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بسمه تعالی
کلیه جزوات گروه آموزشی نخبگان در سال جاري نیز با پوشش تقریباً

و علوم بهداشتی در تغذیهعلوم سواالت آزمون کارشناسی ارشد رشته 
برخی از ویژگی هاي .توانسته است در این زمینه پیشتاز باشدتغذیه

:جزوات نخبگان
شامل کلیه نکات مهم و تستی.1
حاوي کلیه توضیحات مورد نیاز جهت درك بهتر نکات و ترجمه و تفسیر .2

کلیه لغات اختصاصی و جداول مهم
و توضیحات با پاسخ اخیر کنکور هايسالدر بر گیرنده کلیه تست هاي .3

مربوطه
مشاوره و برنامه ریزي هفتگی توسط دانشجویان دکتري و ارشد علوم .4

تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
جزوات نخبگان وبتککسب اطالعات بیشتر در زمینه نحوه تهیه هتج

:می توانید با شماره زیر تماس بگیرید
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3238002-0131
3232543-0141
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93-92پاسخنامه تشریحی درس بیوشیمی رشته علوم تغذیه سال تحصیلی 
.گزینه ج صحیح است-61

.گزینه ب صحیح است-62
تقریباً کل وزن خشک مو،ناخن،پشم .این پروتئین در پستانداران یافت شده و موجب استحکام می شود

کراتین ها بخشی از خانواده بزرگ -α. و بیشترالیه هاي خارجی پوست از این پروتئین تشکیل شده اند
در . هستند(Intermediate filament)تري از پروتین ها به نام پروتئین هاي رشته اي حدواسط 

وجود PheوAla،Val،Leu،Ile،Metکراتین تعداد زیادي از باقیمانده هاي آبگریز مثل -αساختار 
کراتین مقدار زیادي باقیمانده هاي -αتمان عالوه بر باقیمانده هاي آمینواسیدي یاد شده در ساخ.دارد

نیز وجود دارد که در زنجیره هاي پلی پتیدي مجاور می توانند ایجاد پیوندهاي دي Cysآمینواسیدي 
.سولفید کنند

.گزینه الف صحیح است-63

.گزینه ج صحیح است-64
6 -N–متیل لیزین شکل متیله لیزین است که در ساختار میوزین پروتئین ماهیچه وجود دارد.
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.گزینه ج صحیح است-65
در ساختمان .از مشتقات فسفولیپیدها بوده و این ترکیب از لیپیدهاي مهم غشاء میتوکندري ها است

در شکل گلیسرول .داردیک مولکول فسفاتیدیل گلیسرول وجودXعمومی گلیسروفسفولیپیدها به جاي 
.ها مشخص شده اند

.گزینه الف صحیح است-66
گلیکوپروتئین ها ترکیبات کونژوگه هاي کربوهیدرات و پروتئین بوده و در آنها بخش هاي کربوهیدراتی 
کوچک تر و از نظر ساختمانی متنوع تر از گلیکوزآمین گلیکان هاي موجود در پروتئوگلیکان ها می 

یک OHگروه اتصال کربوهیدرات ها از طریق یک پیوند گلیکوزیدي بین کربن آنومریک قند و .باشند
Ser یاThr)اتصال-O ( یا نیتروژن آمیديAsn )اتصال -N (می باشد.
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.گزینه ج صحیح است-67

عامل آمین را با عامل کربوکسیل جمع و pKاسیدهاي آمینه داراي زنجیره جانبی غیر یونیpHiجهت محاسبه ) ب-68
.تقسیم می کنیم2بر 

 
2

)( 321 NHpKCOOHpKpH i
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و غشا خارجی E.coliپورین ها که در ساختار غشا خارجی باکتري هاي گرم منفی مثل ) ج-69
. میتوکندري و کلروپالست یافت می شوند که از طریق آن یون ها و مولکول هاي کوچک عبور می کنند

βدر قسمت عرض غشایی ساختاري به صورت یک بشکه E.coliدر FhuAبراي مثال پورین 
(β-barrel) رشته 22که متشکل ازβدر این پروتئین در قسمت خارجی به وسیله . ناهمسو می باشد

تعداد زیادي از اسیدهاي آمینه هیدروفوب پوشیده شده است در حالی که در قسمت مرکزي آن که در 
.غشا قرار دارد اسید هاي آمینه هیدوفیل قرار دارد

.گزینه ب صحیح است-70

.ب صحیح استگزینه -71
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. گلوکز با مکانیسم انتشار تسهیل شده وارد سلول می شود
.گزینه ب صحیح است-72

گروه هاي عملکردي قابل یونیزه شدن مربوط به زنجیره هاي جانبی باقیمانده هاي آمینواسیدي و یا 
باز می –کاتالیز اسید . گروه هاي پروستتیک به عنوان اسید یا باز درکاتالیز می توانند شرکت کنند

عت فقط به غلظت باز اختصاصی ، تغییرات سر-در کاتالیز اسید.تواند بصورت اختصاصی یا عمومی باشد
موجود در مولکول آب حساس بوده و به سایر اسید و بازهاي موجود -OHو یا H+(H3O+)یون هاي 

اما اگر سرعت واکنش به تمامی اسید و بازهاي موجود در محیط .در محلول یا جایگاه فعال بستگی ندارد
.باز عمومی گویند-وابسته باشد به آن کاتالیز اسید

.ح استگزینه ب صحی-73
کربنه بنام اسید والریک 5درساختمان بیوتین یک حلقه ایمیدازول ، یک حلقه تیوفن و یک اسید چرب 

واکنشهاي آنزیمی هاي ذیل با اتصال کوواالنی مانندcarboxylationبیوتین در واکنشهاي .وجود دارد
. دخالت داردآنزیم به 
COاین آنزیم یک مولکول )pyruvate carboxylase( ـ پیرووات کربوکسیالز 1 را به پیرووات 2

.تولیدمی نمایدoxaloacetateانتقال داده و 
که سبب تولید مالونیل ) Acetyl coA carboxylase( کر بو کسیالز Aـ استیل کو آنزیم 2

. این ماده درسنتز اسیدهاي چرب سنتز دخالت داردAکوآنزیم 
که پرو پیونات حاصل ) propionyl coA carboxylase(ـ پروپیونیل کو آنزیم کربوکسیالز3

. به سوکسنیل کوآ  تبدیل می نمایدازمتابولیسم اسیدهاي چرب تک کربنه را
.گزینه د صحیح است-74

.وجود داردC=Oو هم گروه NH2هم گروه GMPدر ساختمان باز موجود در 

.گزینه ب صحیح است-75
.یدآممانعت بعمل میمتانولبروز اثرات سمیاز به واسطه تداخل بین اتانول و متانول، 

.گزینه ب صحیح است-76
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.گزینه ج صحیح است-77
.تلومرها در پیري کاهش می یابند ولی در سلول هاي سرطانی مقدارشان ثابت بوده و کاهش نمی یابد

.گزینه ج صحیح است-78
دو فرایند گلیکولیز و گلوکونئوژنز هماهنگ هستند و در نتیجه وقتی یکی از دو فرایند به شدت فعال 

فعالیت آنزیمهاي ویژه  هر فرایند به ترتیبی تنظیم می .است ، فرایند دیگر داراي فعالیت کمی می باشد
آنزیم باعث تحریک فعالیتADPبراي مثال . گردد تا هر دو فرایند همزمان فعال نشوند

نیز ATPسیترات و .بیس فسفاتاز مهار می گردد6و1می گردد، در حالیکه آنزیم 1-فسفوفروکتوکیناز
.انسولین اثر مثبت روي فرایند گلیکولیز دارد.می شوند1-باعث مهارآنزیم فسفوفروکتوکیناز

.گزینه ج صحیح است-79

.گزینه ب صحیح است-80
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ریبوزوم یوکاریوت کمپلکس شده ، از حرکت ریبوزوم بر روي 60Sاین ترکیب با واحد : سیکلوهگزامید 
mRNA جلوگیري می کند.

این ترکیب با . این آنتی بیوتیک نیز در مرحله رونویسی مؤثر است ) : rifampicin( ریفامپیسین 
. می شود mRNA، کمپلکس می گردد و مانع تشکیل پلیمراز باکتريRNAآنزیم زیرواحد 

پلیمراز RNAاین آنتی بیوتیک اثري بر روي . ریفامپیسین جهت درمان بیماري سل بکار  می رود 
.یوکاریوت ندارد 
ریبوزوم 30Sمؤثراست که با واحد mRNAاین آنتی بیوتیک در مرحله ترجمه : استرپتومایسین

.می گرددmRNAب بروز اشتباهات در ترجمه پروکاریوت کمپلکس شده ، موج

:پروکاریوتها اثر می کند mRNAبا دو مکانیسم بر ترجمه : کلرامفنیکل 

. موجب مهار نمودن آنزیم پپتیدیل ترانسفراز می شود –الف 

. ریبوزوم می گردد 30Sبه واحد mRNAمانع کمپلکس شدن –ب 
.یکی از سوبستراهاي لیپو پروتئین لیپاز می باشدVLDL.گزینه د صحیح است-81
:مسیر سنتز کلسترول.گزینه د صحیح است-82
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.گزینه ج صحیح است-83
اسیدهاي چرب براي آزاد سازي انرژي طی فرآیند اکسیداسیون نیازمند فعال شدن می باشند لذا ابتدا 

با یک مولکول ATPدر حضور دو مول ) تیوکیناز( سنتتاز Aآسیل کوآنزیم اسید چرب توسط آنزیم
این ترکیب قادر به عبور از غشاء .را تولید می کندAترکیب شده ، آسیل کوآنزیم Aکوآنزیم 

موجود در غشا خارجی میتوکندري با Iمیتوکندري نیست لذا به کمک آنزیم کارنتین آسیل ترانسفراز 
ترکیب شده ، آسیل کارنیتین را ایجاد می ) یل آمونیوم بوتیرات تري مت-γهیدروکسی –β(کارنتین 

در غشا داخلی میتوکندري . حال آسیل کارنیتین می تواند از غشا داخلی میتوکندري عبور کند.کند
به این صورت که این آنزیم یک مولکول آسیل . آنزیم ترانس لوکاز به عنوان ناقل کارنتین عمل می کند

.اتریکس کرده و یک مولکول کارنیتین را به خارج ماتریکس منتقل می کندکارنیتین را وارد م
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.گزینه د صحیح است-84
- αاسیدهاي آمینه به دنبال از دست دادن عامل آمین خود داراي یک اسکلت کربنی اسیدهاي به نام 

چرخه کربس کتو اسید می شوند که این ترکیب در مسیر تجزیه خود  می تواند به یکی از واسطه هاي
.تبدیل می شودAیا استو استیل کوآنزیم A، پیرووات ، استیل کوآنزیم 
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.گزینه د صحیح است-85
.در شکل نقاطی که با ستاره مشخص شده است در صورت اختالل منجر به گواتر می شود
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.گزینه ج صحیح است-86

.گزینه ج صحیح است-87
هورمونی پپتیدي است و موجب بازجذب آب از ) : ADH( هورمون وازوپرسین یا آنتی دیورتیک 

.کمبود آن منجر به دیابت بیمزه می گردد . لوله هاي دور کلیوي می شود 
این هورمون . اتم کربن می باشد 21آلدوسترون یکی از مهمترین مینرالوکورتیکوییدهاست که حاوي 

.در کلیه ها می شود +Naموجب افزایش باز جذب 
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.صحیح استبگزینه -88

.گزینه ب صحیح است-89
.صحیح استدگزینه -90

عمل می کنند که گروهی از آنها Gگروهی از هورمون ها از طریق گیرنده هاي جفت شونده با پروتئین 
باعث فعال شدن پروتئین IP3. می شوندIP3تولید دي آسیل گلیسرول و سببCاز طریق فسفولیپاز 

.شده  که منجر به باز شدن کانال هاي کلسیم می گرددCکیناز 

د؟ینادیمایآ
مولعايرتکدودشرایسانشراکيرسارسنومزآت الاوسرثکا
هورگاي ه رحلماي هونزمآردرایسبتهباشمابایاقیقده یذغت

؟تساهدشحرطمن گاخبنیشزومآ
66902061 -021


