
نخبگان یگروه پزشک یخدمات آموزش یمرکز تخصص  
 

  93پاسخ تشریحی درس بیوشیمی ارشد تغذیه 
 .گزینه د صحیح است -61

و سه پل دي سولفیدي تشکیل شده ) اسید آمینه  51حاوي (  Bو  Aهورمون انسولین از دو زنجیره 
فنیل آالنین قرار دارد که در فعالیت انسولین داراي نقشی مهم و جایگاه آن  B25و  B24در ردیف . است 

شکل پروانسولین است که در اثر آنزیمهاي ه انسولین در ابتدا ب. در گونه هاي مختلف ، ثابت است 
 3جزوه بیوشیمی 66ص(تجزیه می شود Cپروتئاز و شبه کربوکسی پپتیداز به انسولین و پپتید 

   )نخبگان
  

  
  .گزینه ج صحیح است -62

آلوپورینول آنالوگ هیپوگزانتین است که براي افراد مبتال به بیماري نقرس یا افزایش اسیداوریک تجویز 
 )نخبگان 3جزوه بیوشیمی 26ص(ی آنزیم گزانتین اکسیداز می باشداین دارو مهار کننده رقابت. می شود

  .گزینه ج صحیح است - 63
سیستم بافري فسفات  
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pK  این سیستم بافري ، بهترین بافر خون بوده ولی چون داراي . است 8/6این سیستم بافري حدود
  )نخبگان 1جزوه بیوشیمی 14و10ص(ردار استغلظت کمی است از اهمیت کمی برخو

  یونیزاسیون آن به صورت زیر است
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  .گزینه د صحیح است -64
آگارز یک .شود اینولین ، گلیکوژن و کیتین هموپلی ساکارید هستندبا توجه به گزینه ها مشاهده می 
جزوه  136-134صص(گاالکتوز است - Lانهیدرو  6و3گاالکتوز و  - Dهتروپلی ساکارید شامل واحدهاي 

  )نخبگان 1بیوشیمی
  .گزینه د صحیح است -65

را جذب می  UVزنجیره هاي جانبی تیروزین ، تریپتوفان ، فنیل آالنین و پیوندهاي پپتیدي 
  )نخبگان 1جزوه بیوشیمی 21ص(کنند

  .گزینه ب صحیح است -66
ات نسبت به سایر موارد با توجه به جدول مشخص است که انرژي آزاد شده از مولکول فسفوانول پیروو

  )نخبگان 2جزوه بیوشیمی 4ص(بیشتر است
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  .گزینه الف صحیح است -67

به عنوان کوآنزیم استفاده می کند بخش کتون ) تیامین پیروفسفات (  TPPترانس کتوالز که از 
ـ فسفات 3ـ فسفات و گلیسرآلدئید 7ـ فسفات منتقل و سدوهپتولوز 5ـ فسفات را به ریبوز 5گزیلولوز 

  )نخبگان 1جزوه بیوشیمی 159ص(لید می کندتو
  .گزینه ب صحیح است -68

ابتدا در . در پستانداران سیستئین از ترکیب دو اسید آمینه سرین و هموسیستئین حاصل می شود
دو اسید آمینه سرین و هموسیستئین با هم  PLPسنتاز و کوآنزیم  - βحضور آنزیم سیستاتیونین 

لیاز و  - γسپس سیستاتیونین در حضور سیستاتیونین .ترکیب شده سیستاتیونین را تولید می کنند
 -αسیستاتیونین شکسته شده ، سیستئین و  γبا آزاد شدن یک گروه آمین از کربن   PLPآنزیم کو

   )نخبگان 1جزوه بیوشیمی 100ص(کتوبوتیرات را تولید می کند
  .گزینه ب صحیح است  -69

فلئورواوراسیل به عنوان یک داروي ضد سرطان که در بدن به فلئورودزوکسی اوراسیل منوفسفات  – 5
(F- dUMP) این ترکیب یک مهارکننده رقابتی براي آنزیم تیمیدیالت سنتتاز است .تبدیل می گردد

 )نخبگان 3جزوه بیوشیمی 24ص(تبدیل نمی شود  dTMPبه  dUMPدر نتیجه 
  .گزینه ج صحیح است -70

از  )هر چند در هیچکدام از منابع ذکر نشده است(ماهیچه اسکلتی کتوز به روده ، بیضه و انتقال فرو 
  )نخبگان 1جزوه بیوشیمی 140ص((انجام می گیرد GLUT5طریق 

  .گزینه ب صحیح است -71
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یک واکنش کلیدي است و اگر متیل مالونیل  CoAبه سوکسنیل  CoAواکنش تبدیل متیل مالونیل 
CoA ویتامین  نتواند به علت فقدانB12  به سوکسنیلCoA  تبدیل شود مقدار متیل مالونیلCoA 

بوده لذا سنتز اسیدهاي چرب مختل می CoA افزایش یافته و این ماده مهار کننده رقابتی مالونیل 
  )نخبگان 2جزوه بیوشیمی 230ص(گردد

  .گزینه الف صحیح است -72
ایکوزانوئیدها به عنوان هورمون هاي پاراکرینی مطرح هستند که فقـط بـر روي سـلول هـاي موجـود در      

و  (PG) پروسـتاگالندین هـا  . این ترکیبـات وارد جریـان خـون نمـی شـوند     .نزدیکی خود اثر می گذارند
با حلقوي شدن در ساختمان اسید آراشـیدونیک در مسـیر سیکلواکسـیژناز ایجـاد      (TX) ترمبوکسان ها

نیـز   HPETEسنتز لوکوترین ها با فعالیت لیپواکسیژناز می باشد کـه در ایـن مسـیر واسـطه     . می شوند
  )نخبگان 2جزوه بیوشیمی 31و30صص( تولید می گردد

.  

  
  
  

  .گزینه ب صحیح است -73
کروم جزئی از پروتئین کرومودولین است که باعث تسهیل فرایند اتصال انسولین به گیرنده اش می 

  .گردد
  .گزینه د صحیح است - 74

آهن و شناخته شده ترین عالمت کمبود آهن ، کم خونی میکروسیتیک هیپوکروم است که در آن مقدار 
  .فریتین پائین و ترانسفرین باال است

  گزینه ج صحیح است -75
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این در )یعنی نرمالیته(در این مساله مقدار سدیم بر حسب میلی اکی واالن در لیتر خواسته شده است
ضرب  10در پس کافیست این مقدار .حالی است که مقدار سدیم بر حسب میلی گرم درصد است

  :پس داریم  )ننخبگا 1جزوه بیوشیمی 6ص(شود
N=333,5×10/23=145 

  .گزینه ب صحیح است -76
فاکتور فعال کننده پالکت نوعی گلیسروفسفولیپید است که از لکوسیت هایی به نام بازوفیل ها آزاد می 

  .شوند و باعث تحریک تجمع پالکت و آزادسازي سروتونین از پالکت ها می شوند
  .گزینه الف صحیح است -77

 sn-2لیزوفسفولیپدها ، فسفوآسیل گلیسرول هایی هستند که فقط داراي یک ریشه آسیل روي کربن 
لیزوفسفولیپیدها در تبدیل متقابل فسفولیپیدها به .(Lysolecethin)خود می باشند مثل لیزولستین 

  .یکدیگر نقش دارند

  
  
  

یک مولکول اسید چرب یک مولکول اسید فسفریک و یک مولکول کولین که ) کولین(پس از لیزولستین
  )نخبگان 2جزوه بیوشیمی 24ص(قرار دارد آزاد می شود  Xدر جایگاه 

  .گزینه ج صحیح است -78
ژنز و توقف گلیکولیز می شود گلوکاگن در سلول هاي کبدي باعث افزایش تجزیه گلیکوژن و گلوکونئو

جزوه  70و68صص( .در عضله اپی نفرین باعث افزایش تجزیه گلیکوژن و گلیکولیز می شود حالیکهدر
  )نخبگان 3بیوشیمی

  .گزینه ج صحیح است -79
تبدیل می  (PEP)به فسفوانول پیرووات  (Enolase)گلیسرات به کمک آنزیم انوالز ـ فسفو2

  )نخبگان 1جزوه بیوشیمی 146ص(شود
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  .استگزینه د صحیح  -80
تغییرات پس از ترجمه پروتئین هاي انعقادي منجر به تشکیل باقیماندهاي گاماکربوکسی گلوتامیل می 

  )فصل ویتامین ها جزوه بیوشیمی نخبگان(.گردد
  .گزینه الف صحیح است -81

تولید می کند که این مقدار با گلوکونئوژنز  NADHاکسیداسیون اتانول توسط کبد مقادیر زیادي 
تداخل می کند و تعادل واکنش هاي کاتالیز شده توسط الکتات دهیدروژناز و ماالت دهیدروژناز را به 

  )فصل زنجیره تنفسی جزوه بیوشیمی نخبگان(.سمت تشکیل الکتات و ماالت جابجا می کند
  .گزینه ب صحیح است  -82

ی به غلظت مهارکننده، غلظت سوبسترا و تمایل نسبی سوبسترا و مهارکننده به اثر مهارکننده هاي رقابت
در این نوع مهار اگر غلظت سوبسترا بیشتر شود موفقیت سوبسترا در رقابت با آنزیم . آنزیم ،بستگی دارد

 )نخبگان 1جزوه بیوشیمی 196ص(ه کم می شودبیشتر شده در نتیجه اثر مهارکنند
 .گزینه د صحیح است -83

  :در حالت کلی هورمون ها بر اساس ماهیت شیمایی خود در دو گروه قرار می گیرند
. هورمون هایی که می توانند از غشا سلول عبور کنند و به بدون گیرنده سلولی وارد سلول می شوند -1

مانند (کلیه هورمون هاي محلول در چربی در این گروه قرار دارند مانند هورمون هاي استروئیدي
این گروه از هورمونها قادر به عبور از غشا  -2 )سوماتوستاتین ون هاي قید شده در سوال بجزهورم

جزوه  55ص(سلولی نبوده و از طریق گیرنده هاي خاص خود روي غشاء سلولی عمل می کنند
  )نخبگان 3بیوشیمی

  .گزینه ب صحیح است - 84
به آندروژن ها متصل می  (sex hormone binding globulin)گلوبولین اتصالی هورمون رشد 

جزوه  45ص( (.درصد تستوسترون به این گلیکوپروتئین مشتق از کبد متصل می شود 65حدود .گردد
  )نخبگان 3بیوشیمی

  .گزینه ج صحیح است -85
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انسولین باعث  افزایش فعالیت کمپلکس آنزیمی اسید چرب سنتاز شده ، باعث بیوسنتز اسیدهاي چرب 
و افزایش غلظت آنها در سلول شده و همچنین موجب مهار آنزیم آدنیالت سیکالز  می شود و آنرا 

  )نخبگان 2جزوه بیوشیمی 62ص(هورمون ضد تجزیه چربیها می نامند
  .گزینه ب صحیح است -86

هورمون  افزایش ، اسواللیته ادرار افزایش می یابد که این افزایش باعث افزایش اسمواللیته خون با
  )نخبگان 1جزوه بیوشیمی 5و 4صص( .می یابدوازوپرسین می شود در نتیجه بازجذب آب افزایش یافته 

  .گزینه د صحیح است -87
 .شود که از تریپتوفان ایجاد می شودسروتونین منقبض کننده عروق بوده ، باعث افزایش فشار خون می 

 (NO) ساز اکسید نیتریک آرژینین پیش .تیروزین، پیش ساز دوپامین ، اپی نفرین و نوراپی نفرین است
 )نخبگان 1جزوه بیوشیمی 108و107صص(است
  .گزینه د صحیح است -88

CO  م اکسیژناز ایجاد می گردد که داراي اثرات مشابهاز فعالیت هNO  است و با شل کردن عروق در
جزوه  64ص( .اثر خود را می گذارند cGMPاز طریق  NOو  CO .کنترل فشار خون نقش دارد

  )نخبگان فیزیولوژي
  .گزینه ج صحیح است  -89

 hnRNA (Heterogenousسازهاي بزرگی به نام  هاي یوکاریوتی در اثر پردازش پیشmRNAاکثر 
Nuclear RNA) دم پلی که این فرایند ها شامل قرار دادن کالهک ، قرار دادن  به وجود می آیندA 
  )نخبگان 3جزوه بیوشیمی 45ص(انجام می گیرد) نه حذف اگزون ها(و حذف اینترون ها 

  .گزینه ب صحیح است -90
یوکاریوتها )  EF-2( توکسین دیفتري نوعی پروتئین میکروبی است که فقط بر عامل طویل کننده   

 )نخبگان 3جزوه بیوشیمی 53ص(ی بوده ، استفاده درمانی نداردین ترکیب سما. مؤثر است 
  


