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ؤف ن  ه    :ط
  

ال تشريحي سواالت هاي كام اي كامل از سواالت به همراه پاسخ خداوند را سپاسگزاريم كه توفيق آن داد با مجموعه
كتاب حاضر . مهاي تحصيالت تكميلي باشي تغذيه، بيوشيمي و فيزيولوژي در خدمت متقاضيان شركت در آزمونعلوم 

و ) هارپر ولنينجر(، بيوشيمي )كراوس و مادرن(در سه بخش و برمبناي آخرين ويرايش كتب مرجع علوم تغذيه 
باشد، سعي  وعه كه حاصل تالش مداوم و مستمر گردآورندگان ميدر اين مجم .تدوين شده است) گايتون(فيزيولوژي 

هاي كامال تشريحي استخراج شده از منابع جديد اعالم شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و  شده است پاسخ
اي كه دانشجويان با مطالعه كامل اين مجموعه در اصل مروري سريع بر تمام  آموزش پزشكي ارائه گردد، به گونه

در بسياري از موارد جهت اطمينان از پوشش تمامي موارد، نكات . ها و مباحث مهم اين دروس داشته باشند سرفصل
الزم بذكر است كه در برخي سواالت علوم . مهم و مرتبط با سوال به صورت كامل در اين مجموعه ارائه گرديده است

بندي و مشاهده تغييرات جديد منابع  ت جمعجه 2014و مادرن  2017كراوس تغذيه عالوه بر پاسخ به نكات جديد 
  .اشاره شده است

مناسـب   هاي كارشناسـي ارشـد و دكتـري تخصصـي علـوم تغذيـه وزارت بهداشـت        رشتهاين كتاب براي دانشجويان 
اي از مشكالت متقاضيان ادامه تحصيل در مراحل تكميلي كارشناسي ارشد و  اميد است اين اقدام بتواند پاره .باشد مي

در پايان از گروه تاليفي دكتر خليلي كه نقش بسزايي در تسريع  .ي تخصصي اين رشته را تا حدودي حل نمايددكترا
  .نماييم اند تشكر و قدرداني مي چاپ اين كتاب برعهده گرفته

 كننـد درخواسـت داريـم كـه انتقـادات و پيشـنهادات خـود را بـه پسـت          از تمام عزيزاني كه اين كتاب را مطالعه مي
  .ارسال فرمايند m-abdolahi@tums.ac.irونيك الكتر

  

  دكتر مينا عبدالهي
  دكتر نياز محمدزاده هنرور
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تغذیه

یک در بروز کمبود نیاسین مؤثر است؟کمبود کدام.1

تیامین -پیریدوکسین)2فوالت -ریبوفالوین)1

پیریدوکسین -ریبوفالوین)4فوالت -پیریدوکسین)3

تري دارد؟یک درکاهش جذب کلسیم تأثیر بیشکدام.2

فیتات)2اگزاالت )1

پروتئین دریافتی )4فیبر غذائی )3

هاي کمبود کدام است؟از نشانهBlepharitisعارضه .3

فوالت )2نیاسین )1

بیوتین )4پیریدوکسین )3

کلسترول سرم دارد؟-LDLتري بر اسید چرب تأثیر نامطلوبکدام.4

استئاریک )2میریستیک )1

کاپریک )4پالمیتیک )3

ي است؟ناشی از کمبود کدام ماده مغذOculoorogenitalسندروم .5

نیاسین )2تیامین )1

ریبوفالوین )4پیریدوکسین )3

شود؟کدام پپتید تولید شده از دستگاه گوارش سبب افزایش اشتها می.6

سکرتین )2گاسترین )1

گرلین )4رزیستین )3

شود؟ها تأمین میچند درصد انرژي از پروتئین(ZONE)در رژیم زون .7

1(152(203(254(30

سواالت 

علوم تغذیه)Ph.D(تخصصی دکتري

87-88سال 



سواالت  8

چند گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن است؟(Pre-game)مقدار کربوهیدرات توصیه شده در غذاي پیش از مسابقه .8

1(22(33(44(5

تري دارد؟بیشEکدام روغن، ویتامین .9

زیتون )4بادام زمینی )3کانوال )2گردان آفتاب)1

؟شدبانمیCیک، محصول نهائی متابولیسم ویتامین کدام.10

گزیلوز )2دي اکسیدکربن )1

ال گولونیک -کتودي3و2اسید )4اسید گزیلونیک )3

تري دارد؟کدام لیپوپروتئین فسفولیپید بیش.11

IDL3(VLDL4(HDL)2شیلومیکرون )1

تر است؟جذب کدام استرول غذایی کم.12

1(SQUALENE2(CHOLESTEROL

3(LANSTEROL4(STIGMASTEROL

نشأ میواینوزیتول در پستانداران کدام است؟م.13

یک اسید فیت)2گلوکز )1

متیونین )4الکل اتیلیک )3

تر است؟یک کمزیست دسترسی کدام.14

موکر)4ید )3پتاسیم )2سدیم )1

در کجا سنتز شده و چه نقشی دارد؟(Hepcidin)هپسیدین .15

آهن افزایش دفع-کلیه)2مهار جذب آهن -کبد)1

افزایش جذب آهن -روده)4مهار جذب آهن -روده)3

یابد؟طور معنی داري افزایش مییک در بیماران ضربه مغزي بهدفع ادراري کدام.16

روي)2کلسیم )1

Dویتامین )4پروتئین )3

ها ارتباط دارد؟یک از سرطانمصرف زیاد گوشت قرمز با افزایش خطر کدام.17

روستات پ)2تخمدان )1

ریه )4دهانه رحم )3

یابد؟در کدام دوره سرعت رشد و دریافت غذاي کودك به صورت بارزي کاهش می.18

دبستانی پیش)2ي تغذیه تکمیلی ابتدا)1

سالگی پایان یک)4دبستان )3

شوند؟یک به ترتیب سبب افزایش و کاهش اشتها میکدام.19

متیل فنیدات -وترکساتمت)2ایمی پرامین -آلپرازوالم)1

ایمی پرامین -فلوکستین)4تئوفیلین -آلپرازوالم)3

20.DRI ماهه دوم شیردهی چند کیلوکالري است؟6، براي انرژي اضافی در

1(3302(4003(5304(600

ترین مقدار تورین را دارد؟یک کمکدام.21

گوشت گوساله )2گوشت مرغ )1

گاو شیر)4غذاهاي دریایی )3
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نوع گاما در کدام فرآیند نقش دارند؟PPARرسپتورهاي .22

کاهش لیپوژنز در بافت چربی )1

کاهش فعالیت لیپوپروتئین لیپاز )2

اکسید شده -LDLکاهش برداشت سلولی )3

پیشرفت آترواسکلروز )4

تر است؟مقدار کدام اسید چرب در شیر مادر کم.23

لینولنیک )2لینولئیک)1

ایکوزاپنتانوئیک )4اهگزانوئیک دکوز)3
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تریول کلسی)2استروژن )1

ید )4کلسیم )3

یک در بروز اسیدوز الکتیک مؤثر است؟کمبود کدام.26

1(12B2( ریبوفالوین

آهن)4اسید فولیک )3

Cیک با سطح پایین مصرف باالي کدام.27 Reeactive Protein (CRP)ارتباط دارد؟

غالت )2ها ها و سبزيمیوه)1

ها چربی)4ها پروتئین)3

Therapeuticدر رژیم .28 lifestyle change diet (TLCD)شود؟روزانه چند گرم فیبر توصیه می

1(20-152(30-253(40-354(50-45

شود؟ی توصیه میهاي غذاییک از رژیمدر بیماران مبتال به دیورتیکول کدام.29

پرفیبر )2فیبر کم)1

نرم )4مایع کامل )3

بخشد؟ یک از منابع پروتئینی وضعیت دماغی بیماران مبتال به آنسفولوپاتی را بهبود میکدام.30

ي داراي اسیدهاي آمینه آروماتیک هاپروتئین)1

هاي گیاهی کازئین و پروتئین)2

هاي گوشت قرمز پروتئین)3

هاي گوشت سفید وتئینپر)4

باشد؟ها مییک، جزو آنتوسیانینکدام.31

1(Delphinidin2(Luteolin

3(Catechin4(Daidzein
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به ترتیب در مراحل اولیه ماراسموس و کواشیورکو نسبت به حالت نرمال به چه صورت است؟BMRتغییرات .32
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حداقل چند درصد از پروتئین موردنیاز بیماران دیالیزي بایستی از پروتئین با ارزش بیولوژیکی باال باشد؟.39

1(302(403(504(60

ها مؤثر است؟ها براي از بین بردن باکتريماران دچار سوختگی، کدام اسیدآمینه در تقویت توانایی نوتروفیلدر بی.40

آرژنین )4لیزین )3ایزولوسین )2گلوتامین )1

تواند باعث کدام حالت شود؟مکمل یاري اریتروپوئیتین در ورزشکاران می.41

افزایش کلسیم خون )2فشار خون افزایش)1

کاهش فشار خون )4کاهش پتاسیم خون )3

؟یابدنمیسطح سرمی کدام پروتئین در فاز حاد عفونت کاهش .42

ترانسفرین )2آلبومین )1

تیرتینترانس )4فریتین )3

استنشاق کدام عناصر در مناطق صنعتی با مسمومیت همراه است؟.43

موکر-آهن)2مس -سلنیوم)1

سلنیوم -لیبدنمو)4منگنز -موکر)3

عالئم مسمومیت کدام عنصر مشابه بیماري پارکینسون است؟.44

مولیبدن )2موکر)1

منگنز )4سلنیوم )3
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تغییرات سریع وزن بدن نشانگر تغییر در کدام بخش است؟.45

1(FFM2( تعادل مایعات بدن

تودة چربی )4پروتئین عضالت )3

؟نشده استارشطوالنی مدت، کمبود کدام گزTPNدر.46

مس )2توکرفرول )1

سلنیوم )4بیوتین )3

بتا متیل بوتیرات متابولیت کدام اسیدآمینه است؟-بتاهیدروکسی.47

لوسین )2تریپتوفان )1

آرژنین )4فنیل آالنین )3

شود؟یک جزء هتروپلی ساکاریدها محسوب میکدام.48

پکتین )2کیتین )1

ها وکانبتاگل)4کیتوزان )3

گردد؟هاي گیاهی موجب کاهش کدام میها و استرولمصرف استانول.49

1(HDLc2(LDLc

گلیسرول )4گلیسرید تري)3

هاي کربوهیدرات در حین انجام ورزش در تأمین گلوکز عضله مؤثر است؟مصرف چه غلظتی از محلول.50

درصد 6-8)2درصد 6-4)1

درصد 10-12)4درصد 10-8)3

شود؟در بیماران مبتال به اختالل اکسیداسیون اسیدهاي چرب کدام توصیه می.51

مکمل یاري با آهن)2کاهش وزن )1

حذف وعده غذایی قبل از خواب)4مکمل یاري با کارنیتین)3

فعالیت آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز به کدام ویتامین بستگی دارد؟.52

ریبوفالوین )2تیامین )1

بیوتین )4سین پیریدوک)3

چند کیلوکالري است؟(VLCDs)هاي خیلی کم کالري حداقل انرژي رژیم.53

1(2002(4003(6004(800

کدام گزینه در مورد گرلین صحیح است؟.54

.ترین مقدار در افراد چاق استترین مقدار آن در افراد الغر و بیشکم)1

.مقدار آن در افراد چاق و الغر یکسان است)2

.یابدمقدار آن در افراد تحت رژیم الغزي افزایش می)3

.کندمقدار آن در افراد تحت رژیم الغري تغییر نمی)4

؟باشدنمیها در رژیم غذایی یک، مهارکنندة کارسینوژنکدام.55

1(Anthocyaninse2(Indoles

3(Sulforaphanes4(Acrylamide
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:(Visfatin)سطح پالسمایی هورمون ویس فاتین .56

.کنددر مقاومت انسولینی تغییر نمی)2.یابددر مقاومت انسولینی افزایش می)1

.کندبا افزایش بافت چربی تغییر نمی)4.یابدبا افزایش بافت چربی کاهش می)3

است؟RDAدر تمرینات سنگین نیاز به پروتئین ورزشکاران چند برابر .57

1(2-5/12(3-5/2

3(4-5/34(5-5/4

تري در عضله وجود دارد؟دام اسیدآمینه به مقدار بیشک.58

هیستیدین )4آالنین )3متیونین )2تریپتوفان )1

یک نقش حفاظتی محتمل در مقابل پنومونی دارد؟کدام.59

اسید استئاریک )2اسید اولئیک)1

اسید پالمیتیک )4اسید آلفالینولئیک )3

شود؟ب چند کیلوکالري انرژي در دقیقه مصرف میروي و کوهنوردي به  ترتیدر پیاده.60

1(5/2،4/72(5/1،8

3(3،7/54(3/3،8

؟دهدبارداري چند برابر افزایش میخونی فقر آهن متوسط، مرگ و میر مادران کم.61

1(5/12(23(5/24(3

کدام گزینه در مورد میزان تورین شیرمادر درست است؟.62

.کنددر طول شیردهی فرقی نمی)2.هاي بعد استاز هفتهتر در هفته اول بیش)1

.در شیرمادر وجود ندارد)4.هاي بعد استتر از هفتهدر هفته اول کم)3

؟نداردکدام در بهبود بیماران مبتال به سوختگی اثري .63

گلوتامین )2آرژنین )1

3(BCAAs4(سین گلی

با رشد مغزي و قدرت شناختی شیرخواران ارتباط دارد؟یک از اسیدهاي چرب موجود در شیرمادر کدام.64

لینولنیک، اسید دوکوزاهگزانوئیک -اسید آلفا)1

اسید لینولئیک، اسید دوکوزاهگزانوئیک )2

اشیدونیک، اسید ایکوزاپنتانوئیک اسید آر)3

الینولنیک -اسید لینولئیک، اسید آلفا)4

بیوشیمی

شود؟کز، اسید گلوکونیک تولید میدر اثر اکسیداسیون کدام عامل گلو.65

6عامل الکلی کربن )2عامل آلدئیدي )1

6عامل آلدئیدي و الکلی کربن)24عامل الکلی کربن )3

ها در کدام ترکیب زیر وجود دارد؟پروتامین.66

گاماگلبولین )2اورالبومین )1

هیستون )4نوکلئوپروتئین )3
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؟اسید چرب داراي آلدئید چرب در ساختمان خود استیک از ترکیبات زیر به جايکدام.67

گانگلیوزید )2سربوزید )1

استرول )4پالسمالوژن )3

ترین لیپید در غشاء سلول کدام ترکیب زیر است؟عمده.68

اسفنگولیپیدها )2کلسترول آزاد )1

اسفنگوگلیکولیپیدها )4فسفولیپیدها )3

:جزکار رفته است، بهر گلیسرول بههاي زیدر ساختمان تمام مولکول.69

کاردیولیپین )2اسفنگومیلین )1

اسید فسفاتیدیک )4لیستین )3

باشد؟ترین مقدار پروتئین میهاي زیر داراي بیشیک از انواع غشاکدام.70

غشاء گلبول قرمز )2میتوکندري غشاء داخل)1

غشاء میلینی )4غشاء پالسمایی )3

قرار گرفته ا ست محصول واکنش کدام دسته از مواد زیر است؟Cستین تحت تأثیر آنزیم فسفولیپاز یک مولکول لی.71

گلیسرول، اسیدچرب، فسفوکولین )2گلیسرول، اسیدچرب، فسفواتانول آمین )1

اسید فسفاتیدیک، کولین )4اسیل گلیسرول، فسفوکولین دي)3

ها است؟زیمفسفاتاز جزء کدام گروه از آن-6آنزیم گلوکز.72

هیدروالزها )2اکسیدوردکتازها )1

لیگازها )4ترانسفرازها )3

هاي موتاز درکدام گروه آنزیمی قرار دارد؟آنزیم.73

ایزومرازها )2ترانسفرازها )1

لیگازها )4لیازها )3

ها نقش دارد؟کدام آنزیم زیر مستقیماً در متابولیسم چربی.74

استیل کوآکربوکسیالز )2پیروات کربوکسیالز)1

الکتات، دهیدروژناز )4گلوتامات دهیدروژناز )3

توادن اثر مهارکننده را کاهش داد؟ها با افزایش غلظت سوبسترا مییک از انواع مهارکنندهدر کدام.75

رقابتی )2ناپذیر برگشت)2

نارقابتی )4غیررقابتی )3

کربن دخالت دارد؟کدام ویتامین زیر در انتقال عوامل یک.76

تیامین پیروفسفات )2بیوتین )1

پیریدوکسال فسفات )4اسید فولیک )3

فاقد زنجیره جانبی است؟Kاز انواع ویتامین یککدام.77

مناکینون )2فیلوکینون )1

فیتونادیون )4منادیون )3

وجود دارد؟HDLوVLDLهاي زیر در ساختمان شیلومیکرون، یک از آپوپروتئینکدام.78

1(1A2(B3(48B4(E
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وجه مشخصه، ساختمان شیمیائی گانگلیوزیدها نسبت به سایر گلیکواسفنگولیپیدها کدام مورد است؟.79

وزیل سرامیدداشتن گلوک)2نوع اسید چرب )1

داروجود یک مولکول قند سولفات)4داشتن یک یا چند مولکول اسید سیالیک )3

است؟اثر دي نیتروفنل در زنجیره تنفسی کدام .80

کاهش فعالیت زنجیره انتقال الکترون )2افزایش نسبت تنفسی )1

کاهش سرعت متابولیک پایه )4کاهش گرادیان پروتون غشاء میتوکندري )3

شود؟یک از موارد زیر مهار میسیتوکرم اکسیداز توسط کدام.81

سیانید )A4آنتی مایسین )3روتنون)2ها باربیتوات)1

:جزهاي زیر در مسیر گلوکونئوژنز نقش دارند، بهتمامی آنزیم.82

فسفاتاز -6–گلوگز )2بیس فسفاتاز 6و1فروکتوز )1

فسفوگلوکوموتاز )4فسفوانول پیرووات کربوکسی کیناز )3

:جزدهد، بهتشکیل میADPقسمتی از ساختمان تمام ترکیبات زیر را .83

A2(NADکوآنزیم )1 +

3(FAD4( تیامین پیروفسفات

؟ندارددر کدام مسیر متابولیکی، گلوکز نیازي به واکنش موتازي .84

ژنزگلوکونئو)2گلیکولیز )1

پنتوز فسفات )4گلیکوزنولیز )3

را به عهده دارد؟(FAS)کدام آنزیم تنظیم چرخه اسید چرب سنتاز .85

استیل کوآکربوکسیالز )2بتاستواسیل سنتاز )1

اسید چرب تیوکیناز )4پالمتیل داسیالز )3

؟کدام استمحصول نهایی سنتز اسید چرب توسط کمپلکس اسید چرب سنتاز در انسان .86

اسید اولئیک )2اسید پالمیتیک )1

اسید آراشیدونیک )4اسید استئاریک )3

شود کدام است؟واگذار میVLDLبهHDLآپوپروتئینی که در جریان خون از .87

1(A2(B3(C4(D

اولین نوکلئوتید در راه سنتز پیریمیدینها کدام است؟.88

1(GTP2(TMP3(OMP4(UMP

نیاز به کدام مورد زیر است؟CDNAبراي ساختن .89

ژن مورد نظر )2تمامی ژنوم )1

3(hnRNA4(mRNA بالغ

یک از فرآیندهاي زیر نقش دارد؟در کدامρ(Rho)پروتئین .90

خاتمه رونویسی )RNA2شروع سنتز )1

شناسایی مبدأ رونویسی )4خاتمه ترجمه )3

clearingبه کدام آنزیم زیر در مورد تري گلیسریدها .91 factor؟گویندمی

لیپو پروتئین لیپاز )2لیپاز بافت چربی )1

لیپاز حساس به هورمون )4ايلیپاز روده39
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اسیدهیالورونیک کدام است؟يدهندهمواد تشکیل.92

1(–N استیل گلوکز آمین و اسید گلوکورونیک

2(–N سولفات واسید گلوکورونیک 6-استیل گاالکتوز آمین

سولفات اسید گلوکورونیک سولفات و N–گلوکز آمین )3

4(–N استیل گلوکز آمین و گاالکتوز

مشترك بین راه بیوسنتز کلسترول و سنتز اجسام سنتی کدام مادة زیر است؟يماده.93

هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآ )2متیل مالونیل کوآ )1

آلفا کتوگلوتارات )4پروپیونیل کوآ )3

شود؟ر مشتق میمالتونین از کدام اسید آمینۀ زی.94

تیروزین )2وفان تریپت)1

هیستیدین )4آالنین )3

این قسمت فعال مشابه کدام مورد زیر است؟.باشدداراي یک قسمت فعال می(ACP)ل آسیل پروتئین ناق.95

Qکوآنزیم )A2کوآنزیم )1

NADPH)4کارنیتین )3

C)پپتید .96 peptide) C− شود؟رشح کدام هورمون زیر در خون آزاد میدر ارتباط با ت−

انسولین )2کلسیتونین )1

ACTH)4پاراتورمون )3

باشد؟نتیجۀ اختالل در کاتابولیسم کدام دسته از اسیدهاي آمینه می(MSUD)بیماري شربت افرا .97

الکلی )4دارشاخه)3گوگرددار )2آروماتیک )1

کوالمین است؟کدام نوروترانسمیتر زیر یک کات.98

گاماآمینو بوتیریک اسید )2دوپامین )1

هیستامین )4سروتونین )3

می باشد؟(NO)ساز نیتریک اسید اکساید کدام اسیدآمینۀ زیر پیش.99

آرژنین )2اورینیتن )1

ایزولوسین )4گلوتامات )3

کند؟هاي زیر را کاتالیز مییک از واکنشگزانتین اکسیداز کدام.100

اسید اوریک به گوانین )2هیپوگزانتین به گزانتین )1

آدنین به هیپوگزانتین )4گوانین به گزانتین )3

کنند؟براي سنتز باز پورین کدام دسته از اسیدهاي آمینه زیر شرکت می.101

اسید آسپارتیک -گلیسین-لوتامیکاسید گ)1

گلیسین -آسپارژین-اسید گلوتامیک)2

گلیسین-ارژینآسپ-گلوتامین)3

گلیسین -اسید آسپارتیک-گلوتامین)4

شود؟هاي زیر به علت اختالل در ترشح بیلیروبین کونژوگه از کبد به صفرا ایجاد مییک از یرقانکدام.102

سندروم دوبین جانسون )2سندروم ژیلبرت )1

نجار -سندروم کریگلر)4یرقان فیزیولوژیک نوزادان )3



سواالت  16

یابد؟بیش از همه کاهش میRNAها، غلظت کدام یک از انواع آمانیتین در یوکاریوت-ادر صورت مصرف آلف.103

1(40s rRNA−2(tRNA

3(mRNA4(5s rRNA−

شود؟در کدام فاز از چرخۀ سلولی، زمان همانندسازي تعیین می.104

1(M2(1G3(S4(2G

هاي زیر ساختمان پپتیدي دارد؟کدام دسته از هورمون.105

,GHگلوکاگن، )1 ADH2(،2آلدوسترون، تستوسترونE

3(3 4T ,T ,ACTH4(TSH ،کورتیزولLH

تر است؟کدام نوع آلکالن فسفاتاز در برابر حرارت مقاوم.106

کبدي )4ايروده)3جفتی )2استخوانی )1

کند؟هاي زیر از سد خوبی مغزي عبور مییک از متابولیتکدام.107

دوپا )2نوراپی نفرین)1

نفرین اپی)4دوپامین )3

فیزیولوژي

عضله چیست؟-ینوم در محل اتصال عصباثر سم بوتول.108

افزایش رهایش نوروترانسمیتر )2هاي پس سیناپسی مهار گیرنده)1

مهار هیدرولیز استیل کولین )4تضعیف پتانسیل صفحه انتهایی )3

هاي عضالنی صاف، کدام مورد زیر نقش مهمی دارد؟در شل شدن سلول.109

پتاسیم -پمپ سدیم)2میوزین کیناز )1

میوزین فسفاتاز )4کالمودولین -کمپلکس کلسیم)3

کند؟کدام مورد در کنترل حجم یک سلول متورم شده نقش مهمی ایفا می.110

هاي نشتی غشاءکانال)2پتاسیم -پمپ سدیم)1

Naمبادله کننده)3 H+ انتشار ساده )4−+

ستیل کولین استراز در عضله اسکلتی است؟آنزیم اکدام مورد زیر پیامد مهار فعالیت.111

طوالنی شدن پتانسیل صفحه انتهایی )2جلوگیري از رهایش استیل کولین)1

هیپرپالریزاسیون غشاي پس سیناپسی )4جلوگیري از ورود کلسیم به پایانه سیناپسی )3

شود؟کدام مورد زیر ویژگی پتانسیل عمل محسوب می.112

.ابسته استشکل آن به شدت محرك و)1

.یابداندازه آن با دور شدن از محل تولید، کاهش می)2

.ها یکسان استآستانه تولید آن در همه سلول)3

.کندحذف سدیم خارج سلولی تولید آن را مهار می)4

؟شودنمیها تولید یک از ترکیبات زیر از آنهاي اندوتلیال کدامروي سلولTNFبه دنبال اثر .113

1(GM CSF−2(G CSF−

3(M CSF−4(IL I−



تغذیه

»4«گزینه .1

آن پیریدوکسین، ریبوفالوین، آهن و مس نیـاز  جا که تبدیل تریپتوفان به نیاسین به چندین ویتامین و مواد معدنی مثل از

.تواند منجر به کمبود نیاسین شوددارد کمبود این مواد نیز می

»1«گزینه .2

کلسیم هنگامی که با ترکیبات دیگر غذایی مثل اگزاالت همراه باشد یا با اسیدهاي چرب آزاد صابون تشـکیل داده باشـد،   

ت کلسـیم  در ریواس، اسفناج، کنگر و برگ چغندر در لوله گـوارش اگـزاال  موجود )اگزاالت(اسید اگزالیک .شودجذب نمی

.شوددرصد کلسیم اسفناج جذب می5طوري که براي مثال فقط سازد، بهنامحلول را می

عمده در پوسته خارجی دانـه غـالت وجـود دارد، بـا کلسـیم      طور بهکه ترکیبی حاوي فسفر است و)فیتات(فیتیک اسید 

صـورت اگـزاالت   این شکل از کلسیم جذب نشـده بـه  .تدهد که نامحلول و غیرقابل جذب استشکیل میفیتات کلسیم را

.شودهاي کلسیم در مدفوع دفع میکلسیم و صابون

گـرم در  30تـر از  بـیش (فیبر غذایی ممکن است جذب کلسیم را کاهش دهد، اما فقط در افرادي که مقادیر فراوان فیبـر  

توانند داروها نیز می.ر کم فیبر اثر کمی بر زیست دسترسی و بنابراین جذب کلسیم در روده داردمقادی.مصرف کنند)روز

.بر زیست دسترسی یا افزایش دفع کلسیم اثر داشته باشند و منجر به از دست دادن استخوان شوند

شـود، تولیـد اسـیدهاي    اد مـی دلیل افزایش دفع ادراري کلسیم که با مصرف رژیم حاوي مقادیر زیاد پروتئین حیوانی ایج

اسـیدهاي آمینـه گـوگرددار متیـونین و     :AAS(آلی مثل سولفوریک اسید اسـت کـه از اسـیدهاي آمینـه داراي گـوگرد      

این اثـر در مطالعـات   .شودساخته می)دکننهاي آلی را فراهم میباشند که سولفور مورد استفاده در واکنشسیستئین می

نوشیدن چند فنجان قهـوه کـافئین دار در روز،   .که رژیم پر گوشت دارند، دیده نشده استهایی طوالنی مدت در جمعیت

دریافت زیاد سدیم نیز با باز جذب کلیـوي .انددهد، اما نتایج تمام مطالعات یکسان نبودهدفع ادراري کلسیم را افزایش می

.آن همراه استتر بیشکلسیم و بنابراین دفع ادراريتر کم

پاسخنامه 

علوم تغذیه)Ph.D(دکتري تخصصی 

87-88سال 



پاسخنامه 

.شوددیده میB6ي عالئمی است که در کمبود 

ترتیـب  وهسـتند تـر کلسـترولمیک روهایپرتآتروژنیکهمهازاشباعچرب

لوریـک نهایـت دروپالمیتیکسپستر بیشهمهازاثراتشمیریستیککه

رويمنفـی وبـد باشـد بـدین معنـا کـه اثـر     چـرب خنثـی مـی   اسـید اسـتئاریک 

.کندمیاثرهاکربوهیدرات

شـود و شـامل   در کمبود پیریدوکسین و ریبوفالوین در افراد مبـتال بـه الکلیسـم دیـده مـی     

.باشد، انگوالر استوماتیت، زبان قرمز، آتروفیه و درماتیت در نواحی تناسلی می

شـود و عملکـرد آنتاگونیسـتی بـا     هـاي چربـی بیـان مـی    آدیپوسیتوکینی است که عمدتاً در سلول

کـل کـالري و  %40محـدودیت کربوهیـدرات بـه میـزان     :باشدهاي زیر می

شـدن  که منجر به ذخیـره  کنترل میزان انسولین خونبراین رژیم ادعاي تاکید

اسـتفاده از  چنین بـر و همباشدسبزیجات تازه میمیوه ویبر،فزیادي این رژیم حاوي مقادیر

کاهش وزن در این رژیم در اثر پائین بـودن انسـولین   .داردتأکید محدودیت چربی اشباع 

)g/kg4(کربوهیـدرات  g350-200حـاوي بایسـتی وشودمصرفآنازقبل

صـرف مزمانشدنترنزدیکبا.باشدهاچربیازهایشکالري%25بایستی

g/kg4کربوهیـدرات مسـابقه ازقبـل سـاعت 4مثـال عنوانبه.گرددترکم

.کنددریافتکربوهیدراتg/kg/BW1باید ورزشکارمسابقه،از

غ1روغن آفتاب گـردان   غ1روغـن کلـزا   >گـرم 30مغزهـا مخلـوط  >ق >ق

غ1روغن ذرت > غ1روغن زیتون>ق زردآلو کنسرو نصف لیـوان >ق

لیوان1لوبیا پخته کنسرو همراه با گوشت خوك >گرم30بادام هندي 

مونـو  (هـا، اکسـیده شـده، رادیکـال آزاد     اسید آسکوربیک در محیط زنده با دو نوبت از دست دادن متـوالی تـک الکتـرون   

شده به دهیدروآسـکوربیک اسـید   اکسیده تر بیشتوانداین محصول واسطه می

گلونیـک  -ال-دي کتـو -3-2گیرد تـا  رگشت قرار میتبدیل شود متعاقباً، محصول اکسید شده تحت هیدرولیز غیرقابل ب

ماننـد زایلـوز و   (کربنـی  5اکسید کربن و چند جـزء  تواند دکربوکسیله شده، دي

.حاصـل شـود  )ماننـد اسـید ترئونیـک   (کربنـی  4ند یا اکسیده شده و اسید اگزالیک و چند جزء 

.سولفات تبدیل شود-2

22

»3«گزینه .3

Blepharitistي عالئمی است که در کمبود از جمله

»1«گزینه .4

چرباسیدهايبینمیریستیکولوریکپالمیتیک،

کهاستصورتبه اینهاآنيآتروژنیسیتهاثرات

اسـتئاریک اسید.استترکماثراتشهمهازاسید

کربوهیدراتمانندونداردخونهايلیپوپروتئین

»4«گزینه .5

در کمبود پیریدوکسین و ریبوفالوین در افراد مبـتال بـه الکلیسـم دیـده مـی     oculoroorgenitalسندروم 

blepharoconjuctivitisانگوالر استوماتیت، زبان قرمز، آتروفیه و درماتیت در نواحی تناسلی می ،

»4«گزینه .6

آدیپوسیتوکینی است که عمدتاً در سلول(Resistin)رزیستین 

.انسولین دارد

»4«گزینه .7

southوzoneرژیم  beach dietهاي زیر میداراي ویژگی

این رژیم ادعاي تاکید.%30کدام انرژي به میزان هرپروتئین و

این رژیم حاوي مقادیر.دارد،شودبدن میچربی در

محدودیت چربی اشباع غیراشباع ومونو و پلیهايچربی

.استنیست بلکه ناشی از محدودیت کالریکی

»3«گزینه .8

قبلساعت3-4بایستیمسابقهازقبلغذائیوعده

بایستیورزشازقبلساعت5/3-4غذائیوعده.باشد

کمنیزکربوهیدراتمیزانبایستیمسابقه،بهغذا

ازقبلساعتیککهحالیدراستشدهتوصیه

»1«گزینه .9

برخی غذاها Eمحتوي ویتامین 

روغن آفتاب گـردان  >گرم30بادام >)یک لیوان(کشمش

غ1روغن بادام زمینی >مارچوبه یک لیوان >ق

غ1مارگارین > بادام هندي >گرم90سفره ماهی >ق

»4«گزینه .10

اسید آسکوربیک در محیط زنده با دو نوبت از دست دادن متـوالی تـک الکتـرون   

این محصول واسطه می.دهدتشکیل می)دهیدروآسکوربیک اسید

تبدیل شود متعاقباً، محصول اکسید شده تحت هیدرولیز غیرقابل ب

تواند دکربوکسیله شده، دينیز میاسید حاصل شود که این محصول 

ند یا اکسیده شده و اسید اگزالیک و چند جزء تولید ک)زایلونیک اسید

2-تواند به آسیداسکوربیک عالوه، ویتامین میهب



23 87-88سال علوم تغذیه 

.باشدفسفولیپید را دارا می

بوده که ایـن میـزان حـدود یـک دهـم کـارایی جـذب        4-5%

گزارش شده اسـت ولـی بـراي سیتواسـتانول تقریبـاً      10%بوده و حدود 

غذایی استریفیه شده بوده در حـالی کـه   کلسترول 65%حدود .

و)34(%کلسترول صفراوي به شکل آزاد است و همین مساله باعث اخـتالف در کـارآیی جـذب، بـین کلسـترول غـذایی       

عامـل  .از کـارایی جـذب تـري گلیسـیرید اسـت     تـر کمکارآیی جذب کلسترول بسیار

کلی جذب کلسترول در طور به.آن استترکمکلسترول، قابلیت حاللیت میسلی

هـا  ها، مغزها، حبوبات و گوشـت انـدام  ها، سبزیجات، دانهکنند، ولی از میوه

منـابع غـذایی آن شـامل اینوزیتـول فسـفولیپیدهاي مختلـف در       

از آنجـا کـه انسـان و   .باشـد دهنده گیاهان میدر مواد تشکیل)

میـزان فیتـات در   .ي میواینوزیتـول نیسـت  اي هستند، اسیدفیتیک منبـع مفیـدي بـرا   

.باشدجداول ترکیبات غذایی ذکر نگردیده است ولی این ماده عامل مهمی در کاهش قند و چربی خون می

درحالی که زیسـت دسترسـی سـایر    )براي نمونه آهن، کروم، منگنز

مـواد معـدنی دیگـر شـامل کلسـیم و منیـزیم زیسـت دسترسـی         

هاي مخاطی اثـر گذاشـته و جـذب    شود، بر سلولیک هورمون پپتیدي کوچک به نام هپسیدین که توسط کبد ساخته می

.خیره آهن در کبد وابسته است

توانـد میـزان صـدور    اصـلی مطـرح شـده اسـت کـه مـی      کننـده  

ریــز ســلولی آهــن را از طریــق اتصــال و القــاي هــا بــه درون پالســما را کنتــرل نمایــد، هپســیدین بــرون 

هپســیدین میــزان .دهــدباشـد، انجــام مــی در خــروج آهــن ســلولی مــی

ــافتی آن را از طریــق ممانعــت از جــذب روده  ــازگردش ماکروفــاژي آهــن و غلظــت آهــن پالســما و توزیــع ب اي آهــن، ب

سـنتز هپسـیدین بـا افـزایش بـار آهـن در بـدن افـزایش و در صـورت          

ســنتز هپسـیدین در طـول التهــاب بـه شـدت افــزایش یافتـه و منجـر بــه       

موکرومـاتوز ارثـی غلظـت هپسـیدین     در ه.گـردد کاهش غلظت آهـن پالسـمایی و آنمـی ناشـی از بیمـاري مـزمن مـی       

علوم تغذیه )Ph.D(دکتري تخصصی 

»4«گزینه .11

فسفولیپید را دارا میترینبیشHDLها در میان لیپوپروتئین

»4«گزینه .12

استرول اصلی گیاه است،سیتواسترول که-βکارآیی جذب 

بوده و حدود تر بیشکارآیی جذب کمپسترول.کلسترول است

.جذبی وجود ندارد

.اوي از برخی جهات با هم متفاوتندکلسترول غذایی و صفر

کلسترول صفراوي به شکل آزاد است و همین مساله باعث اخـتالف در کـارآیی جـذب، بـین کلسـترول غـذایی       

کارآیی جذب کلسترول بسیار.باشدمی)46(%کلسترول صفراوي 

کلسترول، قابلیت حاللیت میسلیترکمذباصلی در مورد جکننده محدود

.باشدمی40-65%روده به میزان 

»1«گزینه .13

کنند، ولی از میوهپستانداران، میواینوزیتول را از گلوکز سنتز می

منـابع غـذایی آن شـامل اینوزیتـول فسـفولیپیدهاي مختلـف در       .کننـد ینوزیتـول را دریافـت مـی   مانند جگر و قلب نیز ا

)وزیتول هگزافسفاتاین(هاي حیوانی و اسیدفیتیک فرآورده

اي هستند، اسیدفیتیک منبـع مفیـدي بـرا   پستانداران فاقد فیتاز رودهتر بیش

جداول ترکیبات غذایی ذکر نگردیده است ولی این ماده عامل مهمی در کاهش قند و چربی خون می

»4«گزینه .14

براي نمونه آهن، کروم، منگنز(برخی از عناصر زیست دسترسی کمی از غذاها دارند 

مـواد معـدنی دیگـر شـامل کلسـیم و منیـزیم زیسـت دسترسـی         .تاسیم، کلر، ید و فلوراید زیاد استعناصر مثل سدیم، پ

.متوسطی دارند

»1«گزینه .15

یک هورمون پپتیدي کوچک به نام هپسیدین که توسط کبد ساخته می

خیره آهن در کبد وابسته استمقدار هپسیدین تولیدي به مقدار ذ.کندآهن را مهار می

کننـده  مولکـول تنظـیم  عنـوان  بـه هپسیدین در هموستاز آهـن 

هــا بــه درون پالســما را کنتــرل نمایــد، هپســیدین بــرون آهــن از بافــت

در خــروج آهــن ســلولی مــیتجزیـه فروپــروتئین کــه تنهــا پــروتئین درگیـر  

ــافتی آن را از طریــق ممانعــت از جــذب روده  غلظــت آهــن پالســما و توزیــع ب

سـنتز هپسـیدین بـا افـزایش بـار آهـن در بـدن افـزایش و در صـورت          .نمایـد حرکت آهن از ذخـایر کبـدي تنظـیم مـی    

ســنتز هپسـیدین در طـول التهــاب بـه شـدت افــزایش یافتـه و منجـر بــه       .یابـد هیپوکسـی کــاهش مـی  وجـود آنمـی و  

کاهش غلظت آهـن پالسـمایی و آنمـی ناشـی از بیمـاري مـزمن مـی       

.باشدطور نامناسبی پایین میبه



پاسخنامه 

.گردندادرار میضربه، جراحات و تروما باعث افزایش دفع روي از

.رکتوم و پروستات همراه بوده استمصرف گوشت قرمز با افزایش خطر سرطان کولون، 

مـاه اول زنـدگی   12طـی  کـه ایـن رغـم یابـد؛ علـی  گیـري کـاهش مـی   چشـم 

رسـد، همـین طـور قـد نـوزاد در      چهـار برابـر زمـان تولـد نمـی     شود، در یک سـال بعـد وزن بـه    

تغییـرات  .رسـد چهـار سـالگی بـه دو برابـر هنگـام تولـد مـی       درصـد بلنـدتر شـده، امـا تـا تقریبـاً      

کیلــوگرم وزن کــودك 2-3میــانگین هــر ســال طــور بــه.رشــد در ایــن دوران بــه میــزان نــوزادي یــا نوجــوانی نیســت 

ــه ســن   ــه ب ــانی ک ــا زم ــد از آن ر 9-10ت ــا بع ــالگی برســد، ام ــوس ــد اف زایش وزن ن

طـور  بـه قـد کـودك نیـز در دو سـالگی تـا زمـان بلـوغ       .دهنـده ورود بـه دوران بلـوغ اسـت    

.شودبلندتر می)

Examples of Drugs That Cause Anorexia

24

»2«گزینه .16

ضربه، جراحات و تروما باعث افزایش دفع روي از

»2«گزینه .17

مصرف گوشت قرمز با افزایش خطر سرطان کولون، 

»4«گزینه .18

چشـم طور بهمیزان رشد بعد از سال اول زندگی،

شود، در یک سـال بعـد وزن بـه    وزن کودك سه برابر می

درصـد بلنـدتر شـده، امـا تـا تقریبـاً      50سـال اول زنـدگی   

رشــد در ایــن دوران بــه میــزان نــوزادي یــا نوجــوانی نیســت 

ــی ــد5/4-5/6(شــود اضــافه م ــه ســن  )پون ــه ب ــانی ک ــا زم ت

دهنـده ورود بـه دوران بلـوغ اسـت    گـردد، کـه نشـان   تسریع می

)اینچ5/2-5/3(متر سانتی6-8متوسط سالیانه 

»3«گزینه .19

f Drugs That Cause Anorexia
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Examples of Drugs That Increase Appetite

ازتـر  بـیش دوممـاه 6درکالريکیلو400وشیردهیاولماه

اسـت ممکنوزناضافهدارايچاقوزنان.باشدمیبارداريدوم

روزانـه بـارداري دوراندرشـده انباشـته چربیذخایر.باشندنداشته

.آوردمیفراهم

TABLE 34.2. TAURINE CONTENT OF SELECTED

علوم تغذیه )Ph.D(دکتري تخصصی 

Examples of Drugs That Increase Appetite

»2«گزینه .20

DRIماه6طیدرکالريکیلو330شیردهیطولدرانرژي

DRIمعادلکهاستغیرباردارزنDRIدومماههسهطیدر

نداشتهاضافیانرژيکالريکیلو400تا330همهبهنیازي

فراهمشیردهیاولهاي ماهدرکالريکیلو150تا100حدود

»4«گزینه .21

TABLE 34.2. TAURINE CONTENT OF SELECTED FOODS



پاسخنامه 

نـوع  4.اي هستند که نقش مهمـی در تنظـیم اکسیداسـیون اسـید چـرب و لیپـوژنز دارنـد       

آلفا در کاتابولیسم و اکسیداسـیون اسـید چـرب در کبـد نقـش      PPAR.آلفا، بتا، گاما و دلتا

گامـا سـبب لیپـوژنز در شـرایط آنابولیـک      PPAR.کندبتا بیان آسیل کوآ سنتتاز را در بافت مغز تنظیم می

دلتـا  PPAR.تواند در پیشرفت آرترواسکلروز نقش داشـته باشـد  هاي اکسید شده را تحریک و می

.ندکعنوان میانجی لیپوپروتئین سیگنالینگ در ماکروفاژها عمل می

اسـیدهاي همچنینولینولنیکاسیدولینولئیکاسیدقبیلازضروريچرب

(ARA)آراشـیدونیک  (C20:4n-6)کنوئیـ دوکوزاهگزااسـید و(DHA) (C22:6n-3)

اسـید ولینوئیکاسیدبانوزادانفرموالهايازبسیاري.باشدمیاسیدرادارا

DHAبـا هـا  خشکشیرازبسیاري.شوندمیتشکیلهاآنازنیزARAو

نـوزادان بـراي g/day4/4یاروزانهمصرفیانرژيدرصد3بایداست،ضروري

اکثـر درصـد 10ومـادر شـیر انرژيدرصد5.دهدتشکیلراسالیکتا

نظیـر W3چرباسیدهايسازپیشکهاسیدآلفالینولنیکتريکممقادیر

.شودمیتوصیهسالگییکتاروزدرگرم5/0که

اي ممکن است باعث عوارضی گردد کـه تحـت نـام    ي پیرارودهالخصوص توسط تغذیه

ي الکترولیتـی منجـر بـه عـوارض     در این سـندرم نوسـانات شـدید و بـالقوه کشـنده     

تري گلوکز، پتاسیم، فسـفر،  هاي جدید نیازمند مقادیر بیشتکثیر بافت.شود

راي حفـظ رشـد بافـت تـأمین     هاي داخل سلولی در مقادیر کافی باگر الکترولیت

.نگردد، میزان سرمی پتاسیم، فسفر و منیزیم سقوط خواهد کرد

متابولیسـم کربوهیـدرات توسـط    .ي اصلی سندرم باز خـورانش اسـت  ها مشخصه

یدرات، ترشـح انسـولین را تحریـک و    تزریق سریع کربوه.گرددها میها به داخل سلول

.گردداس مایعات میتبباعث کاهش دفع نمک و آب و افزایش احتمال عوارض قلبی و ریوي در اثر اح

کنند بایستی از نظر نوسـانات الکترولیتـی و احتبـاس    اي میي پیرارودهبیمارانی که پس از مدتی گرسنگی شروع به تغذیه

هاي آزمایشگاهی شامل گلوکز، منیـزیم، پتاسـیم و فسـفر؛ بایـد انجـام شـده و قبـل از هـر گونـه حمایـت           

ي کربوهیـدرات و مقـادیر کـافی از    هـا نابایستی به ایـن بیمـاران مقـادیر محتاطـ    

بـوده و بـه   %50تـا  %25باید غلظت دکستروز الًمعموPNفرموالي مقدماتی

.یابدآرامی براي جلوگیري از عواقب ناشی از هیپوفسفاتمی، هیپوکالمی و رخداد هیپومنیزیمی افزایش 

در اغلـب مـوارد،  .دالیل عوارض نامطلوب نیازمنـد نظـارت و ارزیـابی اسـت    

دراي یـا پیـراروده  رودهفرمـوالي  اي ممکن است مصرف بیش از حد کربوهیدرات یا تزریق بیش از حد  اي

از نظـر کربوهیـدرات متوسـط و    خورانش، تجویز مـواد مغـذي بایسـتی   ي نخست باز

.
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PPARاي هستند که نقش مهمـی در تنظـیم اکسیداسـیون اسـید چـرب و لیپـوژنز دارنـد       ها رسپتورهاي هسته

PPARآلفا، بتا، گاما و دلتا:داریم که عبارتند از

بتا بیان آسیل کوآ سنتتاز را در بافت مغز تنظیم میPPAR.دارد

هاي اکسید شده را تحریک و میLDLشود، برداشت می

عنوان میانجی لیپوپروتئین سیگنالینگ در ماکروفاژها عمل میهب

»4«گزینه .23

چرباسیدهايازفراوانیمقادیرحاويمادرشیر

آراشـیدونیک اسـید نظیرزنجیرترطوالنیچرب

اسیدراداراایکوزاپنتانوئیکازيترکممقادیرولی.باشدمی

DHAوARAنتیجهدرشوند،کهمیغنیلینولنیک

DHAشوندمیغنیهم.

ضروريپوستسالمتورشدبرايلینولئیکاسید

ماه7کودکانبرايg/day6/4وماه6ازترکم

مقادیر.استشدهتشکیللینولئیکاسیدازفرموالها

DHAوEPAکهباشدمینیازموردنیزباشدمی

»1«گزینه .24

الخصوص توسط تغذیهاي علیهاي تغذیهزیاد محلولتزریق 

در این سـندرم نوسـانات شـدید و بـالقوه کشـنده     .شودسندرم باز خورانش شناخته می

شودمتابولیک، همودینامیک و عصبی عضالنی می

اگر الکترولیت.منیزیم و سایر مواد مغذي ضروري است

نگردد، میزان سرمی پتاسیم، فسفر و منیزیم سقوط خواهد کرد

ها مشخصهپائین بودن مقادیر سرمی این الکترولیت

ها به داخل سلولها نیز باعث شیفت الکترولیتسلول

باعث کاهش دفع نمک و آب و افزایش احتمال عوارض قلبی و ریوي در اثر اح

بیمارانی که پس از مدتی گرسنگی شروع به تغذیه

.مایعات کنترل شوند

هاي آزمایشگاهی شامل گلوکز، منیـزیم، پتاسـیم و فسـفر؛ بایـد انجـام شـده و قبـل از هـر گونـه حمایـت           امتربازبینی پار

بایستی به ایـن بیمـاران مقـادیر محتاطـ    .تصحیح شودPNاي، به خصوصتغذیه

فرموالي مقدماتیدر.ددرهاي داخل سلولی تجویزگالکترولیت

آرامی براي جلوگیري از عواقب ناشی از هیپوفسفاتمی، هیپوکالمی و رخداد هیپومنیزیمی افزایش 

دالیل عوارض نامطلوب نیازمنـد نظـارت و ارزیـابی اسـت    ه ببازخورانشاي سندرم فرایند مراقبت تغذیه

اي ممکن است مصرف بیش از حد کربوهیدرات یا تزریق بیش از حد تشخیص تغذیه

ي نخست بازدر مرحله.تغذیه باشدبیمار دچار سوء

یاري شده با فسفر، پتاسیم و منیزیم باشدمکمل
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رشـد،  .خواهـد شـد  تـر  بـیش باشـد، درصـد جـذب   تر کمباشد و مقدار غذایی آن

شـود، نیـاز بـه کلسـیم و     بارداري، شیردهی، کمبود کلسیم و سطوحی از ورزش که منجر به افزایش تراکم اسـتخوان مـی  

.گرددمنجر به اسیدوز الکتیک می

ارتبـاط CRPپـائین میزانباهاسبزيوهامیوهبااليدریافت

بـا هـا و نگهدارنـده حیـوانی محصـوالت ازاستفادهبدونروزه21

بیمـاري بادیکاتور مرتبطچنداندرباشد، بهبوديمیهاو دانه

.باشدمینیازبالینیکارآزماییمطالعاتبهتر بیشتایید

mg200

شود ناشـی از ترکیـب عللـی    ي کولون است که تصور میهاي کیسه مانند دیواره

ایـن  .تحرکـی باشـد  هاي کولـونی و کـم  فیبر و تنگینظیر یبوست دراز مدت و افزایش فشارهاي کولونی، ژنتیک، رژیم کم

کنند بسیار نادر بوده درحـالی کـه در منـاطقی کـه رژیـم      در مناطقی که رژیم غذایی حاوي فیبر زیاد استفاده می

ورزش نیـز در ایـن زمینـه    .اسـت تـر  بـیش باشـد غربی شده و شامل استفاده از مصرف باالي کربوهیدرات تصفیه شده می

، رژیم کم باقیمانده و تغذیه وریدي ممکن است نیاز باشد کـه  ي حاد بیماري دیورتیکوالر

.به دنبال آن بازگشت تدریجی به رژیم پرفیبر بایستی صورت گیرد

ــی    ــت م ــروتئین گوش ــا پ ــه ب ــازئین در مقایس ــاهی و ک ــاي گی ــند  ه ــود بخش ــزي را بهب ــعیت مغ ــد وض .توانن

AAAsــائین ــر و پ ــدBCAAsت ــاالتري دارن ــالقوه.ب ــت ب يمزی

ــونین و اســیدآمینه   ــه متی ــن اســت ک ــاهی ای ــاي گی ــم و  ه ــاك ک ــد آمونی ــاي مول ــاالBCAAsه ــدیی ب .دارن

.هـاي گیـاهی نیـز ممکـن اسـت نقشـی در دفـع ترکیبـات نیتروژنـی بـازي کنـد           

ــر   ــل تخمی ــاي قاب ــد و فیبره ــاي مفی ــی)ه ــان م ــد در درم توانن

هــا ممکــن اســت بــه علــت کــاهش میــزان آمونیــاك در  پروبیوتیــک

ــ (هــا خــون پــورت، کــاهش التهــاب و اســترس اکســیداتیو در هپاتوســیت  مومی بنــابراین افــزایش پاکســازي کبــد از س

.شوندو به حداقل رساندن برداشت سموم، باعث بهبود آنسفالوپاتی کبد 

علوم تغذیه )Ph.D(دکتري تخصصی 

»3«گزینه .25

باشد و مقدار غذایی آنتر بیشکلی هرچه نیاز به کلسیمطوربه

بارداري، شیردهی، کمبود کلسیم و سطوحی از ورزش که منجر به افزایش تراکم اسـتخوان مـی  

.دهندجذب آن را افزایش می

»2«گزینه .26

منجر به اسیدوز الکتیک میآنکمبود دلیل نقش ریبوفالوین در متابولیسم انرژي، هب

»1«گزینه .27

دریافت،CRPبرغذاییرژیممتغیرهايتاثیرگوناگوندر مطالعات

Danielدر رژیم.استداشته Fast21غذاییرژیمیککه

و دانهکامل، حبوبات، مغزهامیوه، سبزي، غالتمصرفبرتاکید

تاییدبرايولیگردیدمشاهدهCRPجملهازعروقی-قلبی

»2«گزینه .28

:عبارت است ازTLCالگوي رژیمی 

SFAs:درصد کالري7ازترکم

PUFAs: درصد کل کالري10حداکثر

MuFAs: درصد کل کالري20حداکثر

درصد کل کالري25-35:چربی کل

درصد کل کالري 60تا 50:کربوهیدرات

گرم در روز25-30:فیبر

mgازترکم:الري و کلسترولدرصد کل ک15تقریباً :پروتئین

»2«گزینه .29

هاي کیسه مانند دیوارهدیورتیکولوزیس باد کردگی و دیورتیکول

نظیر یبوست دراز مدت و افزایش فشارهاي کولونی، ژنتیک، رژیم کم

در مناطقی که رژیم غذایی حاوي فیبر زیاد استفاده میبیماري

غربی شده و شامل استفاده از مصرف باالي کربوهیدرات تصفیه شده می

ي حاد بیماري دیورتیکوالربراي مرحله.تواند سهیم باشدمی

به دنبال آن بازگشت تدریجی به رژیم پرفیبر بایستی صورت گیرد

»2«گزینه .30

ــروتئین ــی   پ ــت م ــروتئین گوش ــا پ ــه ب ــازئین در مقایس ــاهی و ک ــاي گی ه

ــم ــ رژی ــروتئین گوش ــا پ AAAsت هــاي کــازئینی در مقایســه ب

ــروتئین ــونین و اســیدآمینه  پ ــه متی ــن اســت ک ــاهی ای ــاي گی ه

هـاي گیـاهی نیـز ممکـن اسـت نقشـی در دفـع ترکیبـات نیتروژنـی بـازي کنـد           همچنین محتوي باالي فیبر پـروتئین 

ــک ــینپروبیوتی ــا و س ــکه ــا بیوتی ــاکتري(ه ــابع ب ــر  من ــل تخمی ــاي قاب ــد و فیبره ــاي مفی ه

پروبیوتیــک.آنســفالوپاتی کبــدي مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد 

خــون پــورت، کــاهش التهــاب و اســترس اکســیداتیو در هپاتوســیت 

و به حداقل رساندن برداشت سموم، باعث بهبود آنسفالوپاتی کبد )مثل آمونیاك



پاسخنامه 

CONCENTRATIONCLASS (MAJOR COMPOUNDS)

5.9Celery
22.6Celery hearts
1-7Peppers
1.1Spinach, raw
0.3Tea, green, brewed

Flavonols (Quercetin, Kaempferol, Myricetin, Isorhamnetin)
15.4-38.7Onlons
22.9-34.4Kale
20.1Cocoa
9.4Broccoli
3.9Blueberries
4.9Spinach
1.1Blackberries
3.8Tea
3.5Celery
3.1-3.4Beans
2.6Lettuce
0.9Grapefruit
0.6Tomatoes

Flavanones (Hesperetin, Naringenin, Erlodictyol)
49.8Lemons
18.4Lemon Juice
43.9Oranges
54.5Grapefruit

Flaven- 3- los (e.g., Catechin, Epicatechin, Gallocatechin, Epigallocatechin)
114Tea, black
133Tea, Green
12.4-52.5Chocolate
18.7Blackberries
0.1Apples

Proanthocyanidins
180Blueberries, cultivated
332Blueberries, lowbush
419Cranberries
70-126Apple
67Peaches
215-257Plums
788Sorghum, high tannin
796Pinto, beans raw
26Pinto, beans simmered
457Red beans
564Kidney beans
501Hazelnuts
494Pecans
237Pistachelos
184Almonds

Anthocyanins (Cyanidin, Delphinindin, Peonidin, Petunidin, Malvidin, Plargonidin)
1,550Elderberry
1,486Chokeberry
415Blueberry
317Blackberry
148Cranberry
124Cherry
96Raspberry
22Strawberry
20Plum
6Nectarin
5Peach
2Red leaf lettuce
1Apple
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»1«گزینه .31
SET OF ACTION/ HEALTH EFFECTS
(REFERENCES)
Anticancer effects (22, 147, 148)

Antioxidants in vivo (33, 37, 38, 41)
Anti- Inflammatory effects (42)

Anti- Infanmmatory effects (149)
Anticarcer effects (149)
Drug Interactions (51, 52)

los (e.g., Catechin, Epicatechin, Gallocatechin, Epigallocatechin)
Antioxidants in vivo
Anticarcer effects in the gastrointestinal tract
(14, 63, 65, 70, 150)
Cardiovascular Protection (56)

Perevention of low- density lipoprotein
Oxidation (86, 87)
Urinary tract infection factor: A- type (93)
Antidiabetic effects (95-97, 151)

Anthocyanins (Cyanidin, Delphinindin, Peonidin, Petunidin, Malvidin, Plargonidin)
Vascular permeability (118)
Vision effects (120-124, 126)
Anticancer effects (128)
Angelogensis (127)
Obesity (131, 132, 152, 153)
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اسیدها افزایش و پتاسیم تـام بـدن، پـروتئین    آمینو کننده هاي سنتز

.یابدافزایش میBMRماراسموساولیهمراحل

یـد دریـافتی نهایتـاً در    %90بـیش از  .باشدگیري ید ادرار میترین وسیله ارزیابی وضعیت ید اندازه

مسـتقیم نسـبت بـه ارتبـاط آن بـا      طـور  بـه کردن غلظتهاي تصادفی و گزارش

المللی میانگین غلظـت یـد ادراري   ي بینهاآنسازم.تر استبخش

.کننددر جوامع پیشنهاد می

به شکل پیریدوکسال فسفات کوفاکتور مـورد نیـاز در متابولیسـم اگـزاالت اسـت؛ بنـابراین بایـد از وضـعیت         

ممکـن اسـت اگـزاالت ادرار را در برخـی از     B6روز ویتـامین  /

، متفـورمین، کلشـی سـین، تـري     اسـید پاراآمینوسالسـیلیک تیـدین،  

، سـیگار، کنتراسـپتیوهاي خـوراکی و بیهوشـی طـوالنی      Cتـامین  

ــیپاراآمینو ــیدلیسالس ــی،ک اس ــینکلش ــین،س ــورمین،نئومایس ،متف

.مالکل و عوامل شالته کنندة کلسی

متفـورمین .یابدکاهش میB12،%30-10افرادي که جهت درمان دیابت متفورمین تجویز شده است، جذب ویتامین 

جـذب توسـط   فـاکتور داخلـی بـا کـاهش قابلیـت     -B12منفی بر غشاي وابسته بـه کلسـیم و کمـپلکس ویتـامین     

.کندرا معکوس میB12افزایش دریافت کلسیم سوء جذب ویتامین

علوم تغذیه )Ph.D(دکتري تخصصی 

»3«گزینه .32

هاي سنتزدر ماراسموس آب تام بدن، آب خارج سلولی و آنزیم

مراحلدر.یابدها کاهش میتام بدن و سیکل اوره و سایر آنزیم

»3«گزینه .33

ترین وسیله ارزیابی وضعیت ید اندازهدر حال حاضر کاربردي

هاي تصادفی و گزارشمعموالً دریافت نمونه.شودادرار ظاهر می

بخشساعته رضایت24هاي نین ادرار یا گرفتن مجموعهکراتی

در جوامع پیشنهاد میاي یدیک مقیاس براي ارزیابی تغذیهعنوان بهرا

»2«گزینه .34

به شکل پیریدوکسال فسفات کوفاکتور مـورد نیـاز در متابولیسـم اگـزاالت اسـت؛ بنـابراین بایـد از وضـعیت         B6ویتامین 

/گـرم میلـی 10تا 2استفاده از .وداجتناب شB6ايحاشیه

.سازندگان سنگ اگزاالت کلسیم کاهش دهد

»4«گزینه .35

تیـدین،  سـایمتیدین، رانی :عبارتنـد از B12هايآنتاگونیست

تـامین  فلوپرازین، کلستیرامین و متوترکسـات و دزاژ بـاالي وی  

.نیتروزاکساید

ــاد  ــل ایج ــده عوام ــودکنن ــد ازB12کمب پاراآمینو:عبارتن

الکل و عوامل شالته کنندة کلسیمدت و دریافت طوالنیهادرتروویروسض

افرادي که جهت درمان دیابت متفورمین تجویز شده است، جذب ویتامین در

منفی بر غشاي وابسته بـه کلسـیم و کمـپلکس ویتـامین     طور به

افزایش دریافت کلسیم سوء جذب ویتامین.گذاردهاي سطح سلولی ایلئوم اثر میگیرنده



پاسخنامه 

)کلیه، ریه، قلب و حتی پرده صماخ گوش

هـاي ترشـحی   ها پروتئین؛ سیتوکینباشنداز جمله ایکوزانوئیدها میهاآنها و ترومبوکس

Classification of Select Foods by Potassium Content
High

(200-300 mg/ serving)*
Medium

(100-200 mg/ serving)*
Low

(0-100 mg/ serving)*
FruitsFruitsFruits

Apricots, cannedApple, 1 smallApplesauce

Grapefruit juiceApple, juiceBueberries

Kiwi, 1
2Apricor nectarCranberries

Nectarine, 1 smallBlackberriesLemon. 1
2 medium

Orange, 1 smallCherries, 12 smallLime, 1
2 medium

Orange juiceFruit cocktailPears, canned

Peach, fresh, 1 mediumGrape juicePear nectar

Pear, fresh, 1 mediumGrapefruit, 1
2 smallPeach nectar

Grapes, 12 small

Mandarin oranges

Peaches, canned

Pineapple, canned

Plum, 1 small

Raspberries

Rhubarb

Strawberries

Tangerine, 1 small

Watermelon, 1 cup

ایـن مقـدار بـیش از    .اسـت g/h1متوسـط  طـور  بـه سـاعت، 24گـرم در روز طـی   

g/kg BW5/1-2/1 آن بایستی %50پروتئین نیاز دارند و حداقلHBVباشد.
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»1«گزینه .36

:Dعالئم مسمومیت با ویتامین 

افزیش کلسیفیکاسیون استخوانی.1

کلیه، ریه، قلب و حتی پرده صماخ گوش(هاي نرم کلسیفیکاسیون متاستاتیک بافت.2

)هایپرکلسمی(افزایش کلسیم خون .3

سردرد.4

ضعف.5

تهوع و استفراغ.6

یبوست.7

)افزایش حجم ادرار(پلی اوري .8

)پرنوشی(پلی دیپسی .9

»1«گزینه .37

ها و ترومبوکس، پروستاسیکلینهاپروستاگالندین

.باشندتم ایمنی میاز سیس

»3«گزینه .38
Classification of Select Foods by Potassium Content

Very High
(>300 mg/ serving)*

High
300 mg/ serving)*

Fruits

Avocados, 1
4 smallApricots, canned

Banana, 1 smallGrapefruit juice

Cantaloupe, 1
4 small1

2 medium

Dried fruit. 1
4 cupNectarine, 1 small

Honeydew melon, 1
8 smallOrange, 1 small

Mango, 1 mediumOrange juice

Papaya, 1
2 mediumPeach, fresh, 1 medium

Prune juicePear, fresh, 1 medium

»3«گزینه .39

گـرم در روز طـی   20-30دفع پروتئین از طریق دیالیز صـفاقی  

g/kgبیماران دیالیز صفاقی به .باشدهمودیالیز می BW
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.در جراحات و سوختگی نقش داردها نشان داده شده است گلوتامین در کاهش میزان باکتري

رودهگلوتامین عبارت است از بهبود حفط نیتروژن و افزایش سنتز پروتئین، افزایش رشـد موکـوزاي کولـون    و

هاي میکروبی، افزایش عملکرد ایمنـی، افـزایش   باریک، افزایش عملکرد سد دفاعی، ترمیم و تطابق، بهبود کلیرانس پاتوژن

....کاتابولیک و عفونی وهاي اي بیماري

کـه افـرادي یـا لوسمیبهمبتالافراددرقرمزهايگلبولتولید

افـزایش بـه منجـر ورزشـکاران درمادهاینتزریق.باشدمیکلیوي

خـون شـدن چسبناكوآن غلیظیازاستفادهعوارض.گرددمی

.باشدپتاسیم میمیزانافزایشوخونفشارافزایشمغزي،

ــی    ــزایش م ــاب اف ــان الته ــه در جری ــاد ک ــاز ح ــد ازف ــد عبارتن ــنش :یابن ــروتئین واک ــر پ ،)C)CRPگ

سرمی، فیبرینوژن، فـریتین،  Aآنتی تریپسین، هاپتوگلوبین، سرولوپالسمین، آمیلوئید 

وباشـند مـی حـاد فازمنفیهاي پروتئینو ترانسفرینرتینول

باشـد  میمثبتفازحادپروتیئنگونه که ذکر شد فریتینهمان

مقدار زیـاد منگنـز   .آیدمیوجود بهکارگران معدن در نتیجه جذب منگنز از طریق دستگاه تنفسی

همچنین مسمومیت بـا  .آوردشود و نشانگانی شبیه بیماري پارکینسون پدید می

.شودکروم در اثر استنشاق بخارات آن در مناطق صنعتی دیده می

علوم تغذیه )Ph.D(دکتري تخصصی 

»1«گزینه .40

نشان داده شده است گلوتامین در کاهش میزان باکتريطور که در جدول زیرهمان

گلوتامین عبارت است از بهبود حفط نیتروژن و افزایش سنتز پروتئین، افزایش رشـد موکـوزاي کولـون   سایر اثرات 

باریک، افزایش عملکرد سد دفاعی، ترمیم و تطابق، بهبود کلیرانس پاتوژن

اي بیماريهروده، افزایش بقا در مدلها درانتقال آب و الکترولیت

»1«گزینه .41

تولیدحفظدرمورد استفادهرایجترکیباتجملهازهورموناین

کلیوينارساییبهمبتالو افرادگیرندقرار میدرمانیشیمیتحت

میورزشیاستقامتافزایشو در نتیجهvo2maxوهماتوکریت

مغزي،وقلبیحمالتمغز،وقلبدرخونشدنلختهنتیجهدرو

»3«گزینه .42

ــروتئین ــاي پ ــی   ه ــزایش م ــاب اف ــان الته ــه در جری ــاد ک ــاز ح ف

آنتی تریپسین، هاپتوگلوبین، سرولوپالسمین، آمیلوئید -1-کیموتریپسین، آلفاآنتی-1-آلفا

.، اروسوموکوئیدC4وC3کمپلمان و اجزاي 

بهباندشونده، پروتئین)س ترتینتران(آلبومین آلبومین، پره

همان.شوندمییافتالتهاباسترسوآسیببیماري،جریاندر

.یابدمیافزایشالتهابکه درجریان

»3«گزینه .43

کارگران معدن در نتیجه جذب منگنز از طریق دستگاه تنفسیمسمومیت با منگنز در 

شود و نشانگانی شبیه بیماري پارکینسون پدید میدر کبد و سیستم عصبی مرکزي جمع می

کروم در اثر استنشاق بخارات آن در مناطق صنعتی دیده می
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