع تجسیْ شٞز.
سَال :چٌذ درصذ اس پزٍتئیيّب در ثذى هیتَاًذ تجذیل ثِ گلَکش ضَد؟(دکتزی )88
آق)28

ة)48

ج)58

ز)78

 -55سبظن ثس ٙزض شطایظ ُطسِٜی ٛ ٝیبظ ٗـع ثًُٞٔ ٠ع زض شطایظ ُطسِٜی ت٘بٗبً اظ ًُٔٛٞٞئٞغٛع تیمٗیٗ ٚییشیٞز
(ػ٘ستبً اظ اسیس١بی آٗی ٠ٜآالٛیُٞٔ ٝ ٚتبٗی .)ٚسپس ٗـع ثطای ًب١ش تدعی ٠پطٝتئی ٚسٞذت ذٞز ضا اظ ُٔیًٞع
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ثً ٠ت ٙٞتـییط ٗیز١س .زض شطایظ ُطسِٜی ٗغٔن ٗـع اظ ًُٔٞع  ٝاخسبٕ ًتٛٞی ثیطای تیمٗی ٚاٛیطغی اسیتلبزٟ
ٗیًٜس اٗب ػضالت ٗستوی٘بً اظ اسیس١بی چطة آظاز استلبزٗ ٟیًٜٜس.
سَال :در گزسٌگی ثلٌذهذت کذام دٍ اسیذآهیٌِ هٌطب گلَکش است؟(دکتزی )87
آق) آالٛیُٞٔ ٝ ٚتبٗیٚ

ة) اٝضٛیتیٞٓ ٝ ٚسیٚ

ج) تٞضی ٝ ٚسطیٚ

ز) ١یستیسی ٝ ٚتطیپتٞكبٙ

ًُٛٞٞٔ -56ئٞغٛع زض ًٔی١ ٠ب ٛیع اٛدبٕ ٗیُیطزًٔ .ی١ ٠ب ٛیع ٗظطف ًٜٜسًُٞٔ ٟع ٗیثبشٜس.
 -57ثیش اظ  50زضطس اظ اسیس آٗی١٠ٜبی ض١ب شس ٟاظ ػضالت اسٌٔتی آالٛیُٞٔ ٝ ٚتبٗی١ ٚستٜس ،زضحبٓیًٌ٘ ٠تط اظ
 20زضطس اسیس آٗی ٠ٜزض پطٝتئی ٚضا تشٌیْ ٗیزٜ١س .ای ٚز ٝاسیس آٗیٝ ٠ٜظیل ٠ثطزاشت ٛیتطٝغ ٙاظ اٛسإ١بی
ثسً٘ ٝ ٙي ث ٠زكغ آ ٙضا ثط ػ٢س ٟزاضٛس .آالٛیُٞٔ ٝ 1 ٚتبٗی ٚزٛ ٝیتطٝغ ٙضا ثط ٗیزاضز.
 -58اسیس آٗی١٠ٜبی شبذ ٠زاض ثطذالف اسیس آٗی١٠ٜبی ضطٝضی زیِیط ًی ٠كویظ زض ًجیس ٗتیبثٓٞیعٗ ٟییشیٛٞس زض
ثبكت١بی زیِط ٗبٜٛس ػضالت ٛیع ٗتبثٓٞیعٗ ٟی ُطزٛس.
 -59زض ُطسِٜی ثبكت١بیی ٗبٜٛس ػضالت اظ اسیس١بی چطة آظاز ث ٠طٞضت ٗستویٖ ثطای اٛطغی استلبزٗ ٟیًٜٜس
 -60ثطذی ُیب١بٗ ٙبٜٛس ٓٞثیبی سٞیب حبٝی پطٛٝئی١ٚبی ٗ٢بضًٜٜس١ٟبی آٛعیٖ١یبی پطٝتئٓٞیتییي ٗبٜٛیس تطیپسییٚ
١ستٜس .ای ٚپطٝتئی١ٚب ثٞسیُٔ ٠طٗب (ٗبٜٛس پرت ٚؿصا) اظ ثیٗ ٚیضٛٝس.
 -61یي چ٢بضٕ اظ پطٝتئی١ٚبی ؿصایی ث ٠طٞضت زی پپتیس  ٝتطی پپتیس خصة ٗیشٞز.
 -62اكطاز ٗجتال ث ٠ثی٘بضی غٛتیٌی ١بضت ٛبح ث ٠زٓیْ ٛوض زض اٛتویبّ ضٝزٟای ًٔ ٝییٞی ٘ٛییتٞاٜٛیس تطیپتٞكیب ٙضا
خصة ًٜٜس اٗب ٗیتٞاٜٛس آ ٙضا ث ٠طٞضت زی پپتیس خصة ٘ٛبیٜس.
 -63اُط اسیس آٗی١٠ٜبی ؿیطضطٝضی سطیؼتط اظ ظٗبٛی ً ٠ثطای سٜتع ٛیبظ زاضٛس زض ثسٗ ٙظطف شٛٞس ،ثطای آ ٙشطایظ
اسیس آٗی١٠ٜبی ضطٝضی ٗیثبشٜس .ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ تیطٝظی ٝ ٚسیستئی ٚث ٠تطتیت اظ كٜیْ آالٛیٗ ٝ ٚتییٛٞی ٚزض
ثس ٙسبذتٗ ٠یشٛٞس .اُط كٜیْ آالٛیٗ ٝ ٚتیٛٞی ٚثٗ ٠وساض ًبكی ٗظطف ٛشٛٞس ،ثب ً٘جٞز تییطٝظی ٝ ٚسیسیتئیٚ
ٗٞاخ ٠شس ٝ ٟآ٢ٛب ضطٝضی ٗیشٛٞس.
١ -64یستیسی ٚزض ٞٛظازا ٙضطٝضی است اٗب زض ًٞزًب ٙسبٖٓ  ٝثعضُسبال ٙضطٝضی ٘ٛیثبشس.
 -65تلسیٖ ثٜسی ضطٝضی  ٝؿیط ضطٝضی ث١٠ُٛٞ ٠ب ،زٝض١ٟبی ظٛسُی (ٞٛظازیًٞ ،زى زضحیبّ ضشیس  ٝثعضُسیبٓی)،
ضغیٖ ؿصاییٝ ،ضؼیت تـصی٠ای  ٝشطایظ پبتٞكیعیٞٓٞغیي ثستِی زاضز.
 -66ضٝن كبًتٞضیبّ (ػبٗٔی) ثطای اٛساظُٟیطی ٛیبظ ث ٠پطٝتئی ٚاستلبزٗ ٟیشیٞز .ایی ٚضٝن ت٘یبٗی اظ زسیت ز١یی
احت٘بٓی ضٝظا ٠ٛیي كطز ثعضُسبّ ضا زض یي ضغیٖ ثسٛ ٙٝیتطٝغ ٙثطضسی ٗیًٜس  ٝحساهْ ٛییبظ ضٝظاٛی ٠پیطٝتئیٚ
ٗؼبزّ ثب ٗد٘ٞع اظ زست زاز ٙاخجبضی ٛیتطٝغ ٙزض ٛظط ُطكتٗ ٠یشٞز .زكغ اخجبضی ٛیتطٝغ ٙشبْٗ ٗوبزیط ظییط
است:
آق) ٛیتطٝغ ٙازاضی 38mg/kg/d
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ة) ٛیتطٝغ ٙزكغ شس ٟزض ٗسكٞع ٛبشی اظ آٛعی٘٢ب  ٝضیعن س٢ٓٞبی ضٝز12mg/kg/d :ٟ
ج) ٛیتطٝغ ٙزكغ شس ٟاظ ػطم ،پٞستٛ ،ٞٗ ،بذ ،ٚذٛٞطیعی ٗب١یب ٠ٛزض ظٛبٗ ،ٙبیغ ٜٗی زض ٗطزاٙ
ز) ٛیتطٝغ ٙزكؼی زض یي ضغیٖ ثس ٙٝپطٝتئی2-3mg/kg/d ٚ
ٛ )ٟیتطٝغ ٙزكؼی زض یي ضغیٖ ًبكی اظ پطٝتئی5-8mg/kg/d ٚ
خ٘غ ًٔی زكغ اخجبضی ٛیتطٝغ 54/mg/kg/d ٙاست
سَال :در رٍش فبکتَریبل ثزای تؼییي ًیبس ثِ پزٍتئیي چِ چیشی اًذاسُ گیزی هی ضَد؟(ارضذ )87
آق) زكغ اخجبضی اظت ثب ضغیٖ ثس ٙٝپطٝتئیٚ

ة) زكغ اذتیبضی اظت ثب ضغیٖ ثس ٙٝپطٝتئیٚ

ج) زكغ اخجبضی اظت ثب ضغیٖ پطٝتئیٚ

ز) زكغ اذتیبضی اظت ثب ضغیٖ ًٖ پطٝتئیٚ

 -67ضٝن تؼبزٓی ) (Balance Methodثطای تؼیی ٚزضیبكت ٛیتطٝغ ٙزض ٞٛظازیًٞ ،زًی  ٝزٝضا ٙثیبضزاضی ًی٠
تؼبزّ اظتٗ ٠ثجت ًبكی ثطای اكعایش ٜٗبست ثبكت١بی خسیس ٝخٞز زاضز ٗٞضز استلبز ٟهطاض ٗیُیطز٘١ .چٜییٚ
ای ٚضٝن ثطای اػتجبضسٜدی ضٝن كبًتٞضیبّ ٛیع ٜٗبست ٗیثبشس (اضشس .)92
 -68اشٌبّ ضٝن تؼبزٓی ای ٚاست ً ٠زض ای ٚضٝن خ٘غ آٝضی اٝض ٟثی ٠تر٘ییً٘ ٚتیط اظزسیت ز١یی ٛیتیطٝغٝ ٙ
تر٘ی ٚثیشتط زض زضیبكت ُطایش زاضز.
 EAR -69زضیبكت پطٝتئی ٚثب تؼبزّ اظت ٠طلط ضا زض ٛی٘ی اظ خ٘ؼیت ٛشبٗ ٙیز١س ًی ٠زض ٗیٞضز پیطٝتئی0/66 ٚ
ٗیثبشسٛ RDA .یع ثطای پطٝتئی ٚزض اكطاز ثبالتط اظ  18سبّ ُ 0/8طٕ ثط ًیُٔٞطٕ زض ضٝظ است.
ٗ -70وساض پطٝتئیٞٗ ٚضز ٛیبظ اضبكی زض ز ٝسٗ ٠ب ٟآذط ثبضزاضی ثطای خجطا ٙشطایظ ؿییط ٗؼ٘یٗ ّٞبٜٛیس اٛجبشیت ٝ
٢ِٛساضی ثبكت١ب تر٘ی ٚظز ٟشس EAR+21g ٠ً ٟپطٝتئی ٚزض ضٝظ یب  RDA+25gپیطتئی ٚزض ضٝظ ثبشیسٝ .
زض ٗٞضز ظٛب ٙشیطزٛ ٟیع ایٗ ٚوساض  RDA+25gپطتئی ٚزض ضٝظ زض ٗب ٟا ّٝشیطز١ی است.
ٛ -71یبظ ث ٠اسیس١بی آٗی ٠ٜثب ضٝن١بی اًسیساسیٗ ٙٞستویٖ اسیس آٗی ٝ ٠ٜاًسیساسیی ٙٞاسییس آٗیٜی ٠شیبذض ٝ
ضٝن تؼبزّ  24سبػت ٠اٛطغی ثطآٝضز ٗیشٞز
ًیبس ثذى ثِ اسیذّبی آهیٌِ ثب چِ رٍضی تؼییي هیضَد؟(ارضذ )9 7
آق) اًسیساسیٗ ٙٞستویٖ اسیس١بی آٗی٠ٜ

ة) سٜدش آٓجٗٞی ٚسطٕ

ج) سٜدش ًطاتیٜی ٚازضاض

ز) سٜدش ًطاتی ٚسطٕ

پبسدُ :عی ٠ٜآق
 -72اشٌبّ ِٛ ٝطاٛی زض ٗٞضز ضٝن شبذض اًسیساسی ٙٞاسیس١بی آٗیٜی( (IAAO) ٠ضٝشیی ثیطای ثطضسیی ٛییبظ
ضٝظا ٠ٛث ٠اسیس١بی آٗی )٠ٜای ٚاست ً ٠زٝض١بی تغجیوی ًٞتب١ی (ثطای ٗثبّ س ٠ضٝظ )ٟثطای زضیبكت١بی ؿصایی
ٗرتٔق ٗٞضز استلبز ٟهطاض ُطكت .اثط ای ٚزٝضًٞ ٟتب ٟثط ٛتبیح ٜٞ١ظ ث ٠طٞضت ًبْٗ ٗشرض ٛشس ٟاست.
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 / 16درسٌبهِ طالیی تغذیِ هذرى (جلذ )1

ٛ -73یبظ ث ٠اسیس١بی آٗی ٠ٜضطٝضی ث ٠اظای ًیُٔٞطٕ ٝظ ٙثس ٙزض ٞٛظازی زض ثبالتطی ٚسغح هطاض زاضز  ٝثیب اكیعایش
س ٚث ٠تسضیح ًب١ش ٗییبثس .ثیشتطیٛ ٚیبظ ث ٠اسیس١بی آٗی ٠ٜزض ًٔی ٠سٜی ٚث ٠تطتییت ٗطثیٞط ثیٞٓ ٠سییٝ ٚ
ٓیعی ٚاست ً٘ ٝتطیٛ ٚیبظ ث ٠تطتیت ٗطثٞط ث ٠تطپتٞكب١ ٝ ٙیستیسی.ٚ
سَال :اس ثذٍ تَلذ تب  18هبّگی ًیبس تقزیجی رٍساًِ کذام اسیذ آهیٌِ ثیطتز است؟ (ارضذ )98
آق) ٗتیٛٞیٚ

ج) تطیپتٞكبٙ

ة) تطئٛٞیٚ

ز) ٓیعیٚ

پبسد ُعی ٠ٜز/
سَالً :یبس رٍساًِ کذاهیک اس اسیذّبی آهیٌِ سیز ثِ اساء کیلَگزم ٍسى ثذى درکلیِ هقبطغ سٌی ثبالتزیي
است؟ (ارضذ )91
آق) ٓٞسیٚ

ة) تطئٛٞیٚ

ز) تطیپتٞكبٙ

ج) ٝآیٚ

پبسدُ :عی ٠ٜآق
سوال :بیشترین نیبز به اسید آمینه در نوزادان به ترتیب کدام است؟(ارشد )89
الف) متیونین – گلوتامین

ب) آالنین – پرولین

ج) آرژنین – لیزین

د) لوسین – لیزین

پبسخ :گسینه د/
ٛ -74یبظ ث١ ٠یستیسی ٚث ٠طٞضت ضٝظآٝ ًٖ ٠ٛی شذیبیط ایی ٚاسییس آٗیٜی ٠زض ثیس ٙثیعضٍ (ثیٗ ٠ییعا ٙكطاٝاٛیی زض
ُٞٔٞ٘١ثیً ٝ ٚبضٞٛظیٗ )ٚیثبشس.
 -75كٔٞض١بی ضٝز ٟتٞاٛبیی سٜتع ٗوساضی ١یستیسی ٚضا زاضٛس ًٗ ٠یتٞاٛس خصة  ٝاستلبز ٟشٞز.
 -76ضٝن ؿیط ٗستویٖ ثطای ثطضسی اثط ًب١ش ١یستیسی ٚزض ضغیٖ ؿصایی اضظییبثی پیبئی ٚاٗیسُٔٞ٘١ ٙیٞثی ٝ ٚییب
اكعایش سغح سطٗی آ ٚ١است.
ً -77یلیت پطٝتئی١ٚب ثب تٞاٛبیی آ٢ٛب زض ح٘بیت اظ ضشس ٗشرض ٗیشٞز .كبًتٞض١بی ٗ ٖ٢زض ای ٚضاثغی ٠شیبْٗ )1
آِ ٝ ٞكطاٝاٛی اسیس١بی آٗی ٠ٜضطٝضی ٗ )2وساض ٛسجی اسیس١بی آٗی ٠ٜؿیط ضطٝضی زض ثطاثط ضیطٝضی زض حبٓیت
ٗرٔٞط  )3هبثٔیت ١ضٖ ٝ )4خٞز ٗٞاز س٘ی ٗبٜٛس ٗ٢بضًٜٜس١ ٟبی تطیپسیٗ ٝ ٚحطى ١بی آٓطغی ١ستٜس.
 (protein efficiency ratio) PER -78یب ٛسجت ًبضایی پطٝتئی ٚیي ضٝن اضظیبثی ًیلیت پطٝتئی ٚاست ًی٠
ث ٠طٞضت ٝظ ٙثسست آٗس ٟثُ ٠طٕ توسیٖ ثط ٗوساض پطٝتئی ٚآظٗبیشی ٗظطكی ثُ ٠طٕ ٗٞن خٞا ٙزضحیبّ ضشیس
زض یي زٝض ٟظٗبٛی تؼطیق ٗیشٞز .زض ای ٚضٝن ٗؼ٘ٞال ٗٞن١بی ٛط  21ضٝظ ٟثیطای ٗیست  10ضٝظ تیب ١ 4لتی٠
تحت ضغیٖ  10-9زضطس پطٝتئی ٚهطاض ٗیُیطٛس ٝ .اضح است ًی ٠ضغییٖ ًیبظئی ٚزض ٗوبثیْ ُٔیٞت ٚسیجت ضشیس
ثیشتطی ٗیشٞز .زض یٌسطی اظ آظٗبیشبت ٛسجت ًلبیت پطٝتئی ٚثطای ًبظئی ،ٚپطٝتئی ٚسٞیب ُٞٔ ٝتُٜ ٚسٕ ثی٠
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تطتیت  0/4 ،2/4 ،2/8ثسست آٗسٛ .تبیح ثسست آٗس ٟزض ای ٚضٝن ضا ٘ٛیتٞا ٙث ٠اٛسب ٙتؼ٘یٖ زاز ظیطا ًٛ ٠ییبظ
ث ٠اسیس١بی آٗی ٠ٜزض اٛسب ٝ ٙحیٞاٛبت ٗشبثٛ ٠یست .ای ٚضٝن زض تؼطیق ًبضایی ٛسیجی كطٗٞال١یبی ًٔیٜیٌیی
استلبز ٟشس ٟزض تـصی ٠ضٝزٟای ٝ ٝضیسی ٗلیس است .ای ٚضٝن زض ٗٞضز اٛسب١ٙب ٌٗ٘ ٚاست ٛتیبیح ثیب اٛحطاكیی
زاشت ٠ثبشس .ثب ایٝ ٚخٞز ،زض ٗوبیس ٠یي ٜٗجغ پطٝتئیٜی خسیس ثب پطٝتئی ٚضكطاٛس ٗبٜٛیس پیطٝتئی ٚتریٖ ٗیطؽ
ٗلیس است  ٝزیِط كبًتٞض١ب ٗبٜٛس هبثٔیت خصة ٛسجی ضا ثطضسی ٗیًٜس.
سَال PER :ػجبرت است اس (:دکتزی )84
آق)اكعایش ٝظ ٙثسُ(ٙطٕ) ث ٠پطٝتئیٗ ٚظطكی(ُطٕ)

ة)اكعایش پطٝتئی ٚثسُ(ٙطٕ) ث ٠پطٝتئیٗ ٚظطكی(ُطٕ)

ج)اكعایش پطٝتئیٗ ٚظطكی(ُطٕ) ث ٠پطٝتئی ٚثسُ(ٙطٕ)

ز)اكعایش پطٝتئیٗ ٚظطكی(ُطٕ) ث ٠اكعایش ٝظ ٙثسٙ

پبسدُ :عی ٠ٜآق
 -79ؿٔظت اسیس١بی آٗی ٠ٜزض سٜٗ ٠جغ ترٖ ٗطؽٗ ،ب١یچ ٝ ٠خِط
پستبًذاراى
اسیذ آهیٌِ

تخن هزؽ

هبّیچِ

جگز

آالًیي

810

730

750

آرصًیي

360

380

328

آسپبرتبت  +آسپبراصیي

530

600

600

سیستئیي

190

120

140

گلَتبهبت  +گلَتبهیي

810

990

800

گلیسیي

450

670

610

ّیستیذیي

150

180

170

ایشٍلَسیي

490

360

380

لَسیي

650

610

690

لیشیي

425

580

510

هتًَیي

200

170

170

فٌیل آالًیي

340

270

310

پزٍلیي

350

430

430

سزیي

770

480

510

تزئًَیي

410

390

390

تزیپتَفبى

80

55

80

تیزٍسیي

220

170

200

ٍالیي

600

470

520
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سَال :کذاهیک هٌجغ غٌی تزی اس اسیذ آهیٌِ لیشیي هیثبضذ؟(ارضذ )88
آق) ترٖ ٗطؽ

ة) ٗب١یچ٠

ز) ُٜسٕ

ج) خِط

پبسدُ :عی ٠ٜة /تطتیت ٗیعآ ٙیعی ٚزض ٜٗبثغ پطٝتئیٜیٗ:ب١یچ >٠خِط >ترٖ ٗطؽ
 -80اسیس آٗی١٠ٜبی ٗحسٝز ًٜٜس ٟػ٘س ٟث ٠تطتیت شبْٗ ٓیعی( ٚث ٠ذظٞص زض ؿالت) ،اسیسآٗی١٠ٜبی سیٓٞلٞضزاض،
تطئٛٞی ٝ ٚتطپتٞكب١ ٙستٜس.
سوال :برای ارزیببی کیفیت پروتئین در روش  Scoring systemsمحدود کننده ترین اسید آمینه
کدام است؟(ارشد )89
الف) لیزین

ب) لوسین

د) گلیسین

ج) تریپتوفان

پبسخ :گسینه الف/
 -81ضٝن اٗتیبظ ز١ی ثطای ًیلیت پطٝتئی١ٚب اثعای ٜٗبسجی ثطای ثطضسی ًیلیت پطٝتئی١ٚیب ثی ٠طیٞضت تٌیی ییب
پطٝتئی ٚاظ یي ٜٗجغ ؿصایی ذبص است.
 -82اسیس آٗی١٠ٜبی ضطٝضی ثیش 30زضطس اظ ٛیبظ ث ٠پطٝتئی ٚزض زٝضاٞٛ ٙظازی  ٝشیطذٞاضی 20 ،زضطس اظ ٛیبظ زض
ًٞزًی  11 ٝزضطس اظ ٛیبظ زض ٞٛخٞاٛی ضا زاضٛس.
 -83كبًتٞض١بی ً ٠ایدبز شطایظ ١یپطٗتبثٓٞیي ٗیًٜٜس شبْٗ ٞ١ضٗ١ٙٞبی استطس (ًٞضتیعً ،ّٝبتٌ ّٞآٗی١ ٚیب،
ًُٔٞبُ ،)ٙٞسیتًٞی١ ٚب (كبًتٞض ٌٛطٝظًٜٜ ٟس ٟتٞٗٞض ،ایٜتطًٓٞی١ ٚب) ٗ ٝیبٛدی ١بی ٓیپیسی (پطٝستُٞالٛسیٚ
١ب ،تطٗٝجًٞسب١ ٙب) ١ستٜس.
 -84تدٞیع اٛسٓٞیٞ١ ٝ ٚضٗ ٙٞضشس ثبػث ث٢جٞز تؼبزّ اظتٗ ٠یشٞز.
 -85تدٞیع ثطذی اسیس١بی آٗی ٠ٜزض شطایظ ثی٘بضی ٗبٜٛس ُٔٞتبٗی ٝ ٚآضغٛیٗ ٝ ٚحیسٝز ًیطز ٙاسییس آٗیٜی١٠یبی
سٓٞلٞضزاض ثبػث ث٢جٞز ثی٘بضی ٗیشٞز.
ُٞٔ -86تبٗی ٚثطای ثطذی سٔ١ّٞب ٗبٜٛس ضٝزُٔ ٝ ٟج١ ّٞبی سلیس ذ ٙٞحبئع ا٘١یت ثٞزٗ ٝ ٟیتٞاٛسث ٠ػٜٞاٜٗ ٙجغ
اٛطغی استلبز ٟشسٛ ٝ ٟیع زض كطایٜس سٜتع ًٔٞٛئٞتیس١ب حیبتی ٗیثبشس.
ُٞٔ -87تبٗی ٚثطای ثبكت سٔٓٞی ٗسیب ضطٝضی ٗیثبشس.
ُٞٔ -88تبٗی ٚزض شطایظ تطٗٝب  ٝػلٛٞت یي اسیس آٗی ٠ٜضطٝضی است.
 -89آضغٛی ٚاسیس آٗی ٠ٜایست ً ٠ثبػث ثطاِٛیرتً ٚبضًطز ایٜ٘ی ٗیشٞز ،پیش سبظ سٜتع ٛیتطییي اًسیبیس ثیٞز،ٟ
ٗٞخت تـییط ًبضًطز ایٜ٘ی ٗیشٞز  ٝزض تطٗیٖ ظذٖ ١ب ٛوش زاضز.
سَال :کذام تزکیت در التیبم سخن ًقص دارد؟(دکتزی ) 81
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آق) سطیٚ

ة) تیطٝظیٚ

ز) آضغٛیٚ

ج)آالٛیٚ

 -90تدٞیع ُٔٞتبٗی ٚزض ثی٘بضا ٙسطعبٛی ٗیتٞاٛس ٗضط ثبشس ظیطا ًُٞٔ ٠تبٗی ٚث ٠زٓیْ ای ٠ٌٜزض ضشس سطیغ سیٔٓٞی
ٛوش زاضز ٗیتٞاٛس ضشس تٞٗٞض ضا تسطیغ ثرشسٓٝ .ی آضغٛی ٚاثط ٗ٢بض ًٜٜسُی ثط ضٝی تٞٗٞض زاضز.
کذام تزکیت اثز هْبرکٌٌذگی رضذ تَهَر را داراست؟(دکتزی ) 81
آق) اسیس آسپبضتیي

ة) اسیس ُٔٞتبٗیي

ز) آضغٛیٚ

ج) پطٓٝیٚ

پبسدُ :عی ٠ٜز/
 -91آضغٛیٛ ٚیع ث ٠ػٔت تٞاٛبیی زض تٓٞیس ٛیتطیي اًسبیس ٛجبیس ثطای  ٠٘١اكطاز تٞطی ٠شٞز ظیطا ٛیتطیي اًسبیس ١یٖ
زاضای اثط١بی ٗلیس ٗ ٖ١ ٝضط است.
سَال :کبّص دستزسی ثِ کذام اسیذ آهیٌِ هوکي است اثز ثیطتزی در هحذٍدیت سدٌتش  NOدر ثدذى
ضَد؟ (دکتزی )91
آق)تٞضیٚ

ة)ُٔسیٚ

ز)آضغٛیٚ

ج)سطیٚ

پبسد ُعی ٠ٜز/
ٗ -92غبٓؼبت ٗرتٔق پیش٢ٜبز ٗیًٜٜس ً ٠ثی ٚكشبض ذ ٝ ٙٞپطٝتئی ٚضغی٘ی  ٝكیجط اضتجیبط ٗؼٌٞسیی ٝخیٞز زاضز.
ثطذی آٗیٜٞاسیس١ب ٗیتٞاٜٛس اظ عطین تبثیط ثط ٞٛضٝتطاٛس٘یتط١ب ٞ١ ٝضٗ١ٙٞب ثط ضٝی كشیبض ذی ٙٞاثیط ثِصاضٛیس.
تعضین سطیغ تطیپتٞكب ٝ ٙتیطٝظی ٚث ٠زاذْ ٝضیس ٗطًعی سجت ًیب١ش كشیبض ذی ٙٞزض حیٞاٛیبت آظٗبیشیِب١ی
ٗیشٞز ٠ً ،ایً ٚب١ش ٛبشی اظ اثط آٗیٜٞاسیس١ب ثط ٞ١ضٗ١ٙٞبی ػظجی ٗیثبشس.
سَال :تشریق سزیغ ( )Acute Administrationکذاهیک اس اسیذّبی آهیٌِ سیز ثبػث کدبّص فطدبر
خَى در هذل حیَاًی هی گزدد؟(دکتزی )91
آق) ُٔٞتبٗیٚ

ة) تیطٝظیٚ

ج) آضغٛیٚ

ز) ٝآیٚ

سَال :تشریق کذام اسیذ آهیٌِ ثِ داخل سیستن ػصجی هزکشی حیَاًبت آسهبیطگبّی ثبػث کبّص فطبر
خَى هیگزدد؟ (دکتزی )98
آق)ٝآیٚ

ة)ایعٞٓٝسیٚ

ج)تیطٝظیٚ

ز)١یستیسیٚ

پبسدُ :عی ٠ٜج/
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فصل 2
کربوهیدراتهب
 -1زض ًشٞض١بی زض حبّ تٞسؼً ٠طث١ٞیسضات ٜٗجغ اطٔی تبٗی ٚاٛطغی ٗیثبشس  70 ٝزضطس اٛطغی اظ ًطث١ٞییسضات
تبٗیٗ ٚیشٞزً %60 .طث١ٞیسضات ٗظطكی ث ٠شٌْ پٔیسبًبضیس  ٝػ٘ستب ٛشبسیت ٠اسیتٓٝ ،یی زیسیبًبضیس١بی
الًتٞظ  ٝسبًبضظ ث ٠تطتیت  %30ٝ 10آ ٙضا تشٌیْ ٗیی زٜ١یس .هبثیْ شًیط اسیت زض ًشیٞض١بی تٞسیؼ ٠یبكتی٠
ًطث١ٞیسضات  %50اٛطغی ٗظطكی ضٝظا ٠ٛضا تشٌیْ ٗیز١س.
 -2آیِٞسبًبضیس١ب ً 3 ٠تب ً 10طث ٚزاضٛس شیبْٗ تطیٞظ١یب (ُٔیسیطٝظ) ،تتطٝظ١یب (اضیتیطٝظ) ،پٜتٞظ١یب(ضیجٞظ) .... ٝ
١ستٜس.
ً -3یتی (Chitin)ٚیي پٔی سبًبضیس تـییط یبكت ٠حبٝی ٛیتطٝغ ٙث ٠طیٞضت  -Nاسیتیْ ًُٔٞیٞظاٗی ٚاسیت ًی٠
اسٌٔت ذبضخی خبٞٛضاٗ ٙلظْ زاض ٗبٜٛس حشطات  ٝسرت پٞستب ٙضا شٌْ ٗیز١س.
 -4ثب تٞخ ٠ثٝ ٠ظً ٙجس تب  6زضطس  ٝػضالت توطیجب  1زضطس ُٔیٌٞغ ٙزاضٛس.
 -5ایٜٓٞیٛ ٚشبست ٠ایست ً ٠زض ثطآٗسُی١ب  ٝضیش١٠بی زا١یال ،آضتیش ٝ ٞهبطیسى یبكیت ٗییشیٞز  ٝظٗیبٛی ًی٠
١یسضٓٝیع ٗیشٞز كوظ كطًٝتٞظ تٓٞیس ٗیًٜس.
 -6آٛعیٖ١بی ثبًتطیبیی ثط ذالف آٛعیٖ١بی ضٝز ٟتٞاٛبیی ١ضٖ سٔٓٞع ضا زاضٛس ،ثٜبثطایٗ ٚوساض ً٘ی اظ كیجط  ٝسیٔٓٞع
زض ً١ ٙٞٓٞیسضٓٝیع ٗیشٛٞس ،اُطچٗ ٠وساض ثسیبض ً٘ی اٛطغی اض ای ٚكطایٜس تٓٞیس ٗیشٞز.
 -7اظ ًطث١ٞیسضات١بی ثٔؼیس ٟشس ٟتوطیجب  60زضطس آ ٙث ٠طٞضت پٔی سبًبضیس  ٝث ٠عٞض ػ٘سٛ ٟشبست 30 ،٠زضطس
ث ٠طٞضت سبًبضٝظ  10 ٝزضطس الًتٞظ است.
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فصل  :8کزثَّیذراتّب 81 /
 -8ثطذی آیِٞسبًبضیس١ب ٗبٜٛس ضاكیٜٞظ  ٝاستبًیٞظ ثٗ ٠وساض ً٘ی زض  legumeیبكت ٗییشیٛٞس ًی ٠ت٢ٜیب تٞسیظ
آٛعیٖ١بی ثبًتطیبیی ًٗ ٙٞٓٞیتٞاٜٛس شٌست ٠شٛٞس.
ُ -9یب١ب ٙحبٝی  ٖ١آٗیٔٞظ  ٖ١ ٝآٗیٔٞپٌتی ٚث ٠طٞضت ُطا١ّٞٛبی ؿیطهبثْ حْ ٛ ٝیً٘ ٠طیستبٓ١ ٠ستٜس  ٝتلبٝت
زض ٛسجت آ٢ٛب ثٜٗ ٠جغ ُیب١ی ٝاثست ٠است.
 -10اظ ٛظط زضطس آٗیٔٞپٌتیٛ : ٚشبستً ٠بسبٝا ) 83/3( (Tapiocaزضطس)> ثطٛح ( 81/5زضطس) > سییت ظٗیٜیی
( 80زضطس) > شضت (  76زضطس) > ُٜسٕ ( 75زضطس) ،اظ ٛظط ٗیعا ٙآٗیٔٞظ ثطػٌس ٗیثبشس.
سَال :کذام غذا درصذ آهیلَس ثیطتزی دارد؟(ارضذ )85
آق)سیت ظٗیٜی

ة)ُٜسٕ

ز)شضت

ج)ثطٛح

پبسدُ :عی ٠ٜة/
 -11آٗیالظ ثعاهی  ٝپبٌٛطاسی ت٢ٜب ٗیتٞاٛس اتظبالت زاذٔی ( )1 – 4ضا تدعی٘ٛ ٠بیس .ثٜبثطایٗ ٚحظ٢ٛ ّٞبیی تدعیی٠
ثٞسیٔ ٠آٗیالظ (ٗ α – )1 – 4تظْ زی سبًبضیس (ٗبٓتٞظ)  ٝتطی سبًبضیس (ٗبٓتٞتطیٞظ) است.
ً -12بضًطز آٗیالظ پبٌٛطاسی تٓٞیس آیِٞسبًبضیس١بی ثعضٍ (زًستطیٗ ٚحسٝز  )α -حبٝی ٝاحس١بی ًُٔٞع توطیجیب
 8تبیی ثب یي یب ثیشتط اتظبّ (.)1 – 6
ٗ -13بٓتٞظ ٗ ٝبٓتٞتطیٞظ تٞسظ آٛعیٖ زی سبًبضیساظ تطشحی اظ پطظ١بی ضٝز ،ٟسبًبضاظ – ایعٗٝبٓتیبظ ،ثیُٔ ٠یًٞع آظاز
تجسیْ ٗیشٛٞس.
ُ -14طٗب ٗٞخت غالتیً ٠ٜطزُ ٙطا١ّٞٛبی ٛشبست ٠شس ٝ ٟثٜبثطای ٚاحت٘یبّ ١ضیٖ آٛعی٘یی ( – αآٗییالظ) آ٢ٛیب ضا
اكعایش ٗیز١س.
ٗ -15ؼ٘ٞال حطاضت پرت ٛشبست ٠ضا غالتیٗ ٠ٜیًٜس  ٝثسی ٚتطتیت ٛشبست ٠ثطای ١ضٖ آٛعی٘ی تٞسظ آٓلب – آٗییالظ
حسبسیت ثیشتطی پیسا ٗیًٜس ٓٝی ثرشی اظ ٛشبستٛ ٠ً ٠شبسیت٠ی ٗویب resistant starches( ٕٝییب )RS
ذٞاٛسٗ ٟیشٞز ،حتی پس اظ ت٘بس عٞالٛی ثب آٛعیٖ ؿیط هبثْ ١ضٖ است١RS .ب زض ضٝزٟی ثبضیي ١ضیٖ ٘ٛیی
شٛٞسٓٝ ،ی زض ً ٙٞٓٞتٞسظ ثبًتطی١ب تر٘یط ٗیشٛٞس .اظ ایٛ ٚظط  RSشجی ٠كیجط ؿصایی است.
سَالً :طبستِ هقبٍم کذام است؟(ارضذ )86
آق) ُطا١ّٞٛبی غالتی٠ٜ

ة) ُطا١ّٞٛبی ؿیط غالتی٠ٜ

ج) ٛشبستً ٠طیستبٓیعٟ

ز) ٛشبستُ ٠طاّٞٛ

پبسدُ :عی ٠ٜة/
ٛ -16شبستٗ ٠وب ٠ً ٕٝؿیطهبثْ ١ضٖ ٗیثبشس زض ؿالت  0/4تب  2زضطس اظ ٝظ ٙذشي ،زض سیت ظٗیٜیی  1تیب 3/5
زضطس  ٝزض حجٞثبت  3/5تب  5/7زضطس ضا تشٌیْ ٗیز١س.
سَالً :طبستِ خبم کذام هبدُ غذایی در هقبثل ّضن هقبٍم تز است؟(ارضذ )88
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آق)ُٜسٕ

ة)سیت ظٗیٜی

ز)چـٜسض

ج)خٞ

پبسدُ :عی ٠ٜة/
ٛ -17شبستٗ ٠وب ٕٝث ٠س ٠شٌْ ٝخٞز زاضزٛ :RS1 )1 :شبست ٠ثب پٞست١ ٠بی كیعیٌی (زا١ ٠ٛب  ٝحجٞثبت تب حسٝزی
آسیبة شسُ :RS2 ،)ٟطا١ ّٞٛبی ًطیستبٓی ؿیط غالتیٜی ثب آِٞی اشؼٛ x ٠یٞع ( Bزض ٗیٞظ  ٝسییت ظٗیٜیی)،
 :RS3آٗیٔٞظ١بی ضتطُٝطیس (زض ع ّٞسطز ًطزٛ ٙشبست ٠غالتی ٠ٜثب ُطٗبی ٗطعٞة شٌْ ٗیُیطز).
ٛ -18شبست١٠بی ٗوب ٝ ٕٝؿیط هبثْ خصة توطیجب  2تب  5زضطس ًْ ٛشبسیت ٠زضییبكتی زض ظٛیسُی ؿطثیی ضا تشیٌیْ
ٗیزٜ١س (توطیجب ُ 10طٕ زض ضٝظ).
ٗ -19حظ٢ٛ ّٞبیی تر٘یط ٛشبست١٠بی ٗوب ٕٝزض ً ،ٙٞٓٞاسیس١بی چیطة ًٞتیب ٟظٛدییط (ٗبٜٛیس اسیتبت ،ثیٞتیطات،
پطٝپیٛٞبت) ،زی اًسیسًطث١ ،ٚیسضٝغٗ ٝ ٙتب١ ٙستٜس.
 -20اسیس١بی چطة كطاض ٗبٜٛس ثٞتیطات  ٝپطٝپیٛٞبت تٓٞیس شیس ٟثٞسییٔ١ ٠ضیٖ ٗیٌطٝثیی ٛشبسیت١ ٠یبی ٗویبٝ ٕٝ
آیِٞسبًبضیس١ب (ٗبٜٛس ایٜٓٞی ٝ ٚآیِٞكطًٝتٞظ)  ٝكیجط١بی ؿصایی ٗیتٞاٛس ثیب ٝ ٙتٓٞیس ٞ١ضٗ١ٙٞبی تٓٞیس شسٟ
ثٞسیٔ ٠ثرش زیستبّ زستِبُٞ ٟاضن شبْٗ پپتیس – ٗ 1شبثًُٞٔ ٠یبُpeptide – YY ٝ (GLP – 1) ٙٞ
) (PYYضا تحطیي ٘ٛبیس .ای ٚزٞ١ ٝضٗ ٙٞزض سیطی ثب ٗ٢بض ترٔیٗ ٠ؼس GLP -1 ٝ ٟث ٠ذظٞص ٛوش ٗ٘٢ی
زض اثط ثط ضٝی تطشح اٛسٓٞیٗ ٝ ٚتبثٓٞیسٖ ًطث١ٞیسضات ٓ ٝیپیس١ب زاضز.
ٛ -21شبست ٠اظ  15تب  20زضطس آٗیٔٞظ  80 ٝتب  85زضطس آٗیٔ ٞپٌتی ٚتشٌیْ شس ٟاست.
 -22كیجط١ب ت٘بٗی پٔی سبًبضیس١بی ُیب١ی ٓ ٝیِٜی١ ٚستٜس ً ٠ث١ ٠یسضٓٝیع تٞسیظ آٛیعیٖ ١یبی ١ضی٘ی اٛسیبٙ
ٗوبٗ ٕٝیثبشٜس.
ٗ -23ظطف ؿصا١بی پطكیجط ثطای ٗست عٞالٛی ٗٞخت ًب١ش اثتال ث ٠سطعبٗ ًٙٞٓٞ ٙیشیٞزٌٗ .بٛیسیٖ احت٘یبٓی
ثسی ٚزٓیْ است ًً ٠بضًطز حد٘ی كیجط١ب اٛتوبّ ًٛٞٓٞی ضا سطیؼتط ًطز ٝ ٟخصة ٗیٞاز شیی٘یبی زض ٓیٝ ٚٗٞ
ًبضسیٜٞغ١ ٙب ضا ًب١ش ٗیز١س.
 -24هٜس١ب اظ ٛظط شیطیٜی :كطًٝتٞظ ( > )128 – 116( HFCS > )130 – 180سبًبضٝظ (ًُٞٔ > )100ع (– 70
ٗ > )61بٓتٞظ ( > )43 – 50الًتٞظ ()15 – 40
ًٞ -25تطاٛسپٞضتط١بی سسیٖ – ًُٔٞع ً ٠ث ٠طٞضت كؼیبّ ٗٞخیت اٛتویبّ ُٔیًٞع ٗییشیٛٞس زض پطظ١یبی ضٝز ٟزض
اٛتطٝسیت ١بی ضٝزًٞ ٟچي  ٝسٔ١ّٞبی اپتیٔیبّ تٞث١ ّٞبی پطًٝسی٘بّ ًٔی١ ٠ب ثیبٗ ٙیشٛٞس.
( GLUT1 -26حبْٗ اضیتطٝئیس – ٗـع) اظ ٛبهْ ١بی حْ٘ ًُٔٞع اظ عطین اٛتشبض تسی٢یْ شیس ٟزض ُٔٞثی١ ّٞیبی
هطٗع اٛسب ٙاست GLUT1 .ثٗ ٠یعا ٙظیبزی زض هٔتًٔ ،ی ،٠سٔ١ّٞبی چطثی ،كیجطٝثالست ١ب ،خلیت ،ضتیٜیب ٝ
ٗـع  ٝثٗ ٠یعا ٙپبئیٜی زض ػضالت ً ٝجس تٞظیغ شس ٟاست.
 GLUT1 -27ثٗ ٠یعا ٙظیبزی زض سٔ١ّٞبی اٛسٝتٔیبّ ػطٝم ًٞچي ٗـعی ثیبٗ ٙیشٞز ً ٠هس٘تی اظ سس ذٛٞی
– ٗـعی ضا شٌْ ٗیز١س.
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 -28كطایٜس اٛتوبّ ثطای ًُٞٔ – Dع زض سٔ١ّٞبی هطٗع ذ ٙٞث ٠طٞضت ٛبٗتوبض ٙاست .ای ٚحبٓت ثب اتظبّ ٗتبثٓٞیت
زاذْ سٔٓٞی ٢ٗ ٝبض ثٞسیٔ ٠آزٞٛظی ٚتطی كسلبت تٜغیٖ ٗیشٞز .ای ٚحبٓت ث ٠حبْٗ اخبظٗ ٟیز١س ً ٠زض ظٗبٙ
پبئی ٚثٞزًُٞٔ ٙع ذبضج سٔٓٞی  ٝثبال ثٞز ٙزضذٞاست زاذْ سٔٓٞی ٗٞثط ثبشس.
( GLUT2 -29حبْٗ ًُٔٞع ًجیسی) زض ًجیس (ؿشیب سیٜٞسیی)ًٔ ،یی١٠یب (سیٔ١ّٞیبی تٞثیٓٞی) ،ضٝزًٞ ٟچیي
(اٛتطٝسیت١ب)  ٝسٔ١ّٞبی  βتطشح ًٜٜس ٟاٛسٓٞی ٚپبٌٛطاس ثیبٗ ٙیشٛٞس.
 -30زض سٔ١ّٞبی ًجسی ً GLUT2شش پبئیٜی ثًُٞٔ ٠ع زاضز  ٝاٛتوبّ ًُٔٞع ثی ٠طیٞضت ٗتویبض ٙاسیت Km ٝ
ٗشبث ٠ای ثطای خطیبٝ ٙضٝزی  ٝذطٝخی زاضز .ای ٚحبْٗ ثب ظطكیت ثبال ً ٝشش پیبئی ٚثیطای خطییب ٙذطٝخیی
سطیغ ًُٔٞع ث ٠زٛجبّ ًُٔٛٞٞئٞغٛع ٗلیس است.
 GLUT2 -31تٞاٛبیی اٛتوبّ ُبالًتٞظٗ ،بٞٛظ  ٝكطًٝتٞظ ضا ٛیع زاضز.
( GLUT3 -32حبْٗ ًُٔٞع ٗـعی) ثٛ ٠ظط ٗی ضسس زض ت٘بٗی ثبكت١ب ٝخٞز زاضز اٗب زض ٗـعًٔ ،ی١ ٠ب  ٝخلت ثی٠
ٗیعا ٙثبالتطی ثیبٗ ٙیشٞز .زض ٗـع ث ٠طٞضت ػ٘س ٟزض ٞٛض١ ٙٝب ثیبٗ ٙیشٞز.
ً -33شش  ٝت٘بیْ  GLUT3ثطای اٛتوبّ ًُٔٞع ٛسجتب پبئی ٚاست اٗب ث ٠طٞضت ٗؼٜی زاضی ثیبالتط اظ GLUT1
است.
 GLUT3 -34زض اسپطٗبتٞظا ٛیع یبكت ٗیشٞز.
( GLUT4 -35حبْٗ ًُٔٞع ثب پبسد اٛسٓٞی )ٚحبْٗ ػ٘سًُٞٔ ٟع زض ثبكت١بی حسبس ث ٠اٛسٓٞی ،ٚچطثی سلیس ٝ
ه ٟٞ٢ای  ٝػضٔ ٠اسٌٔتی  ٝهٔجی است.
سَال :هحل ػوذُ ثیبى  GluT4درکجبست؟ (دکتزی )91
آق) خلت ٗ ٝـع

ة) ٗب١یچ ٠هٔجی  ٝثبكت چطثی

ج) ًٔیًٙٞٓٞ ٝ ٠

ز) ضٝزًٞ ٟچي ٗ ٝـع

پبسد ُعی ٠ٜة/
ٞٗ -36هؼیت  ٝتٜظیٖ  GLUT4ث ٠زٓیْ ای ٠ٌٜثب تحطیي اٛسٓٞیٗ ٚیعا ٙاٛتوبّ ای ٚحبْٗ ١ب اظ سغح ؿشب اكعایش
پیسا ٗیًٜس  ٝیي اع٘یٜب ٙاظ اٛتوبّ ًُٔٞع ضا اظ ٗبیغ احبعًٜٜ ٠س ٟسٔ ّٞث ٠زاذْ سیٔ ّٞحبطیْ ٗییًٜیس ٝ
سطػت ثطزاشت ًُٔٞع ضا ث ٠ثیشتطیٗ ٚیعاٗ ٙی ضسبٛس ،یي خیع ٗ٢یٖ زض ٘١ئٞسیتبظ ُٔیًٞع  ٝثی٘یبضی زیبثیت
ٗیثبشس.
( GLUT5 -37حبْٗ كطًٝتٞظ) ثٛ ٠ظط ٗی ضسس ً ٠ثٗ ٠یعاً٘ ٙی ًُٔٞع ضا اٛتوبّ زاز ٝ ٟث ٠طٞضت ػ٘س ٟحبٗیْ
كطًٝتٞظ است .ای ٚحبْٗ ؿٔظت ثبالیی زض اسپطٕ ثبٓؾ اٛسب ٙزاضز .ثییب GLUT5 ٙزض سیٔ١ّٞیبی  βپیبٌٛطاس
ثسیبض پبئی ٚاست.
ٛ -38ح ٟٞػْ٘  SGLT ٝ GLUTزض سٔ١ّٞبی ضٝز ٟای:
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 Phlorizin -39یي تطًیت ثب ت٘بیْ ضهبثتی ثبال ثطای ٌٗب ٙهٜس زض ٛبهْ ١بی كؼبّ ُٔیًٞعٗیثبشیس .ایی ٚتطًییت
اثطة ثط ضٝی  GLUT1تب ٛ GLUT5یساضز .ایی ٚحبٗیْ ١یب ثٞسییٔٗ ٠تبثٓٞییت ً Phloretinی ٠آُٔیٌیٙٞ
 Phlorizinاست٢ٗ ،بض ٗیشٛٞس.
 -40س ٠ایعٝكطٕ ٗرتٔق اظ حبْٗ ١بی ًُٔٞع ) SGLT(Na+ -linked glucose transporterشبْٗ SGLT
ٝ SGLT – 3 ٝ SGLT – 2 ،– 1خٞز زاضزً SGLT – 1 .شش  ٝت٘بیْ ثبالیی زاضز  ٝث ٠طٞضت ػ٘س ٟزض
ضٝزًٞ ٟچي ثیبٗ ٙیشٞز ١ ٝط ًُٗٞٔ ٌّٞٓٞع ضا ثب ز ٝی ٙٞسیسیٖ اٛتویبّ ٗییز١یس اٗیب  SGLT – 2ت٘بییْ
ً٘تطی زاشت ٝ ٠زض تٞث١ ّٞبی ًٔی ٠ثیبٗ ٙیشٞز ًُٞٔ ٝع ضا ثب یي ٗ ٌّٞٓٞسسیٖ اٛتوبّ ٗیز١سSGLT – .
 3اظ ضٝز ٟذٞى ایع ٠ٓٝشس ٝ ٟت٘بیْ ً ٝشش پبئیٜی زاضز.
سَالً :بقل گلَکش اس غطبء سلَلّبی هخبطی رٍدُ ثِ خَى کذام است؟(دکتزی )91
آق) SGLT1

ة) GLUT5

ج) GLUT1

ز) GLUT2

پبسدُ :عی ٠ٜآق)
 -41استلبز ٟاظ ٗ٢بض ًٜٜس١ ٟبی ٞٗ SGLT – 2خت خُٔٞیطی اظ ثبظخصة تٞثٓٞی ًُٔٞع ٗیشٞز ً ٠ضٝشی اسیت
ًٞٗ ٠خت اكعایش هبثْ تٞخ٢ی زض زكغ ازضای ًُٔٞع شسٗ ٝ ٟیتٞاٛس ١یپط ُٔیس٘ی ضا زض اكطاز زییبثتی ًیب١ش
ز١س.
 -42خ٢ش  ٝاشٌبّ زض حبْٗ  SGLT – 1زض ضٝزٗ ٟبٛغ خصة ِ١عٝظ١یب اظ عطیین ضٝز ٟشیسٞٗ ٝ ٟخیت ایدیبز
اس٢بّ آثٌی شسیس زض ٞٛظازا ٙثب ایٛ ٚوض ٗیشٞز.
ٗ -43ـع یي اٛسب ٙثعضُسبّ ثُ 140 ٠طٕ زض ضٝظ ًُٔٞع ٛیبظ زاضز ً ٠ت٢ٜب ُ 130طٕ زض ضٝظ ًُٔٞع ٗیتٞاٛس اظ ٜٗبثغ
ؿیط ًطث١ٞیسضاتی ثسست آیس.
ِ١ -44عًٝیٜبظ ًٝ ٠ظیل ٠كسلطیًٔ ٠طزًُٞٔ ٙع ضا ثی ٠ػ٢یس ٟزاضز ،زاضای ایعٝكیطٕ١یبی ثیبكتی ذبطیی اسیت ًی٠
ٝاًٜش١بی ٗشبث٠ای ضا ثب ًیٜتیي ٌٗ ٝبٛیسٖ١بی تٜظی٘ی ٗرتٔلی ًبتبٓیع ٗیًٜسِ١ .عًٝیٜبظ  Km ،1پیبئیٜی
زاشت ٝ ٠ثب ٘١ GLUT4ب َٜ١ثٞز ٝ ٟػْ٘ ثطزاشت  ٝكسلٞضیالسیًُٞٔ ٙٞع ضا اٛدبٕ ٗیزٜ١س.
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 -45آٛعیٖ ًجسی ًًُٔٞٞیٜبظ ثب ٌ٘١ GLUT2بضی ًطز١ ٝ ٟط ز ٝزض ظٗبٛی ً ٠اكعایش ًُٔٞع زض ٝضیس ثیبة كؼیبّ
ٗیشٛٞس.
 -46زض ظٗبٝ ٙضظن ،سیٌْ ًٞضی توطیجب  40زضطس اظ ثبظُطزن ًُٔٞع عجیؼی پالس٘ب ث ٠ش٘بض ٗی آیس.
 -47ثط ٙٝز١ی ضٝظا ٠ٛاٛسٓٞی ٚثٞسیٔ ٠پبٌٛطاس اٛسب ٙتوطیجب  40تب ٝ 50احس  ٝیب  15تب  20زضطس شذبیط پبٌٛطاسی
اٛسٓٞی ٚاست.
٢ٛ -48شت چطثی (تطی ُٔیسطیس) اًتٞپیي زض ًجس  ٝػضالت ث ٠طٞضت هٞی ثب ٗوبٗٝت ث ٠اٛسیٓٞی ٚاضتجیبط زاضز.
ٛوض زض خب ث ٠خبیی  GLUT4زض ؿشب ػضالت ثب ٗوبٗٝت ث ٠اٛسٓٞی ٚاضتجیبط زاضز .ػیال ٟٝثیط اییٛ ٚویض زض
كسلٞضیالسی ٙٞتیطٝظی ،ٚاكعایش كسلٞضیالسی ٙٞثبهی٘بٛس١ٟبی سطی ٚزض ُیطٛس١ٟبی اٛسٓٞی ٝ ٚآثشیبض ١یسایتی
پیبٕ پس اظ ُیطٛسٗ ٟبٜٛس  ،IRS – 1استطس اًسیساٛی ٝ ٞآت٢بة ٛیع ثب ثطٝظ ای ٚثی٘بضی اضتجبط زاضٛس.
 -49سیستٖ پبضاس٘پبتیي پبسد اٛسٓٞی ٚث ٠ؿصای ذٞضز ٟشس ٟضا اكعایش زاز ٝ ٟتحْ٘ ًُٔٞع ضا ثؼس اظ ٝػس ٟؿصایی
ث٢جٞز ٗی ثرشس ،زضحبٓیٌ ٠سیستٖ س٘پبتیي تطشح اٛسٓٞی ٚضا زض ظٗب ٙاستطس ثیطای اكیعایش زستطسیی ثی٠
ًُٔٞع ثطای سیستٖ ػظجی ٗطًعی ٗ٢بض ٗی ٘ٛبیس.
 -50زض زٝضا ٙثبضزاضی ٞ١ضٗ١ٙٞبی الًتٞغ ٙخلتی ،استطٝغ١ٙب  ٝپطٝغستیٜتطشح اٛسٓٞی ٚضا اكعایش ٗیزٜ١س.
 GLUT2 -51ثیب ٙثیشتطی زض ١پبتٞسیت١بی ٗحیغیی (ذبطییت ًُٔٛٞٞئٞغٛییي ثیشیتطی زاضٛیس) ثیٛ ٠سیجت
١پبتٞسیت١بی پطی ٞٛٝس (ذبطیت ُٔیٌٓٞیتیي ثیشتطی زاضٛس) ( GLUT1ثٗ ٠یعا ٙثیشتطی زض آ٢ٛیب ثییبٙ
شس ٟاست) زاضز.
ٗ -52حووب ٙثط ای ٚثبٝضٛس ً ٠اٛتوبّ كطًٝتٞظ زض ًجس ث ٠خبی  GLUT5تٞسظ  GLUT2اٛدبٕ ٗیُیطز ظیطا ًی٠
 GLUT5زض ًجس ث ٠ذٞثی ثیب٘ٛ ٙیشٞز.
 -53غُ ٙیطٛس١ٟبی ًُٔٞبُ ٙٞثٗ ٠یعا ٙظیبزی زض ًجس ،ثبكت چطثی  ٝسٔ١ّٞیبی ایعٓیت پیبٌٛطاس ٘١ ٝچٜیی ٚزض
هٔتًٔ ،ی ،٠عحبّ ،تی٘ٞس ٗ ٝؼس ٟثیبٗ ٙیشٞز.
 -54اپی ٛلطی ٚزض ًجس ث٘١ ٠طاٞٛ ٟضاپی ٛلطی ٚاظ اػظبة س٘پبتیي ًجسی ض١ب شس ٝ ٟثی ٠طیٞضت ٗسیتویٖ ٗٞخیت
اكعایش ًُٔٞٞغٓٞٛیع اظ عطین كؼبّ ًطز ٙكسلٞضیالسیُٔ ٙٞیٌٞغ ٝ ٙث ٠طٞضت ؿییط ٗسیتویٖ ثٞسییٔ ٠تحطییي
تطشح ًُٔٞبُ٢ٗ ٝ ٙٞبض تطشح اٛسٓٞیٗ ٚیشٞز  ٝاظ عطین آًُٞٔ ٙع ضا ثطای استلبز ٟػضالت  ٝسیستٖ ػظیجی
ٗطًعی ض١ب ٗیًٜس.
 -55سغٞح هٜس ذ ٙٞزض اكطاز ١یپطتیطٝئیسی ثبال  ٝزض اكطاز ١یپٞتیطٝئیسی پبئیٗ ٚیثبشسٞ١ .ضٗ١ٙٞیبی تیطٝئییسی
ذٌ٘ٔطز اپی ٛلطی ٚضا زض اكعایش ُٔیٌٓٞیع ًُٛٞٞٔ ٝئٞغٛع ثبال ثطز ٝ ٟػْ٘ اٛسٓٞی ٚضا زض سیٜتع ُٔیٌیٞغ ٝ ٙثی٠
ًبضُیطی ًُٔٞع اكعایش ٗیزٜ١س.
ٞ١ -56ضٗ١ٙٞبی تیطٝئیسی زاضای ًبضًطز زُٝب ٠ٛزض حیٞاٛبت ثب اكعایش سیٜتع ُٔیٌیٞغ ٙزض زٝظ پیبئی ٚاٛسیٓٞیٝ ٚ
اكعایش ًُٔٛٞٞئٞغٛع زض زٝظ ثبالی اٛسٓٞی ٚزاضٛس.
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ًٞ -57ضتیعًٞ ٝ ّٝضتیٌٞاستطٞٗ ٙٝخت اكعایش ًُٔٛٞٞئٞغٛع (ثب اكعایش ًبتبثٓٞیسٖ پطٝتئی١ٚب) ٢ٗ ٝیبض اسیتلبز ٟاظ
ًُٔٞع تٞسظ ثبكت١بی ذبضج ًجسی ٗیشٛٞس.
١ -58یپُٔٞیس٘ی ٗٞخت اكعایش تطشح ٞ١ضٗ ٙٞضشس ٗی ُطزز  ٝایٞ١ ٚضٗ ٙٞاظ عطین آظازسبظی اسیس١بی چطة
اظ ثبكت چطثی ثطزاشت ًُٔٞع ثٞسیٔ ٠ثبكت١بی زیِط ٗبٜٛس ػضالت ضا ًب١ش ٗیز١س.
ٞ١ -59ضٗ١ٙٞبی ًُٔٞبُ ،ٙٞاپی ٛلطیٞٛ ٝ ٚضاپی ٛلیطیٞ١ ،ٚضٗی١ٙٞیبی تیطٝئییسیً ،یٞتیعًٞ ،ّٝضتیٌٞاسیتطٝ ٙٝ
ٞ١ضٗ ٙٞضشس اثطی ثطػٌس اثط اٛسٓٞی (Counterregulatory Hormones) ٚزاضٛس.
carbohydrate - ٝ Sterol regulatory element binding protein 1 – c (SREBP1 – c) -60
) responsive element binding protein (ChREBPكبًتٞض١بی ضٞٛٝیسیی ذیبص ثیٞزً ٟیٛ ٠ویش
اسبسی ضا زض ٓیپٞغٛع ث ٠زٛجبّ زضیبكت ثبالی ًطث١ٞیسضات ثبظی ٗیًٜٜس.
 -61سٞٛ ٠ع ایعٝكیطٕ  SREBPsشٜبسیبیی شیس ٟاسیت ًی SREBP –1 c ٝ SREBP –1 a ٠زض ٘١ئٞسیتبظ
ٗتبثٓٞیٌی ٓیپیس١ب ًُٞٔ ٝع  SREBP2 ٝزض سٜتع ًٔستط ّٝزذبٓت زاضز.
 -62غ SREBP –1 c ٙثیب ٙثسیبض ثبالتطی زض ثبكت ًجسی  ٝچطثی ٛسجت ث SREBP2 ٠زاضز.
 -63زضیبكت ثبالی ًطث١ٞیسضات ← ثطزاشت ًجسی ًُٔٞع اظ عطین  GLUT2ث٘١ ٠طا ٟكؼبّ سبظی – SREBP1
 cاظ عطین  ( IRS – 1ثب ٝاسغ ٠اٛسٓٞی ←)ٚاكعایش ٓیپٞغٛع
 -64زضیبكت آٌْ ثطزاشت ٗ ٝتبثٓٞیسٖ ُبالًتٞظ تٞسظ ًجس ضا ًیب١ش زازٞٗ ٝ ٟخیت اكیعایش ؿٔظیت زض ُیطزن
(ُبالًتٞظٗٝیب) آٗ ٙیشٞز.
 -65ثسیبضی اظ ثبكت١ب آٛعیٖ ١بی ٗتبثٓٞیعًٜٜ ٟسُ ٟبالًتٞظ ضا حتی زض ػسٕ حضٞض ًبْٗ ُیبالًتٞظ زاضا ٗییثبشیٜس.
ثسیبضی اظ تطًیجبت سبذتبضی سٔ١ّٞب  ٝثبكت١ب (ُٔیٌیٞپطٝتئی١ٚیب ًٞٗ ٝیٞپٔی سیبًبضیس١ب) حیبٝی ُیبالًتٞظ
ٗیثبشٜس .شیط ٗبزض ٛیع ُبالًتٞظ زاضز.
 -66زض ظٗب ٙاكعایش ُبالًتٞظ زض ذ( ٙٞثیش اظ  )1mmol/Lثبكت١بی ٗرتٔیق ُیبالًتٞظ ضا اظ ذی ٙٞثطزاشیتٝ ٠
تجسیْ ثُ ٠بالًتیت( ّٞزٓٝسیتٗ )ّٞیًٜٜس .تد٘غ ای ٚتطًیت ثسٓیْ ایٗ ٠ٌٜتبثٓٞیع٘ٛ ٟیشٞز ٗٞخیت ثی٘یبضی
١بیی ٗبٜٛس ًبتبضاًت ٗی ُطززً .بتبضاًت زض ثی٘بضا ٙزیبثتی ٛیع اتلبم ٗی اكتس ظیطا ظٗیبٛی ًی ٠ؿٔظیت ُٔیًٞع
ذ ٙٞثبال است ًُٔٞع اضبكی ث ٠زضٜٓ ٙٝع چش٘ی ٝاضز شس ٝ ٟث ٠سٞضثیتٗ ّٞتیبثٓٞیع ٟشیس ٝ ٟثٜیبثطایٞٗ ٚخیت
ٗیشٞز ٜٓع زچبض آت٢بة شس ٝ ٟتیط ٟشٞز.
ٗ -67ی١ٟٞب زض حسٝز  45تب  70زضطس كطًٝتٞظ زاضٛس.
 -68خصة كطًٝتٞظ زض ظٗب ٙسٞخصة ًُٔٞع ُ ٝبالًتٞظ ث ٠زٓیْ ً٘جٞز حبْٗ ٛ SGLT – 1طٗبّ است.
 -69خصة كطًٝتٞظ ثٞسیًٔ Phlorizin ٠ب١ش ٘ٛییبثس.
 -70خصة كطًٝتٞظ  ٠ٛحسبس ث Na+ ٠ثٞز ٠ٛ ٝ ٟآٌتطٝغٛیي ٗشبثًُٞٔ ٠ع ُ ٝبالًتٞظ است.
 Cytochalasin B -71پطٝتئی٢ٗ ٚبض ًٜٜس ٟاٛتشبض تس٢یْ شسًُٞٔ ٟع ثٞسیٔ ٠حبْٗ ١بی ًُٔٞع است.
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 -72خصة كطًٝتٞظ ٗٞخٞز زض سبًبضٝظ سطیؼتط اظ خصة كطًٝتٞظ ث ٠ت٢ٜبیی است.
ٗ -73وساض ٛسجتب ًٞچي  ٝهبثْ اٛساظُٟیطی كطًٝتٞظ تٞسظ ًجس ثًُٞٔ ٠ع تجسیْ ٗیشٞز .ث ٠ػیالٗ ٟٝویساض ًٞچیي
ًبتبٓیتیٌی كطًٝتٞظ ثٛ ٠ظط ٗی ضسس ثطزاشت ًجسی ًُٔٞع ضا اكعایش زاز ،ٟاحت٘بال ثب كؼبّ سبظی ًًُٔٞٞیٜبظٝ ،
ث ٠ای ٚػویسٜٗ ٟدط ٗیشٞز ًٗ ٠وساض ٗحسٝزی اظ كطًٝتٞظ ؿصایی ٌٗ٘ ٚاست ً ٠زض ًٜتطّ ًُٔٞع زض ُیطزن
ذ ٙٞثؼس اظ ؿصا زض ثی٘بضا ٙزیبثتی ٗلیس ثبشس .آجتٗ ٠وساض ثبالی كطًٝتٞظ ثب اكعایش ٝظ ،ٙاٛجبشت چطثی شٌ٘ی،
تشسیس ١یپطٓیپیسٗی یب ٗوبٗٝت ث ٠اٛسٓٞی ،ٚپطٝتئی ٚكطًٝتٞظیالسی ٝ ٙٞآسیت اًسیساتی ٞاضتجبط زاضز.
 -74اُطچ ٠ت٢ٜب  1تب  3زضطس اظ ًطث١ٞیسضات حبٝی ًُٔٞع ٝاضز سٜتع زی ٓ ٝٝ ٞٛیپٞغٛع ٗیشیٞز اٗیب ٗویساض ثسییبض
ثعضُتطی اظ ًطث ٚثب زضیبكت كطًٝتٞظ ثطای تشٌیْ تطی ُٔیسطیس ٗتبثٓٞیعٗ ٟیشیٞز .ثٜیبثطای ٚزضیبكیت ثییش اظ
ٛطٗبّ كطًٝتٞظ سغح تطی ُٔیسطیس ضا ث ٠ذظٞص ثؼس اظ ؿصا اكعایش ٗیز١س.
ً٘ -75جٞز كطًٝتًٞیٜبظ ً ٠زض ًجس ٞ٘ٛز پیسا ٗیًٜس ٗٞخت كطًٝتٞظٗیب  ٝكطًٝتٞظٝضیب ٗیشٞز.
 -76آٓسٝالظ اظ آٛعیٖ١بی ٗسیط ٗتبثٓٞیسٖ كطًٝتٞظ ث ٠س ٠شیٌْ ٝخیٞز زاضز ًیٛ ٠یٞع  Aزض ثبكیت١یبی خٜیٜیی ٝ
ػضالت ثعضُسبالٞٛ ،ٙع  Bزض ًجسًٔ ،ی ٝ ٠ضٝز ٟثعضُسبالٛ ٝ ٙیٞع  Cزض ثبكیت١یبی ػظیجی ثعضُسیبال ٙثییبٙ
ٗیشٞز.
 -77زض سٞخصة كطًٝتٞظ ،اُط كطًٝتٞظ ثب ًُٔٞع ُ ٝبالًتٞظ ٗظطف ُطزز ،خصة كطًٝتٞظ اكعایش ٗیییبثیس ٝ ،ؿبٓجیب
ٛشب١ ٠ٛبی سٞخصة اتلبم ٘ٛی اكتس.

نکته ههن :داوطلبین هحترم توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ
گونه کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت .برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با
شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.
921-33092931-33092936-90332223393
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