




 کتاب  4صفحاتی از ویرایش 

 راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی 

 

 

 

 

 

 بندی علوم پایه دکترای دامپزشکی ترین کتاب جمع پرمخاطب 

 کشوردر 

 

 

 

 



 ؟ باشد شود مطالعه شما ناقص  باعث می کتاب  و فصول   2یا    1جلد   "جداگانه "چرا مطالعه 

شود که اغلب  های مختلفی بررسی می شناسی بیماری شناسی و قارچ شناسی، ویروس شناسی، انگل در باکتری ✓

 شناسی نیز وجود دارد. ها در فصل آسیب آن بیماری 

که سایر  خوانید و نیاز است شناسی می باکتریایی در فصل آسیبویروسی یا پس مبحثی از یک بیماری  ✓

 شناسی دنبال کنید. باکتری  شناسی یااختصاصی ویروس  را از فصلنکات مرتبط با آن بیماری 

شوید که  های مختلفی از کتاب با لغات انگلیسی و اصطالحات علمی پزشکی و دامپزشکی مواجه می در فصل ✓

 نیاز است به فصل زبان تخصصی کتاب مراجعه و معانی لغات را بررسی کنید. 

شناسی مکمل یکدیگر هستند. مثال در فصل آناتومی، غدد ضمیمه جنسی از دید آناتومیک  و بافت  آناتومی ✓

 شناسی مطالعه خواهید کرد.شناسی، غدد ضمیمه جنسی را از دید بافت بررسی شده و با مراجعه به بافت

باکتریایی مواجه خواهید شد  های در فصل کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی با انواع مختلفی از بیماری  ✓

شناسی مراجعه کنید. )در فصل کنترل کیفی  ها بایستی مجدداً به فصل باکتری تر آن که جهت مطالعه دقیق 

شناسی، خصوصیات آن باکتری و شود و در فصل باکتریها بیشتر روی انسان بررسی می اثر این بیماری 

 (زایی و... را مطالعه خواهید کردعلل بیماری 

هایی که آن دارو . برای بررسی بیماری شوید فصل فارماکولوژی با داروهای بسیار زیادی مواجه می در  ✓

 برایش مصرف دارد باید به فصول اختصاصی مرتبط با هر بیماری مراجعه کنید.

 رسید! حجم کتاب به چند هزار صفحه می  ، کردیم تکرار می   مجدداً   اگر تمامی مطالب را در هر فصل        

 شناسی است.شناسی و آسیب شناسی مکملی برای فصل بافتفصل ایمنی  ✓

.  برخی از مطالب فصول تغذیه و پروش دام، طیور و آبزیان مکمل یکدیگر هستند. خصوصاً در بخش تغذیه ✓

کنید! از ارتباط فصول را مشاهده می   درصد   70در تصویر زیر فقط  

 



شده است. ای( عرضه  صفحه   450جلد    2صفحه چاپی  )   900کتاب راهنمای جامع در   4ویرایش  

 جهت کاهش هزینه چاپ:همچنین 

 فصل از این کتاب به ناحیه کاربری وبسایت منتقل شده است.  3 ✓

 نیز به این بخش منتقل شده است.  و نکات هاهایی از درسنامهبخش ✓

چاپ شده و با   2هر نسخه اصلی کتاب دارای یک الیسنس کد اختصاصی است که در سطح داخلی جلد  

 مطالب دسترسی داشته باشید. اینتوانید به فعال کردن آن در وبسایت ما می
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کلیندامایسین:

  از خانواده لینکوزامیدها. مکانیسم عمل: مهار سنتز پروتئین )همچون ماکرولیدها( - باکترواستات
 تاثیر روی گرم مثبت ها و بی هوازی ها - مناسب برای عفونت های پوست و بافت نرم، مفاصل، استخوان ها، مجاری تنفسی

 فرم خوراکی آن می تواند باعث مشکالتی همچون زخم مری و استریکچر )تنگ شدگی( مری در گربه ها شود.
 در خرگوش منع مصرف دارد. زیرا فلور نرمال باکتریایی دستگاه گوارش را ازبین می برد و باکتری های پاتوژن فرصت 
رشد پیدا کرده و سبب مرگ حیوان می شوند. به طور کلی مصرف خوراکی داروهای زیر در خرگوش ممنوع است: 

کلیندامایسین، لینکومایسین، اریترومایسین، آمپی سیلین،  آموکسی سیلین، کوآموکسی کالو، سفالوسپورین ها
13- گزینه صحیح را انتخاب کنید:

الف( پنی سیلین و تتراسایکلین مکانیسم عمل مشابهی در نابودی باکتری دارند.
ب( جنتامایسین بخش S 50 ریبوزوم را غیرفعال می کند و اریترومایسین بخش S 30 ریبوزوم را

ج( سولفانامیدها با افزایش سنتز فولیک اسید سبب نابودی باکتری می شوند.
د( کلرامفنیکل، تتراسایکلین و کالریترومایسین با ممانعت از تولید پروتئین سبب توقف رشد باکتری می شوند.

14- کدام یک از آمینوگلیکوزیدهای زیر بیشترین سمیت کلیوی را دارد؟
د( استرپتومایسین ج( جنتامایسین   ب( پماد نئومایسین   الف( توبرامایسین  

جنتامایسین از آنتی بیوتیک های مؤثر بر باکتری های گرم منفی است که بیشترین راه متابولیزه آن توسط کلیه صورت می گیرد؛ 
درنتیجه برای افرادی با مشکالت کلیوی منع مصرف دارد.

تمام آمینوگلیکوزیدها تا حدی می توانند مسمومیت کلیوی ایجاد کنند. همه آن ها به لبه مسواکی سلول های لوله پروگزیمال متصل 
شده، در لیزوزوم ها انباشته می شوند و فسفولیپاز لیزوزومی را مهار می کنند. در بروز مسمومیت، جذب مجدد دارو از لوله های کلیوی 
و میزان مهار متابولیسم فسفولیپید در سلول های لوله ای پروگزیمال مؤثر است. همچنین آمینوگلیکوزیدها در میتوکندری با کلسیم 

رقابت کرده و نفوذپذیری گلومرولی و قطر منافذ اندوتلیال را کاهش می دهند.
بنابراین جنتامایسین که باالترین مقدار جذب مجدد را دارد و با شدت بیشتری در متابولیسم فسفولیپید تداخل ایجاد می کند، 
بیشترین نقش را در ایجاد مسمومیت کلیوی بر عهده دارد. استفاده هم زمان آن با فوروزماید )دیورتیک( می تواند عوارض را بیش تر 

کند. )جنتامایسین به فرم های IV، IM، پماد توپیکال یا موضعی و قطره چشمی استفاده می شود(
نئومایسین بیشتر در ترکیبات موضعی استفاده می شود. فرم دهانی آن فقط در حیوانات کوچک به منظور کاهش باکتری های 
دستگاه گوارش و کاهش تولید آمونیاک در انسفالوپاتی کبدی تجویز می شود. نئومایسین همچون جنتامایسین نمی تواند از دستگاه 
گوارش جذب خون شود. اگر نئومایسین به فرم تزریقی مصرف شود سمیت بسیار شدید کلیوی به دنبال خواهد داشت و به همین 

دلیل به صورت IM و IV تجویز نمی گردد.
آمیکاسین دارای کمترین میزان مسمومیت کلیوی در بین آمینوگلیکوزیدهاست.

15- کدام یک از مواد زیر مهارکننده آنزیم بتاالکتاماز باکتری هاست؟
ج( اسیدکالووالنیک                د( پی پراسیلین الف( آموکسی سیلین               ب( هتاسیلین  

پنی سیلین روی باکتری های گرم + می تواند اثر داشته باشد؛ اما Staphها از این قاعده مستثنا هستند.
Staphها آنزیم بتاالکتاماز دارند و می توانند حلقه ی "بتاالکتام" پنی سیلین را شکسته و آن را بی اثر کنند.

مهارکننده آنزیم*محل اثرباکتری تولیدکنندهآنزیم

کالووالنیک اسید، سولباکتام، تازوباکتام، آویباکتامحلقه ی بتاالکتام پنی سیلینStaphylococcusبتاالکتاماز

* این مواد به تنهایی خاصیت آنتی بیوتیکی نداشته و باید با آنتی بیوتیک هایی مثل پنی سیلین ترکیب شوند. داروی کوآموکسی کالو حاصل 
ترکیب آموکسی سیلین + کالووالنیک اسید است.

پنی سیلین های ضد استافیلوکوک و مقاوم به بتاالکتاماز: کلوکساسیلین )کلوگزاسیلین(، فلوکساسیلین، متی سیلین، اکساسیلین
Ab های موثر بر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین: ونکومایسین، لینزولید، کلیندامایسین، کوتریموکسازول، داکسی سایکلین
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37- کدام گزینه در مورد مکانیسم اثر حشره کش های ارگانوفسفره صحیح است؟

ب( غیرفعال سازی کانال سدیم الف( افزایش انتقال یون پتاسیم    
د( ایجاد مت هموگلوبینمی ج( مهار استیل کولین استراز    

38- آنتی دوت مسمومیت با وارفارین و هپارین به ترتیب کدام است؟
د( پروتامین - پروتامین   Vit k – ج( پروتامین ب( Vit k – پروتامین     Vit k – Vit k )الف

ضد انعقادهای خون:
هپارین: به آنتی ترومبین 3 متصل شده و مهار فاکتورهای انعقادی به کمک آن را بیشتر می کند. در ترومبوز وریدهای 
عمقی، آمبولی ریوی، فیبریالسیون دهلیزی، باز نگه داشتن آنژیوکت متصل شده و... استفاده می شود. هپارین تزریقی است 

و سریع تر از وارفارین اثر می کند. آنتی دوت هپارین، پروتامین است.
وارفارین: در سنتز Vit K مداخله می کند و به سبب آن تداخل در فرآیند انعقاد خون ایجاد می شود. استفاده دارویی 

خوراکی از آن برای مواقع به خصوصی است که اثر ضدانعقادی برای طوالنی مدت نیاز باشد.
وارفارین و سوپر وارفارین ها )مثل دیفناکوم، برودیفاکوم، کلروفاسینون( به عنوان جونده کش نیز استفاده می شوند. در 
صورت مسمومیت با این ماده، یکی از اقدامات درمانی، تجویز ویتامین K در دوزهای متمادی است )از 5 روز تا چندین 

هفته بسته به شرایط(
 در این گونه مواقع دامپزشکی که سواد کافی نداشته باشد و با سرچ اینترنتی درمان خود را پیش ببرد! ممکن 
است یک دوز ویتامین K تجویز کند و فکر کند کافی است و به همین راحتی بیمار از دست برود. یک فرد 
کم سواد هم می تواند سریعاً در گوگل سرچ کند: درمان مسمومیت با جونده کش! فرق یک درمانگر حاذق این 
است که مکانیسم ها را می داند، چرخه های انعقادی و نقش ویتامین K را درک می کند، می داند نیمه عمر وارفارین 
نسبتاً طوالنی است و با بررسی شرایط بیمار و تجارب و دانسته های قبلی، بهترین تصمیم را اتخاذ می کند. تسلط 
هدفمند روی دروس علوم پایه این قدرت تشخیص و تحلیل را به شما می دهد، وگرنه حفظ کردن چند دارو و 

)Vetinfo.ir( !تجویز مکرر آن ها در بیماری های گوناگون نیاز به 6 سال تحصیل ندارد
عالئم این مسمومیت بیشتر ناشی از خونریزی های داخلی و شوک هموراژیک است. از روش های تشخیص آزمایشگاهی، 

می توان به اندازه گیری مقادیر PT-PTT اشاره کرد.
توضیحات تکمیلی: سنجش )PT/INR( Prothrombin Time و )Partial Thromboplastin Time )PTT ، آزمایشی است 
 PTT صحت عملکرد مسیر خارجی انعقاد و PT .که در آن مقدار زمانی که طول می کشد تا لخته تشکیل شود را بررسی می کند

صحت عملکرد مسیر داخلی انعقاد را بررسی می کند.
ضد پالکت ها )آنتی ترومبوتیک(: با مهار تجمع و اتصال پالکت ها باعث تأخیر در تشکیل لخته می شوند:

مثال: آسپرین، دیپیریدامول، کلوپیدوگرل )یک Pro Drug است و تحت تأثیر چند مرحله آنزیمی فعال خواهد شد. عمل 
آن با مهار رسپتور ADP در سطح پالکت و درنتیجه عدم اتصال پالکت ها و عدم ایجاد لخته است. معموالً به همراه آسپرین 

تجویز می شود(
فیبرینولیتیک ها )حل کننده فیبرین(: 

مثال: استرپتوکیناز، اوروکیناز، فعال کننده پالسمینوژن بافتی آلتپالز )پالسمین، پروتئازی است که رشته های نامحلول 
فیبرین را به صورت محلول درمیاورد. پالسمینوژن پیش ساز پالسمین است(، رِتِپالز، تِِنکِتپالز

مهارکننده فیبرینولیتیک ها: 
مثال: ترانگزامیک اسید )Tranexamic acid(، اپسیلون آمینوکاپرویک اسید
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دچار بی حوصلگی شده و روی به این عادت آورده. شاید با این کودک بدرفتاری می شود و از روی ترس روی به این عادت آورده 
و بسیار شایدهای دیگر که وظیفه ی درمانگر اوست که با کسب پیشینه دقیق )History( و بررسی اطالعات به دست آمده، به 
)Vetinfo.ir( .علت اصلی وقوع این مسائل پی ببرد، نه اینکه با تجویز سریع دارو سعی در پاک کردن صورت مسئله داشته باشد

نکته تکمیلی: گفته می شود طوطی خاکستری آفریقایی که در ایران به آن کاسکو نیز گفته می شود، از نظر مهارت های 
شناختی و عاطفی، می تواند همانند یک کودک 2 تا 5 ساله انسان توانایی داشته باشد.

راستی! عبارت پرندگان زینتی عبارت مناسبی نیست و دامپزشکان نباید از این عنوان استفاده کنند. بهتر است از عبارت 
پرندگان همراه )Companion( استفاده شود. اینکه به این پرندگان بگوئیم زینتی درواقع موجود زنده را به چشم یک 

شئ و ابزار نگاه کرده ایم.

پرسش: کدام یک از داروهای زیر عالوه بر تأثیر احتمالی روی رفتار و خلق وخو، روی گیرنده های هیستامینی نیز اثر دارد؟
 د( هر سه گزینه ج( دیفن هیدرامین   ب( آمی تریپتیلین   الف( دوگزپین  

یک پیشنهاد:

فارماکولوژی درسی است که هم در دوره علوم پایه ، هم در دوره درمانگاهی و هم پس از فارغ التحصیلی بسیار مورداستفاده 
شما خواهد بود. این فصل از کتاب را به گونه ای گردآوری کرده ایم که در کار بالینی نیز برایتان مفید باشد.

 پس بعد از قبولی در آزمون پیش درمانگاهی کتاب خود را از خوشحالی آتش نزنید یا این گربه را در گوشه کتابخانه تنها نگذارید!
در ادامه تحصیل متوجه می شوید این خالصه ها چقدر مفید بوده و مرور مباحث را برای شما ساده می کند.

شما همکاران محترم می توانید نظرات خود در ارتباط با کتاب راهنمای جامع را به صورت یک کلیپ ویدئویی و یا متن 
Vetinfo.ir/Rev :ارسال کنید، تا با نام و مشخصات خودتان در وبسایت ما درج شود

 Vetinfo.ir :هر نسخه اصلی کتاب دارای یک الیسنس کد اختصاصی است که در سطح داخلی جلد دوم چاپ شده. با فعال کردن آن در 
 می توانید به بخش هایی که در نسخه چاپی کتاب نیست دسترسی داشته و از بروزرسانی ها و تغییرات احتمالی متن باخبر گردید.

 درصورت عدم فعال سازی الیسنس کد در زمان مشخص، کد کتاب شما به صورت اتوماتیک از سیستم حذف خواهد شد.



فصل نهم
فيزيولوژی
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خواب امواج آهسته
 SWS )Slow Wave Sleep( 

خواب همراه با حرکات سریع چشم 
REM )Rapid Eye Movement(

امواج محو بسیار آهسته
خواب هایی هستند که به یاد آورده نمی شوند.

سروتونین را نوروترنسمیتر اصلی خواب می دانند.
خواب های عمیق و آرام بخش

خوابی که با حرکات سریع چشم همراه است.
خواب هایی هستند که معموالً به یاد آورده می شوند.

داروهای تقلیدکننده ی اثر استیل کولین، ایجاد این نوع خواب را افزایش می دهند.

78- کدام یک از میانجی های زیر به عنوان عامل خواب شناخته می شود و کدام قسمت مغز سهم بیشتری در بیداری دارد؟
د( سروتونین- تشکیالت مشبک    ج( دوپامین- مخچه  ب( هیستامین- قشر حسی  الف( گلیسین- قشر حرکتی 

قشر حرکتی  پردازش پیام حرکتی            قشر حسی  پردازش پیام های حسی
تشکیالت مشبک  خواب و بیداری          مخچه  تعادل

79- کدام عمل زیر مربوط به مخچه است؟
د( هماهنگی بین عضالت ج( کاهش تونوس عضالت  ب( تنظیم درجه حرارت    الف( کاهش درد 

:)Cerebellum( مخچه
تحت عنوان مغز کوچک هم شناخته می شود. مخچه به توالی فعالیت های حرکتی کمک می کند و فعالیت های حرکتی بدن 
را تحت کنترل دارد و این فعالیت ها را حین انجام تصحیح می کند، به طوری که آن ها با سیگنال های حرکتی ارسال شده قشر 
حرکتی مغز و سایر نواحی مغز انطباق می یابند. همچنین مخچه به قشر مغز در طراحی حرکات متوالی بعدی در عرض کسری 
از ثانیه درحالی که حرکت فعلی هنوز در حال انجام است، کمک می کند. بنابراین به فرد کمک می کند تا از یک حرکت به 
حرکت بعدی به آرامی پیش برود. بنابراین اگر یک حرکت دقیقاً طبق حالت دلخواه انجام نشود، مدار مخچه می آموزد که دفعه 
بعد، حرکتی ضعیف تر یا قوی تر انجام شود. به همین منظور با تغییراتی که در جهت تحریک پذیری نورون های خاصی انجام 

می شود، انقباضات عضالنی بعدی را جهت حرکات موردنظر منطبق می کند.

 فیزیولوژی دستگاه گوارش 
80- کدام یک از اسیدهای چرب فرار تولیدشده در شکمبه می تواند در داخل کبد به گلوکز تبدیل شود؟

د( اسید والریک ج( اسید بوتیریک                             ب( اسید استیک  الف( اسید پروپیونیک 

مواد غذایی در پیش معده نشخوارکنندگان تحت تأثیر میکروارگانیسم ها و طی عمل هضم تخمیری به اسیدهای چرب فرار 
تبدیل می شوند که شامل این موارد است:

جیره پرنشاسته: استات %60 / پروپیونات 30% /
بوتیرات %10   -  جیره پرفیبر: استات 70% /

پروپیونات %20 / بوتیرات: 10%
اسیدهای چرب فرار تولید شده پس از ورود 
به خون، به بافت های مختلف رفته و به عنوان 
منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرند؛ اما در 
این میان اسید پروپیونیک به کبد رفته و طی 
پروسه گلوکونئوژنز به گلوکز تبدیل می شود 
که به آن گلوکز اندوژن )گلوکزی که در بدن 

ساخته شده(  می گویند.
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بزاق حاوی مقادیر فراوانی پتاسیم و یون های بی کربنات است و برعکس؛ غلظت سدیم و یون های کلرید در بزاق چندین بار 
کمتر از پالسماست )یون های سدیم به طور فعال از تمامی مجراهای بزاقی بازجذب شده و یون های پتاسیم به طور فعال در 
تبادل با سدیم ترشح می شوند. یون های بی کربنات توسط اپیتلیوم مجرایی به لومن ترشح می شوند این امر تاحدی به وسیله 
مبادله غیرفعال بی کربنات با یون های کلرید ناشی می شود اما ممکن است تا حدی از فرآیند ترشحی فعال نیز حاصل گردد(

توجه داشته باشید که هم سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک باعث تحریک ترشح بزاق می شوند. پاراسمپاتیک باعث تولید بزاق 
آبکی و سمپاتیک باعث تولید بزاق غلیظ می شود. البته تحریک ترشح بزاق توسط سمپاتیک بسیار کمتر از پاراسمپاتیک است.

99- بزاق کدام جاندار در مقایسه با سرم خون حاوی مقادیر بیشتری بی کربنات و فسفات است؟
ج(  نشخوارکنندگان              د( همه موارد     ب( اسب      الف(  سگ 

نکته: ترکیب اصلی بزاق نشخوارکنندگان کامال متفاوت از حیوانات تک معده ای است. بزاق نشخوارکنندگان ایزوتونیک بوده و 
در مقایسه با سرم خون، حاوی مقادیر بیشتری بی کربنات و فسفات است و باعث افزایش pH بزاق می شود و جهت خنثی کردن 
اثر اسیدهای تولید شده طی فرآیند تخمیر در شکمبه است. یک گاو بالغ روزانه 100 تا 200 لیتر بزاق تولید می کند. در انسداد 
مری، جریان بزاق به دستگاه گوارش متوقف شده و گاو به سرعت دهیدراته و مبتال به اسیدوز می شود. همچنین سدیم در سرم 
گاو کمتر از بزاق آن است )در سگ بیشتر(، کلر در سرم گاو و سگ بیشتر از مقادیر آن در بزاق این دو حیوان است. )کانینگهام(

100- کار اصلی رنین )Rennin( در روده چیست؟
Ca د( جذب   ج( هضم کازئین    ب( هضم الکتوز  الف( منعقد کردن شیر 

کیموزین: رنین )Rennin( هم نامیده می شود. آن را با رنین )Renin( در سیستم رنین – آنژیوتانسین اشتباه نگیرید! کیموزین 
 )Rennet( یک پروتئاز است و توسط شیردان نشخوارکنندگان تازه متولد شده تولید می شود. همچنین ترکیب کلیدی در رِنِت
محسوب می شود. رنت یک کمپلکسی از آنزیم هاست که توسط معده نشخوارکنندگان تولید می شود. از سایر ترکیبات موجود 
در آن می توان به پپسین و لیپاز اشاره کرد. کیموزین اقدام به منعقد کردن کازئین شیر می کند تا باعث تسهیل هضم شیر مادر 
شود. هرچه سن گوساله باالتر رود و تغذیه آن از شیر فاصله بگیرد، تولید کیموزین هم کاهش پیدا خواهد کرد. از این ترکیب 

جهت تولید پنیر نیز استفاده می شود.

101- در کدام قسمت از دستگاه گوارش نشخوارکنندگان بیشترین مقدار جذب آب و امالح صورت می گیرد؟
د( نگاری     ج( هزارال    ب( شکمبه    الف( شیردان 

 شیردان: محل هضم آنزیمی �شکمبه: محل جذب اسیدهای چرب فرار �هزارال: محل جذب آب و امالح

102- جذب آب بیشتر در کدام قسمت اتفاق می افتد؟
د( معده     ج( مری    ب( روده ی بزرگ      الف( دهان 
103- برای اولین بار روی کدام حیوان آزمایش های گسترده ای جهت بررسی عمل استفراغ انجام گرفت؟

د( گوسفند     ج( گربه                   ب( سگ    الف( خرگوش 
استفراغ اولین بار روی سگ و با استفاده  از داروی آپومورفین مورد بررسی قرار گرفت.

104- با تزریق داخل رگی کدام دارو می توان استفراغ ایجاد کرد؟
  ب( دیازپام  الف( آپومورفین 
د( مورفین ج( سولفات روی 

105- از کدام دارو می توان به عنوان داروی ضد استفراغ استفاده کرد؟
د( سولفات مس ج( آپومورفین و مورفین  ب( داروهای ضد دوپامین    الف( دوپامین 

رجوع شود به جدول داروهای مؤثر بر دستگاه گوارش در فصل فارماکولوژی
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1- افزایش غلظت پتاسیم خارج سلولی:
الف( هیچ اثری بر روی پتانسیل استراحت غشا ندارد.

 ب( پتانسیل استراحت غشا را کاهش خواهد داد )داخل نسبت به بیرون کمتر 
منفی شود(

ج( پتانسیل استراحت غشا را افزایش خواهد داد )داخل نسبت به بیرون بیشتر 
منفی شود(

د( پتانسیل غلظتی پتاسیم در طرفین غشای پالسمایی را افزایش خواهد داد.
ه( به منظور پمپ کردن پتاسیم، نیازمند کار بیشتر پمپ سدیم - پتاسیم خواهد بود.

2- پروتئین G مشابه گیرنده ها هستند، چراکه هر دو:
الف( به مولکول های خارج سلولی ناقل پیام متصل می شوند.

ب( به طور مستقیم با تحت واحد کاتالیتیک آدنیلیل سیکالز واکنش می دهند.
 ج( حالت های فعال و غیرفعال وابسته به اتصال لیگاند دارند.

د( مولکول های پروتئینی خارج سلولی هستند.
ه( به طور مستقیم یک پروتئین کیناز را فعال می کنند.

3- کدام یک از جمالت زیر در مورد کلسیم داخل سلولی نادرست است؟
الف( یک پیام بر ثانویه برای هورمون ها و ناقلین عصبی است.

ب( مسئول جفت کردن تحریک - انقباض در عضله صاف است.
ج( افزایش غلظت آن در پایانه عصبی، آزاد شدن ناقل عصبی را تحریک می کند.

 د( پروتئین کیناز A را فعال می کند.
ه( غلظتش در حضور IP3 افزایش می یابد.

4- اگر در یک بستر مویرگی خاص، فشار انکوتیک پالسما افزایش یابد و فشار 
هیدروستاتیک ثابت بماند.

الف( پالسمای بیشتری از مویرگ تصفیه خواهد شد.
 ب( اثر آن بر روی انتقال مواد مشابه با کاهش فشار هیدروستاتیک خواهد بود.

ج( فرد معالج به کمبود مقادیر پروتئین خون مشکوک خواهد شد.
د( فرد معالج به افزایش غلظت پروتئین خارج سلولی مشکوک خواهد شد.

ه( بازجذب مایع در سمت وریدی بستر مویرگی کاهش می یابد.
5- مشخص شده که غلظت ماده مجهول x در بیرون سلول بیشتر از داخل سلول 
است. باوجوداینکه هیچ انتقالی از ماده ایکس به سمت داخل سلول انجام نمی شود، 

کدام جمله زیر با این حالت مرتبط نیست؟
الف( ماده ایکس پتانسیل الکتروشیمیایی برابری در بیرون و داخل سلول دارد.
ب( ماده ایکس بزرگ و به میزان کمی محلول در چربی است و هیچ پروتئین انتقالی 

در غشا وجود ندارد.
ج( ماده ایکس یک یون است و پتانسیل غشایی اندازه گیری شده همان پتانسیل 

تعادلی است که با معادله نِرنست محاسبه شده است.

 د( ماده ایکس یک مولکول استروئیدی است.
ه( ماده ایکس به طور فعال از سلول به مایع خارج سلولی انتقال داده می شود.

6- کدام قسمت از نورون به عنوان بخش دریافت کننده اطالعات شناخته می شود؟
الف( آکسون

ب( پایانه پیش سیناپسی
ج( جسم سلولی
 د( دندریت

ه( میلین
7- کدام یک از موارد زیر مشخصه سلول های گلیال نیست؟

 الف( تولید پتانسیل عمل
ب( پاسخ های ایمنی سیستم عصبی

ج( تولید غالف میلین آکسون ها
د( تنظیم رشد نورون های در حال تکوین یا آسیب دیده

ه( بافر کردن تغییرات غلظت تعدادی از یون های خارج سلولی و میانجی های عصبی
8- اجزایی از اعصاب نخاعی و سری که دستورات پتانسیل های عمل را از سیستم 

عصبی مرکزی به سیناپس های عضله اسکلتی می رسانند:
الف( آکسون های نورون های وابران احشایی هستند.
ب( آکسون های نورون های آوران پیکری هستند.

 ج( آکسون های نورون های وابران پیکری هستند.
د( ریشه های پشتی هستند.

ه( آکسون های نورون های آوران پیکری هستند.
9- تاالموس و هیپوتاالموس بخش های کدام بخش اصلی مغز هستند؟

الف( بصل النخاع
ب( پل مغز

ج( مغز میانی
 د( دیانسفال

ه( تالنسفال
10- در درمان بالینی بیماران با مایعات داخل وریدی، کدام 2 یون برای پتانسیل 

نورونی غشا از همه مهم تر هستند؟
  الف( سدیم و کلر 

ب( پتاسیم و کلر
ج( کلسیم و کلر

د( پتاسیم و کلسیم
 ه( سدیم و پتاسیم

پرسش های تمرینی از رفرنس فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام
سطح بخشی از سؤاالت این قسمت باالست و درسنامه های جامعی که تمامی نکات این سؤاالت را در بر بگیرد، بیشتر برای آزمون تخصص فیزیولوژی مطرح است تا 

آزمون های علوم پایه. اگر فرصت مطالعه زیادی ندارید، می توانید وقت کمتری برای این بخش بگذارید و یا فقط پاسخ های صحیح را به عنوان نکته فرابگیرید.
چرا این بخش به کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی اضافه شده است؟ 

سؤاالت زیر از بخش Practice Questions رفرنس فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام آمده است. در آزمون های پیش درمانگاهی گذشته، تعدادی از پرسش ها 
از همین سؤاالت رفرنس فیزیولوژی کانینگهام تکرار شده بود. )مثل سوال 134، 148 و...(

ممکن است بخشی از عبارات و پاسخ هایی که مطالعه می کنید با ترجمه هایی که از این رفرنس در کشور عرضه شده متفاوت باشد. علت آن است که ترجمه 
زیر مستقیماً از روی متن انگلیسی آخرین ویرایش این رفرنس بازنگری و تصحیح شده است.

www.Vetinfo.ir/Ph :اگر می خواهید پرسش ها را فصل بندی شده و بدون پاسخ عالمت زده شده مشاهده کنید، به لینک روبرو بروید 



بخش اول
آناتومی و

جنين شناسی
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166- بیماری TRP در نشخوارکنندگان در اثر مجاورت کدام قسمت از معده با دیافراگم ایجاد می شود؟
ج( هزارال                د( شیردان ب( نگاری                      الف( شکمبه  

 )Traumatic Reticuloperitonitis( TRP بیماری
Hardware Disease

 )Reticulum( ممکن است به سبب بلعیدن یک جسم خارجی، خصوصاً فلزات تیز رخ دهد. بعد از بلع، این اجسام وارد نگاری
می شوند. با انقباضات نگاری امکان سوراخ شدن آن توسط جسم خارجی و نفوذ به دیافراگم وجود دارد.

سوراخ شدن نگاری سبب ورود باکتری های داخل دستگاه گوارش به پریتونئوم )پریتونیت( می شود و نفوذ به دیافراگم امکان 
وقوع شرایط خطرناکی همچون سوراخ شدن قلب را دارد. 

167- پُرزهای  شبیه به النه زنبور مربوط به کدام قسمت معده در نشخوارکنندگان است؟
د( هیچ کدام ج( شیردان   الف( نگاری   ب( هزارال   

 روده 
168- کدام بخش از کولون در اسب دارای سه نوار ماهیچه طولی )Teniae( است؟

Left ventral colon )د  Right ventral colon )ج              Left dorsal colon )ب  Right dorsal colon )الف

روده بزرگ در اسب حالت خاصی به خود گرفته که در سایر حیوانات مشاهده نمی شود و دارای ویژگی های زیر است:
سکوم: محل اصلی تخمیر مواد غذایی که رشد شایان توجهی هم داشته و شامل بخش های زیر است:

قاعده: قسمت بزرگ و پهن سکوم را می گویند، در قسمت دورسال و راست حفره شکم قرار گرفته.
رأس: انتهای باریک سکوم که در پشت بخش زایفوئید جناغ قرار می گیرد.

بدنه: بین قاعده و رأس قرار دارد و از سمت راست به قسمت میانی می رود و در پشت غضروف زایفوئید به ناحیه 
رأس ختم می شوند. بنابراین رأس و قسمتی از بدنه سکوم در بین کولون ها و در خط وسط، در کف حفره شکم قرار 

می گیرد. بدنه سکوم به وسیله چین صفاقی )سکوکولیک فولد(، به کولون صعودی متصل می شود.
کولون ها:

کولون صعودی )کولون بزرگ(: در اسب بسیار بزرگ است و به واسطه خم خوردگی هایش به 4 بخش تقسیم می شود. تمامی این 
بخش ها با 3 خمیدگی به هم اتصال می یابند.

کولون ونترال راست: اولین قسمت کولون صعودی. از ناحیه قاعده سکوم شروع می شود و سپس در کف حفره 
شکم در سمت راست به جلو می رود و در باالی غضروف زایفوئید به خمیدگی جناغی می رسد و سپس به نام کولون 

ونترال چپ ادامه می یابد.
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سگاسبنشخوارکنندگان

Proximal 2 استخوان؛ردیف
تالوس و کالکانئوس

2 استخوان؛
تالوس و کالکانئوس

2 استخوان؛
تالوس و کالکانئوس

Middle ردیف
1 استخوان؛

استخوان سنترال با استخوان 
شماره 4 یکی شده است.

1 استخوان؛
استخوان سنترال

1 استخوان؛
استخوان سنترال

Distal ردیف
2 استخوان؛

شماره 1 مجزاست
شماره ۲+3 باهم جوش خورده اند.

3 یا 4 استخوان؛
استخوان های شماره 1 و۲ هم 

ممکن است متصل باشند و هم جدا
هر 4 استخوان

Tars 7 عدد6 یا 7 عدد5 عددمجموع استخوان های

      مطمئناً مرور استخوان های مچ دست هم نیاز است تا اعداد فراموشتان نشود: 

آناتومی مقایسه ای مچ دست )Carp( در حیوانات

(bo(و گاو (eq(اسب ، (Car(استخوان های مچ دست در گوشتخواران

سگاسبنشخوارکنندگان

Proximal ردیف
هر 4 استخوان؛

 Radial-Intermediate-Ulnar-
-Accessory

هر 4 استخوان؛
Radial-Intermediate

-Ulnar-Accessory

3 استخوان؛
Intermedioradial
Ulnar-Accessory

Distal ردیف
2 استخوان؛

شماره 1 وجود نداشته
شماره ۲+3 باهم جوش خورده اند.

3 یا 4 استخوان؛ 
استخوان شماره 1 ممکن است 

باشد یا نباشد.
هر 4 استخوان

مجموع استخوان های 
Carp7 عدد7 یا 8 عدد6 عدد

47- تعداد استخوان های ردیف Proximal در مچ پای اسب و مچ دست اسب چند عدد است؟ )از راست به چپ(
ب( 4 - 6                ج( ۲ - 4                د( ۲ - 6 الف( 4 - 4  

48- تعداد استخوان های مچ دست و پای کدام حیوانات می تواند برابر باشد و در این صورت تعداد استخوان ها چقدر خواهد بود؟
الف( نشخوارکننده و اسب - 6                 ب( نشخوارکننده و سگ - 6

ج( اسب و سگ - 8                              د( اسب و سگ - 7
49- تعداد استخوان های ردیف Middle در مچ دست و مچ پای اسب چقدر است؟ )از راست به چپ(

ب( ۲ - 1                ج( 1 - ۲                د( سوال اشتباه است الف( 1 - 1  
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184- در کدام حیوان Renal pelvis دیده نمی شود؟
د( گوسفند الف( گاو                ب( اسب                ج( سگ                 

نکاتی از کلیه:
کلیه ها به تعداد یک جفت در دو طرف ستون مهره ها در قسمت کرانیال سقف حفره شکم قرار گرفته اند و از سمت ونترال با 

پریتونئوم پوشیده شده اند، بنابراین به صورت خارج صفاقی در حفره شکم قرار دارند.
سطوح کلیه:

سطح دورسال: به سمت سقف حفره شکم قرار دارد. سطح ونترال: مجاور پریتونئوم قرار می گیرد.
لبه ها:

لبه لترال: به سمت لترال قرار دارد و محدب است.
لبه مدیال: به سمت مدیال قرار دارد و مقعر است و سرخرگ ها، سیاهرگ ها و میزنای در آن قرار می گیرند.

انتهاها یا قطب ها: قطب کرانیال، قطب کودال
ناف کلیه: ناحیه فرورفته در لبه مدیال که محل ورود و خروج سرخرگ و سیاهرگ کلیوی )رنال(، اعصاب، میزنای و رگ های 

لنفی است.
سینوس کلیوی: ناف کلیه به فضایی در داخل کلیه منتهی می شود که سینوس کلیوی نام دارد. این سینوس حاوی رگ ها و 

اعصاب لگنچه یا کالیکس است که به وسیله بافت چربی احاطه شده اند.
ناحیه جمع آوری ادرار: قسمت اتساع یافته ای در لبه مدیال کلیه است. این ناحیه شاید به صورت لگنچه )Renal pelvis( باشد 

مثل اسب، سگ، نشخوارکنندگان کوچک یا به صورت کالیکس باشد مثل گاو و یا ترکیبی از این دو باشد مثل انسان و خوک
کپسول کلیه: از جنس بافت همبند رشته ای است که سطح خارجی کلیه را می پوشاند.

سیستم عروقی کلیه: خون توسط سرخرگ رنال به کلیه وارد می شود که این سرخرگ مستقیماً از آئورت شکمی منشعب 
می شود. سیاهرگ رنال نیز به بزرگ سیاهرگ عقبی )کودال وناکاوا( منتهی می شود.

18۵- کلیه کدام حیوان زیر لوبوله است؟
ب( اسب                ج( سگ                د( گاو الف( گوسفند  

186- کدام گزینه دارای Suburethral diverticulum است؟
ج( گاو نر                د( اسب نر ب( گاو ماده   الف( مادیان  

میزنای یا حالب )یورتر(: 
مجرایی است که ادرار را از کلیه به مثانه هدایت می کند. این مجرا در اسب، سگ و نشخوارکنندگان کوچک از لگنچه و در 
گاو از کالیکس ماژور شروع می شود و پس از خارج شدن از ناف کلیه به طرف کودال ادامه می یابد. این مجرا در مسیر خود در 
چینی از پریتونئوم قرار می گیرد و به صورت مایل به گردن مثانه وارد و پس از طی مسافتی در دیواره آن، به داخل این عضو باز 

می شود. هر یورتر دارای ۲ بخش شکمی و لگنی است.
در نزدیکی گردن مثانه، ۲ سوراخ با عنوان Ureteric orifice وجود دارد که محل ورود یورتر راست و چپ است. این ۲ سوراخ به 

همراه سوراخ داخلی یورتر )میزراه( در گردن مثانه یک ناحیه مثلثی شکل به نام Trigonum vesica ایجاد می کنند.
یورترا در جنس نر: در حیوان نر این مجرا طویل تر و با مجرای تناسلی نر مشترک است. در جنس نر یورترا از ۲ بخش تشکیل شده:
بخش لگنی: در داخل لگن قرار دارد و از گردن مثانه شروع می شود و تا قوس ورکی )ایسکیاتیک آرچ( امتداد 
می یابد. از گردن مثانه تا کولیکولوس سمینالیس فقط ناحیه ادراری بوده و ازآن پس ناحیه مشترک ادراری و تناسلی 

است.



فصل دوم
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نکته تکمیلی: به تازگی با بررسی های جدید انجام شده متوجه شده اند که کلسترول بدی که عامل اصلی بیماری قلبی عروقی 
باشد، وجود ندارد. قباًل گایدالین های تغذیه به آمریکائیان توصیه نموده بود که حداکثر مصرف روزانه کلسترول 300 میلی گرم 
باشد. در سال 2015 این توصیه دیگر بیان نگردید چون شواهد موجود نشان داد که رابطه ی چندانی بین مصرف کلسترول در 
غذاها و سطح کلسترول سرم وجود ندارد. در راهنمای بالینی اخیر، دیگر به محدودیت مصرف غذاهای حاوی کلسترول )خصوصاً 

تخم مرغ( توصیه نشده و تمرکز بر روی محدودیت مصرف شکر است.

30- کدام یک مسئول حذف کلسترول اضافی از بستر مویرگی بافت هاست؟
VLDL )د                LDL )ج                HDL )الف( شیلومیکرون               ب

31- قسمت عمده این لیپوپروتئین از تری گلیسرید بوده و از کبد مشتق می شود؟
VLDL )د                HDL )ج                LDL )الف( شیلومیکرون               ب

با اینکه شیلومیکرون باالترین درصد تری گلیسرید را بین لیپوپروتئین ها دارد؛ اما در روده سنتز می شود نه در کبد.

بخش سوم - اسیدآمینه، پروتئین، آنزیم، هورمون
32- کدام یک از اسیدهای آمینه زیر جزء اسیدهای آمینه غیرضروری است؟

د( لوسین ج( متیونین   الف( والین                 ب( اسید آسپارتیک           
 

Essential
Amino acids

Non-Essential
Amino acids

TryptophanAlanine

IsoleucineAspartic acid

MethionineAsparagine

PhenylalanineGlutamic acid

HistidineSerine

LeucineSelenocysteine

LysinePyrrolysine

ThreonineSemi-Essential
Amino acids Valine

Arginine

Cysteine

Glycine

Glutamine

Proline

Tyrosine

TIM PHLL TV ← جهت آسان تر شدن حفظ اسیدآمینه های ضروری، این کلمه ساختگی را به خاطر داشته باشید
33- کدام یک از اسیدآمینه ها نور پالریزه را منحرف نکرده و تمایل کمتری به شرکت در ساختمان مارپیچ آلفا دارند؟

د( آالنین ب( آرژنین                ج( گالیسین   الف( متیونین  
فعالیت نوری اسیدآمینه ها:

 ترکیباتی را فعال نوری می گویند که دارای کربن نامتقارن )کایرال( باشند. به استثنای گالیسین که کربن نامتقارن ندارد، 
سایر آمینواسیدها حداقل یک کربن نامتقارن دارند.

 ترکیبی با n کربن نامتقارن دارای 2n ایزومر فضایی است.
 چناچه اسیدآمینه را طوری قرار دهیم که گروه کربوکسیل آن در باال قرار گیرد، انانیتومری به این صورت خواهد بود:
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کالس 6: لیگازها:
این آنزیم با صرف انرژی از یک نوکلئوزید تری فسفات )معموالً ATP( سبب ترکیب دو مولکول با یکدیگر می شوند. سنتتازها، 
کربوکسیالزها، تیوکینازها در این گروه قرار می گیرند. سنتتازها را نباید با سنتازها اشتباه نمود که جزء کالس 2 یا 4 هستند و 

ATP مصرف نمی کنند. گلیکوژن سنتاز، دلتا- آمینو لوولینات سنتاز، سیترات سنتاز در کالس 2 )ترانسفرازها( قرار دارند.

146- در کدام یک از واکنش های گلیکولیز، فسفات معدنی )Inorganic phosphate(، نقش ایفا می کند؟
الف( تبدیل فروکتوز- 6- فسفات به فروکتوز -1و 6 بیس فسفات

ب( تبدیل گلیسرآلدئید -3- فسفات به 1و3- بیس فسفوگلیسرات
ج( تبدیل 3- فسفوگلیسرات به 2- فسفوگلیسرات

د( تبدیل فسفوانول پیرووات به پیرووات
147- کدام یک از آنزیم های زیر در اولین واکنش دکربوکسیالسیون اکسیداتیو سیکل کربس نقش ایفا می کند؟

ب( ایزوسیترات دهیدروژناز الف( آکونیتاز      
د( سوکسینات دهیدروژناز ج( آلفا کتوگلوتارات دهیدورژناز    

148- در مراحل اکسیداسیون اسیدهای چرب، کدام یک از گزینه های زیر بیانگر مفهوم بتا اکسیداسیون است؟
الف( اکسیداسیون گروه های استیل و تولید CO2 از طریق سیکل کربس 

ب( فراهم شدن انرژی موردنیاز برای سنتز ATP از طریق روند فسفریالسیون اکسیداتیو
ج( تولید باقیمانده های استیل در قالب استیل کوآنزیم A از اسیدهای چرب با زنجیره طویل

د( انتقال الکترون به اکسیژن از طریق زنجیره تنفسی میتوکندری
149- کدام یک از ترکیبات حد واسط سیکل اوره، پس از تولید شدن، از میتوکندری به سمت سیتوزول حرکت می کند؟

 Carbamoyl Phosphate )ب      Ornithine )الف
 Citruline )د     Argininosuccinate )ج

150- کدام یک از گزینه های زیر، غلط است؟
الف( اکثر مونوساکاریدهایی که به طور طبیعی در بدن پستانداران وجود دارند از نوع ایزومری D هستند.

ب( از هیدرولیز اینولین، فقط فروکتوز آزاد می گردد.
ج( هرگاه دو ایزومر نوع D و L را به طور مساوی مخلوط کنیم، مخلوط حاصل، حداکثر فعالیت اپتیکی را دارا خواهد بود.

د( فروکتوز و گلوکز، فرمول مولکولی مشابهی دارند با این تفاوت که فروکتوز به جای عامل آلدئیدی دارای یک عامل کتونی فعال بر روی کربن 
شماره 2 است.

151- کدام یک از اسیدهای آمینه زیر، هیدروفوبیک است؟ 
Glutamic acid )د    Histidine )ج   Methionine )ب   Cysteine )الف

152- کدام یک از ترکیبات زیر، محصول آنزیم سوکسینات تیوکیناز در سیکل کربس است؟ 
Cis - aconitate )د    Fumarate )ج   Succinyl-CoA )ب   Succinate )الف

153- کدام یک از ویتامین های زیر، در واکنش های کربوکسیالسیون مسیر گلوکونئوژنز و سنتز اسیدهای چرب، نقش کوآنزیمی دارد؟
 Biotin )د    Ascorbic acid )ج   Niacin )ب   Thiamine )الف

154- کدام یک از گزینه های زیر، صحیح است؟
الف( کوآنزیم Q از لحاظ ساختمانی با ویتامین A شباهت دارد و یکی از انتقال دهنده های مهم در زنجیر انتقال الکترون است.

ب( بنابر فرضیه شیمی اسمزی، سنتز ATP در میتوکندری مستلزم ورود یون های هیدروژن به ماتریکس میتوکندری است.
ج( در زنجیره تنفسی میتوکندری، آخرین سیتوکروم یعنی سیتوکروم C نقش انتقال الکترون ها بر روی اکسیژن مولکولی را داراست.

د( آهن موجود در سیتوکروم برخالف آهن موجود در ِهم، قادر است به طور برگشت پذیر به حالت اکسید شده و احیا در آید. 



فصل ششم
آسيب شناسی عمومی

آسيب شناسی اختصاصی



373 آسیبشناسی فصلششم: ویرایشچهارم372 دکترایدامپزشکی- پایه علوم راهنمایجامع

پورفیریا می گویند. این پیش سازها فتودینامیک هستند و اشعه ماورا بنفش را جذب کرده و به مادون قرمز تبدیل می کنند که 
سبب تولید رادیکال های آزاد و ادم، تورم، قرمزی پوست می شود.

در گاو، انسان، گربه نژاد سیامی، خوک، در اثر نقص مادرزادی آنزیمی که در متابولیسم پورفیرین ها نقش دارد، سبب تجمع 
پورفیرین در بافت های بدن می شود. این مواد در استخوان و دندان رسوب کرده و سبب تغییر رنگ قهوه ای مایل به قرمز این 
 Pink Tooth ًبافت ها می شود. وقتی این بافت ها در برابر نور ماورا بنفش قرار می گیرند، رنگ صورتی فلورسانس دارند که اصطالحا

یا دندان صورتی نامیده می شود.

178- در گاوهای زمین گیر کدام یک از حالت های زیر امکان وقوع بیشتری دارد؟
د( نکروز پنیری   ج( قانقاریای مرطوب    ب( نکروز چربی    الف( قانقاریای خشک 

سندرم گاو زمین گیر )داونر(:
در حیوانات سنگین وزن و زمین گیر شده که به مدت طوالنی به یک سمت بدن نشسته یا خوابیده اند: ممکن است نکروز 

مایوفیبرهای عضالنی ایجاد گردد. این عارضه به دالیل زیر می تواند رخ دهد )یا ترکیبی از این دالیل(:
کاهش جریان خون به ناحیه به دلیل فشار و کمپرسی که وزن حیوان روی عروق ناحیه وارد کرده.

آسیب ریپرفیوژن که ناشی از هجوم کلسیم به داخل سلول های عضالنی حیوان است، هنگامی که مقداری فشار از 
روی آن ناحیه برداشته شده و خون رسانی مجدد صورت بگیرد.

افزایش فشار داخل عضالنی که منجر به کاهش خون رسانی به ناحیه )ایسکمی( )خصوصاً نرسیدن اکسیژن و 
 )Compartment syndrome( شود. این حالت را سندرم کامپارتمنت )مواد مغذی به سلول های عضالنی و عصبی

می نامند.
در گاو زمین گیر شده )Downer cow – Recumbent cow(، حالت زمین گیری استرنال )Sternal( طوالنی مدت، می تواند باعث 
ایسکمی عضالت پکتورال و سایر نواحِی تحت فشار شود. ایسکمی ایجاد شده می تواند حتی باعث آسیب به اعصاب محیطی 
گردد. گوسفندها در مراحل انتهایی آبستنی خصوصاً اگر 2 یا 3 قلو داشته باشند، می توانند در معرض خطر نکروز ماهیچه مورب 
داخل شکمی و پاره شدن آن باشند. در حیوانات سنگین وزن زمین گیر شده، جهت کاهش خطرات ناشی از این مسائل، بایستی 
تا تکمیل اقدامات درمانی، حیوان را هرازگاهی به کمک ماشین آالت مقداری جابه جا کرد تا خون رسانی در ناحیه تحت فشار 

به آهستگی ایجاد شود.
از دیگر عوارضی که متعاقب زمین گیر شدن حیوان سنگین وزن ممکن است مشاهده شود، نکروز چربی تروماتیک است. البته 

صابونی شدن و التهاب در این فرم از نکروز چربی کمتر دیده می شود.

179- در کدام یک از تومورهای زیر گسترش Transcoelomic دیده می شود؟ 
Squamous cell carcinoma )ب  Mesothelioma )الف

Fibrosarcoma )د  Meningioma )ج

:Transcoelomic گسترش
وقتی که سلول های سرطانی روی سطح ساختارهای قرار گرفته در حفره شکمی یا سینه ای قرار می گیرند با 
تعدادی سد آناتومیکال جهت گسترش مواجه می شوند. به همین دلیل مزوتلیوماها ممکن است محدود به فضاهای 
پریتونئال، پریکاردیال یا پلورال باشند. اما تومورهایی که داخل این فضاها هستند به راحتی پخش می شوند و سطوح 

ویسرال و پریئتال را می پوشانند.
آدنوکارسینومای پانکراس و تخمدان بیشتر از این مسیر گسترش پیدا می کنند که باعث پخش تومور در فضای 

شکمی می شود که اصطالحاً Carcinomatosis گفته می شود.
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مثال: آیا استئوکارسینوما صحیح است؟
خیر. زیرا استخوان یک بافت مزانشیمال بوده و تومور بدخیم آن استئوسارکوما نام می گیرد.

توجه: آیا هر توموری که پسوند Oma داشت خوش خیم است؟
خیر! این موارد را به خاطر داشته باشید که پسوند Oma دارند ولی بدخیم اند:

 Lymphoma – Seminoma – Melanoma – Blastoma – Glioma 
Teratoma  هم نمونه های بدخیم دارد و هم خوش خیم

توجه: Carcinoma و Sarcoma خود یک پسوند کامل هستند. خدایی نکرده تفکیک نشوند تا بگوئید آخرش Oma آمده پس 
خوش خیم است!

نکته: متاستاز کارسینوما ها اکثراً با گسترش لنفاوی و متاستاز سارکوماها اکثراً با گسترش خونی )هماتوژنوس( رخ می دهد. با این 
حال، ارتباطات متعدد متقابلی میان دستگاه های لنفاوی و رگی وجود دارد و از این رو، همه اشکال سرطان ممکن است از طریق 

یکی از این دو دستگاه یا هردو منتشر شوند.
درجه بندی تومورها به روش TNM staging )درجه بندی کلینیکی(

T: سایز تومور اولیه

TxTisT0T1>2>3>4

تومور قابل ارزیابی 
نیست

عدم وجود مدرکی برای کارسینومای درجا
اثبات وجود تومور

سایز تومور اولیه
هرچه بیشتر باشد: تومور بزرگ تر بوده یا به بافت اطرافش بیشتر نفوذ کرده

N: درگیری عقده های لنفاوی مجاور
NxN0N1N2>3

غدد لنفاوی قابل 
ارزیابی نیست

عدم متاستاز تومور به 
عقده های لنفاوی مجاور

متاستاز تومور به عقده های 
لنفاوی کم و مجاور

افزایش گستره متاستاز تومور به عقده های 
لنفاوی مجاور بیشتر و دورتر

M:  متاستاز
M0M1

وقوع متاستاز تومور به ارگان های دیگر )فراتر از عقده های لنفاوی مجاور(عدم وقوع متاستاز تومور به ارگان های دور

یکسری پارامترهای دیگری نیز در درجه بندی تومورها استفاده می شود. به طور مثال:
G به معنای Grade سلول های سرطانی از نظر هیستوپاتولوژی است که از 1 تا 4 درجه بندی می شوند. هرچه کمتر باشد یعنی 

سلول های سرطانی به سلول های نرمال شبیه تر هستند و از تمایز بهتری برخوردارند.
R به معنای Resection: بررسی حواشی تومور جراحی شده جهت وجود یا عدم وجود سلول های سرطانی

از بررسی پارامترهای TNM Staging  توسط متخصص، یک استیج بین 0 تا 4 به دست می آید که استیج 4 تومور فوق العاده 
خطرناک و کشنده خواهد بود و تنها ممکن است شیمی درمانی اندکی مفید واقع شود.

حال برای اطمینان از تسلط روی مطالب؛ 3 مثال را بررسی می کنیم:

Stageتحلیلمثال

T1N0M0G1 تومور سایز کوچک – عدم متاستاز تومور به عقده های لنفاوی مجاور – عدم متاستاز تومور به ارگان های
1دیگر – سلول های توموری مقداری شباهت به سلول های نرمال بافت دارند.

T2N0M1G2 – تومور سایز متوسط - عدم متاستاز تومور به عقده های لنفاوی مجاور – متاستاز تومور به ارگان های دیگر
2سلول های توموری از تمایز کمی برخوردارند. )دیسپالزی(

T4N3M1G3 تومور سایز بسیار بزرگ - متاستاز تومور به عقده های لنفاوی مجاور نسبتاً زیاد و دور - متاستاز تومور به
4ارگان های دیگر – سلول های توموری فاقد تمایزند )دیسپالزی شدید(
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روش تولک بری بدون حذف خوراک: استفاده از جیره هایی با مواد مغذی پائین: در این روش جدیدتر، از مصرف مقادیر کِم 
نمک، سدیم )کاهش سدیم جیره تا 0.04 درصد( و کم کلسیم و یا جیره حاوی الیاف )فیبر باال(، همچنین با افزودن موادی 
مثل روی، آلومینیوم و یدید پتاسیم استفاده می شود. نخستیم مرحله در این روش، کاهش طول مدت روشنایی به 8 ساعت 

است و تا رسیدن به کاهش 20 درصدی در وزن یا توقف 3-2 هفته ای تولید تخم مرغ ادامه پیدا می کند.
نکته: تولک بری به کمک استفاده از هورمون پروژسترون یا ترکیباتی مثل Enheptin ، متالیبور، کلرمدینون، ید و حتی 

تاموکسیفن، نیکاربازین نیز انجام شده است که بیشتر به طور آزمایشی مورداستفاده قرار می گیرند.

16- در Force molting از چه روزی برنامه نوردهی به حالت عادی خود برمی گردد؟
الف( 35                ب( 28                ج( 42                د( 50

Force molting -17 در هفته ی ......... انجام شده و دلیل اصلی انجام آن .............. است.
ب( 65- افزایش درصد تولید  الف( 65- افزایش باروری 

د( 40- افزایش کیفیت سفیده ج( 40- افزایش کیفیت زرده 
18-کدام گزینه از خصوصیات جیره دوران لَک است؟

الف( پروتئین، انرژی و فیبر زیاد    ب( پروتئین، انرژی و فیبر کم
د( پروتئین و انرژی کم، فیبر زیاد ج( پروتئین زیاد، فیبر و انرژی کم   

19- برای تجویز واکسن آبله طیور کدام یک از روش های واکسیناسیون استفاده می شود؟
ب( مالش در مخاط کلواک        الف( تلقیح در نسج بال 

د( فروبردن منقار در ظرف حاوی واکسن ج( قطره ای 

نحوه تجویز واکسنزمان تجویز واکسنبیماری
New castle (ND(12~10 روزگی )واکسن کشته شده( IM ،قطره چشمی، آشامیدنی

Infectious Bursal Disease (IBD(
Gumboroواکسن روغنیقبل از 21 روزگی

در گله گوشتی و تخم گذار از قطره چشمی و آشامیدنی
Infectious Laryngotracheitis (IL(قطره چشمیبعد از 8 هفتگی

Marekتزریق زیرجلدی1 روزگی
Infectious Bronchitis (IB(اسپری، قطره چشمی1 روزگی

Avian Encephalomyelitis (AE(زمان پرورش گله مادر
آشامیدنیزمان پرورش تخم گذار

Poxتلقیح داخل نسج بالبعد از 8~6 هفتگی

درسنامه جامع بررسی 5 بیماری مهم ویروسی طیور در انتهای فصل ویروس شناسی کتاب قرار گرفته است.
نکات حائز اهمیت در زمان مصرف واکسن به فرم آشامیدنی:

 در ظروف آب از مواد ضدعفونی کننده استفاده نشود.
 واکسن ها در محیط بیرون بسیار ناپایدار هستند و باید به سرعت وارد بدن شوند. به همین دلیل قبل از تجویز جوجه ها 

را تشنه نگه می دارند تا راحت و سریعتر واکسن ها را مصرف کنند.
 ظروف آبخوری در تماس با نور خورشید نباشد زیرا سبب از بین رفتن واکسن می شود.

 کیفیت آب مصرفی افزایش پیدا کند.  تعداد آبخوری ها 2 برابر شود.  
 مایع واکسن سریع پخش شود.  واکسن را در کنار یخ حمل کنند. 

 از واکسن های زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل می توان به السوتا، Clone30 و B1 اشاره کرد.
 از واکسن های زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی می توان به H52 ، H120 و Ma5 )سویه ماساچوست( اشاره کرد.
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غذایی و بعضی از برنامه های مدیریتی آن ها تغییراتی ایجاد می گردد. به دلیل سنگینی وزن این پرندگان آن ها را با پرندگان پیر 
اشتباه نگیرید. روسترها پرندگان جوان ولی سنگین هستند.

 Breast( در پرورش گله روستر، نیاز به فضا، دانخوری، آبخوری، تهویه و دان بیشتری است. موارد وقوع عارضه پینه ی سینه
blisters( در گله روستر زیاد است )تمایل به نشستن در خروس ها بیشتر از مرغ هاست( و در هنگام کشتار باید سینه برداشته 

شود که باعث نقصان درجه کیفیت الشه می شود.
درصورتی که خروس ها به طریقه جراحی اخته شوند، می توانند به مراتب بیش از گله گوشتی و یا روستر رشد کنند به طوری که 
در 20 تا 24 هفتگی وزنی معادل 5.4 تا 6.4 خواهد داشت. همچنین گوشت خروس های عقیم شده به طریقه جراحی، تردتر 

و آبدارتر خواهد بود.
نکته تکمیلی: روش اخته کردن: ابتدا تعدادی جوجه خروس از نژادهایی که قابلیت رشد باالتر دارند انتخاب شده و پس از گذشت 
2.5 هفته از سنشان )وزن حدود 454 گرم(، بین دنده های یک پهلوی آن ها شکافی ایجاد کرده و هر 2 بیضه را خارج می کنند.

نکته: روش های تعیین جنسیت:
تعیین جنسیت از طریق سرعت پَردرآوری: از طریق طول نسبی پرهای اولیه بال. مرغ دارای ژن پردرآوری سریع 

و خروس ها حامل ژن پردرآوری کند هستند.
تعیین جنسیت از طریق رنگ پرها: جوجه هایی که به رنگ طالیی، نخودی یا قرمزند، ماده بوده و جوجه هایی که 

به رنگ سفید یا زرد روشن اند، نر هستند.

متفرقه
44- در ارتباط با پرندگان، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف( قوس آئورت سمت راست وجود دارد- گلبول قرمز هسته دار است.
ب( قوس آئورت سمت چپ وجود دارد- گلبول قرمز هسته دار است.

ج( قلب 4 حفره ای است- گلبول قرمز فاقد هسته است.
د( دارای هر 2 قوس آئورت است- گلبول قرمز هسته دار

برخی از ویژگی های پرندگان:
 دارای قلب 4 حفره )دهلیز راست، بطن راست، دهلیز چپ، بطن چپ(

 قوس آئورت راست و چپ
 گلبول قرمز هسته دار

45- پوسته سازی و ترشحات آلبومین تخم مرغ به ترتیب در کدام بخش انجام می شود؟
د( تخمدان- واژن ج( رحم- مگنوم   ب( رحم- واژن   الف( مگنوم- ایستموس 

46- آلبومین تخم مرغ از کدام قسمت Oviduct ترشح می شود؟
د( رحم ج( ایسموس   ب( مگنوم    الف( شیپور فالوپ  

47- دسته مرغان آمریکائی فاقد کدام یک از خصوصیات زیر هستند؟
ب( زردرنگ بودن پوست بدن الف( قهوه ای رنگ بودن پوسته تخم مرغ   

د( زردرنگ بودن ساق پا ج( سفیدرنگ بودن الله گوش 

دسته مرغان آمریکایی:
)بدن جمع وجور، گودی پشت کم، سینه پائین افتاده، گردن ضخیم تر و ارتفاع بدن زیادتر از مرغان مدیترانه ای دارند. همچنین 

ران ها فربه است. ازنظر تیپ گوشتی بسیار مناسب و ازنظر صفات تخم گذاری، مناسب هستند(



فصل هشتم
کنترل کيفی و بهداشتی مواد غذايی
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18- کدام سروتیپ شیگال خطرناک تر بوده و شدیدترین عفونت های غذایی شیگالیی را ایجاد می کند؟
د( شیگال فلکسنری الف( شیگال بویدی               ب( شیگال دیزنتری               ج( شیگال سونئی  

شیگال:
باکتری گرم منفی، غیر متحرک، تخمیر انواع کربوهیدرات ها مثل گلوکز، فروکتوز و گاالکتوز بدون تولید گاز، معموالً 
قادر به تخمیر الکتوز نیست. شباهت بسیاری به اشریشیا کالی دارد. حرارت مطلوب رشد شیگالها در 37 درجه 

است ولی شیگال سونه ای می تواند در 45.5 درجه نیز رشد کند.
محل زندگی باکتری در روده انسان و سایر پریمات هاست و به ندرت در سایر حیوانات یافت می شود.

وقوع  اصلی شیگال در  نامیده می شود. منبع  نیز   )Bacillary dysentery( اسهال باسیلی  بیماری شیگلوزیس، 
شیگلوزیس، اشخاصی است که از بیماری بهبودی پیدا کرده اند و یا ناقلین بی عالمت هستند. شیگال ممکن است 

ماه ها در مجرای روده مقاومت کند.
حدت بیماری از یک اسهال مالیم تا اسهال شدید خونی موکوسی که همراه با ازدست دادن آب بدن است 
می تواند متغیر باشد. دوز بیماری حدود 10 تا 100 باکتری است. شیگلوزیس یک مشکل عمده در مهدکودک ها است. 

در نوزادان، شیگلوزیس ممکن است باعث سپتی سمی نیز بشود.
شیگال دیسانتریه تقریباً همیشه نشانه های اسهال باسیلی کالسیک را به همراه دارد که حدت آن بیشتر از سایر 

گونه هاست. شیگال سونه ای معموالً فقط با اسهال همراه است.
بیماری از طریق هجوم باکتری روی الیه موکوس روده ایجاد می گردد. انتروتوکسینی به نام شیگاتوکسین که 
توسط شیگال دیزانتریه و احتماالً برخی از تیپ های شیگال فلکسنری تولید می شود، از عوامل ایجاد بیماری 
است. شیگاتوکسین یک سم پروتئینی خارج سلولی است که عالوه بر سمیت سلولی )سایتوتوکسیکی(، اثر 

انتروتوکسینی و سمیت عصبی و اثرات بیولوژیک دیگری نیز دارد.
اگرچه این باکتری بی حرکت است ولی با تولید آنزیم موسیناز، باعث هضم گلیکوپروتئین های الیه موکوسی روده 

شده و هجوم باکتری ممکن می شود. چسبندگی به مخاط کولون از دیگر وسیله های بیماری زایی شیگال است.
این باکتری به حرارت حساس بوده و خارج از بدن میزبان به خوبی دوام نمی آورد و در pH کمتر از 4.5 نمی تواند 

زنده بماند.
اصول الزم برای کنترل شیگال در اماکن عمومی تهیه غذا، مشابه سالمونال است. تعلیم کارکنان مواد غذایی جهت 

رعایت بهداشت شخصی بهترین وسیله پیشگیری خواهد بود.

19- در کدام یک از عفونت ها و مسمومیت های غذایی معموالً اسهال خونی مشاهده می شود؟
ج( EIEC                د( الف و ج ب( مسمومیت استافیلوکوکی  الف( شیگلوز  

در EIEC، شیگلوز در افراد سن باال و گاهی ویبریو پاراهمولیتیکوس اسهال خونی مشاهده می شود.
بوتولیسم ← عالئم اولیه شامل ضعف، خستگی شدید، سرگیجه، دوبینی و...

مسمومیت استافیلوکوکی ← تهوع، استفراغ. در مسمومیت غذایی استافیلوکوکی معموالً تب مشاهده نمی شود.

20- کدام گزینه صحیح است؟
الف( EHEC عامل اسهال مسافرتی و ETEC عامل اسهال شیرخواران است.

ب( ETEC عامل اسهال شبه شیگالیی و ETEC عامل کولیت خونریزی دهنده است.
ج( ETEC و EHEC هردو منشأ حیوانی دارند.

د( الف و ب
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57- در فرآیند حرارتی مواد غذایی زمانیکه الزم است تا %90 میکروارگانیسم ها در حرارت معینی از بین بروند ..... نامیده می شود.
D- Value )د   F- Value )ج    Z- Value )ب               TDT )الف

:Thermal Death Time

 مدت زمان موردنیاز جهت از بین بردن مقدار مشخصی از میکروارگانیسم ها در دمای مشخص
:D-Value

 مدت زمان موردنیاز که در شرایط و دمای مشخصی، %90 جمعیت میکروارگانیسم ها از بین برود.
:Z-Value

 مقدار کاهش یا افزایش موردنیاز در دما تا باعث افزایش نرخ کاهِش رشد باکتری تا %90 شود. به طورکلی معیاری جهت 
ارتباط تغییرات دما با نرخ مرگ ومیر در جمعیت میکروارگانیسم هاست.

:F-Value

 مقدار دقیقه ای که نیاز است تا جمعیت میکروارگانیسم مشخصی در نمونه غذایی )در شرایط مشخص( کشته شوند.

58- کدام مرحله از اندازه گیری پروتئین به روش ماکروکجلدال از اسیدکلریدریک یا اسیدسولفوریک 0/1 نرمال استفاده می شود؟
د( هیچ کدام ب( تقطیر                ج( هضم                  الف( تیتراسیون  

با کمک روش ماکروکجلدال می توان میزان ازت تام مواد غذایی را محاسبه کرد. ازآنجاکه می دانیم چند درصد ازت تام مربوط 
به پروتئین است، می توان از روی آن، مقدار پروتئین را محاسبه کرد.

میزان پروتئین = ضریب پروتئینی X ازت تام

M
acro Kjeldahl

مرحله
هضم1

اضافه کردن کاتالیزور به ماده غذائی مورد آزمایش و حرارت دادن
کاتالیزور: سولفات سدیم یا پتاسیم %96 + سولفات مس %3/5 + اکسید سلنیم 0/5%

نتیجه: خروج گازهای So2 و H2o و Co2 و تولید سولفات آمونیوم

مرحله
تقطیر2 

200 میلی لیتر آب، چند سنگ جوش، Zn و چند قطره معرف متیل رد به بالن مرحله هضم اضافه می شود.
So2 اضافه کردن 75 میلی لیتر سود %50 جهت خروج گاز سمی

ادامه مرحله تا رسیدن به 200 میلی لیتر محلول
مرحله 

پس از خنک شدن ظرف، محلول با اسیدکلریدریک 0/1 نرمال یا اسید سولفوریک 0/1 نرمال تیتر شود.تیتراسیون3 
اولین قطره ا ی که باعث تولید رنگ قرمز شود، پایان تیتراسیون خواهد بود.

مرحله نهایی نیز انجام محاسبات است.

برخی دیگر از روش های سنجش پروتئین:
روش میکروکلدال:

با استفاده از دستگاه تقطیر میکروکلدال مقادیر کمتر و کوچک تر آمونیاک سنجیده می شود. برخی از مواد غذایی مانند 
گوشت و فرآورده های آن را می توان ابتدا به روش ماکروکلدال هضم کرده و سپس مواد هضم شده را در بالن رقیق نموده و 
10 سانتی متر مکعب از محلول رقیق شده را در دستگاه میکروکلدال تقطیر کرد. امتیاز این طرز نمونه برداری این است که 

درصورتی که خواسته باشید عمل تقطیر را چند بار تکرار کنید، محلول به اندازه کافی موجود خواهد بود.
:)Formol( اندازه گیری پروتئین به روش تیتراسیون با فورمل

در مورد برخی از مواد غذایی مثل شیر، مقدار پروتئین را می توان به روش سریع تیتراسیون به وسیله فورمل اندازه گیری کرد. 
ازآنجاکه اسیدهای آمینه از نظر فعل وانفعال اسیدی بسیار ضعیف هستند نمی توان آن ها را مستقیماً با مواد قلیایی تیتره کرد. 
ولی هرگاه این عمل در مجاورت فرمالین باشد، تیتراسیون پروتئین با مواد قلیایی ممکن خواهد بود. از روش تیتراسیون با فورمل 

جهت جستجو و تجسس عصاره طبیعی میوه جات در آشامیدنی های مختلف نیز استفاده می شود.



فصل دهم
بافت شناسی
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بافت عضالنی قلب:
 هسته در مرکز سلول ها وجود دارد.  سلول های عضالنی قلب منشعب هستند. 

 بافت همبند گسترده ای در اطراف هر سلول عضالنی قلب حضور دارد.
 حالت مخطط بودن در این سلول ها وضوح کمتری از سلول های عضالنی اسکلتی دارد.

 توبول های عرضی در این عضله از عضله مخطط بزرگ تر است.
 میتوکندری به مقدار فراوان تری در عضالت قلبی وجود دارد.

 خطوط عرضی تیره ای تحت عنوان خطوط پلکانی )Intercalated disc( دارد که مختص سلول های عضالنی قلب است.
 خطوط پلکانی که محل اتصال عرضی سلول های عضالنی قلب است شامل اتصاالت متعددی بین نوار Z انتهایی 

میوفیبریل های دو سلول هم جوار است. این اتصاالت شامل دسموزوم، اتصال روزنه دار و فاسیا ادهرنس است.
 بعضی از رشته های عضالنی قلب برای هدایت تحریکات در قلب اختصاص پیداکرده اند این سلول ها که اصطالحاً پورکنژ 

نام دارند تحریکات را از گره دهلیزی – بطنی و از طریق دیواره بین دو بطن به بطن انتقال می دهند.
:Fibro-Cardiac Skeleton - اسکلت لیفی قلب

به ارتباط و اتصال جدار شریان ها با دیواره بطن های قلب به داخل آن اسکلت لیفی قلب می گویند که از بافت های همبندی 
سخت تشکیل شده اند و شامل 3 قسمت است:

ب
ت لیفی قل

اسکل
Fibro-Cardiac Skeleton

حلقه لیفی
Fibrous ring

نوع بافت: همبندی سخت )چهار حلقه فیبروزی(
محل: اطراف دریچه های بطنی چپ و راست و ابتدای سرخرگ  ریوی و آئورت

مثلث لیفی
Trigona fibrosa

نوع بافت:
در خوک و گربه: از بافت همبندی سخت و غیرمنظم

در اسب: از غضروف هیالن
در نشخوارکنندگان بزرگ: از قطعه استخوانی 

در انسان: از قطعات کوچِک غضروف فیبرو
محل: بین دهانه های دهلیز، بطن و قاعده آئورت

جدار غشایی
Interventricular septum

نوع بافت: همبندی سخت
محل: بین دیواره بطن ها

ترمیم در بافت عضالنی:
عضله قلبی عماًل پس از ابتدای کودکی فاقد ظرفیت بازسازی است و هرگونه ضایعه در این بافت به علت تکثیر بافت 

همبندی موجب پیدایش اسکارهای میوکارد می شود.
در عضله مخطط اگرچه هسته سلول های عضالنی فاقد قدرت میتوزند ولی نهایتاً ترمیم صورت می گیرد. منشأ سلول های 
بازسازی شده احتماالً به وسیله میوبالست هایی که از زمان جنینی در بافت باقیمانده اند صورت می گیرد. البته ترمیم اولیه 
این بافت توسط بافت همبند صورت گرفته ولی سلول های فوق الذکر که به آن ها سلول های ِستاری نیز می گویند شروع به 

تکثیر نموده و درهم ادغام شده و عضله مخطط ترمیم می گردد.
عضله صاف نیز قادر به بازسازی است. سلول های عضالنی صاف قادر به میتوز بوده و پس از آزردگی در این بافت، تقسیم 
شده و نسج ترمیم می گردد. احتمال می رود که سلول های مزانشیمی اطراف عروقی )پریسیت ها( نیز در ترمیم و تولید 

عضله صاف جدید نقش داشته باشند.
40- در بافت عضالنی مخطط اسکلتی فیالمنت های Actin به کدام نوار چسبیده اند؟

د( هیچ کدام   H. Band )ج   M. Band )ب   Z. Band )الف
41- در کدام یک از سلول های عضالنی زیر لوله T در محل خط Z  است؟

ب( قلبی                ج( صاف                د( مایواپیتلیال الف( اسکلتی  
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80- سلول های کالراسل در کدام قسمت مشاهده می شوند؟
ب( برونشیول های انتهایی         ج( برونشیول ثانویه               د( برونش اولیه الف( برونشیول تنفسی 

 برونشیول اولیه )I( ← دارای حداقل سلول جامی 
 برونشیول ثانویه )II( ← از داخل توسط رشته های عضالنی پوشیده شده است.

 برونشیول انتهایی )III( ← بافت پوششی به صورت مکعبی یا استوانه ای ساده - دارای سلول های کالرا
 برونشیول تنفسی )IV( ←  بافت پوششی مکعبی ساده - دارای اندکی سلول های کالرا

نای قبل از ورود به ریه به 2 برونکوس اصلی )اولیه( تقسیم می شود. هر برونکوس اولیه به چندین برونکوس ثانویه تقسیم می شود 
که ساختمان مشابه با برونکوس اولیه دارد، اما حلقه های غضروفی به قطعات غضروفی تبدیل شده اند. انشعابات برونکوس های 
ثانویه تولید چندین برونشیول می کند که فاقد غضروف اند. آخرین انشعاب هم بخش هدایتی برونشیول انتهایی نام دارد که در 
آن سلول های پوششی به صورت مکعبی یا استوانه ای ساده؛ دسته ای مژه دار و کوتاه / و دسته ای فاقد مژه که رأس این سلول ها 

برآمده و گنبدی است و کالراسل نامیده می شوند. گبلت سل در این بافت پوششی قرار ندارد.
برونشیول تنفسی در جوندگان وجود ندارد. در گوشت خوارن و میمون به خوبی دیده می شود. در اسب و انسان نیز به ندرت.

81- کدام یک از برونشیول های ریوی را برونشیول انتهایی می نامند؟
IV د( برونشیول   IIIج( برونشیول  II ب( برونشیول   Iالف( برونشیول

82- در دیواره کدام یک از برونشیول ها خانه های ششی ظاهر می شود؟
د( برونشیول 4 ج( برونشیول انتهایی      ب( برونشیول 2  الف( برونشیول 1  

83- کدام یک از سلول های زیر در آلوئول های ریوی کمتر بوده و نقش آن چیست؟
ب( نوموسیت نوع 2 - تولید سورفاکتانت الف( نوموسیت نوع 1- تولید سورفاکتانت 

ج( نوموسیت نوع 1- پوشش دیواره آلوئول   د( نوموسیت نوع 2- پوشش دیواره آلوئول
:Pneumocyte Type I

 حدود 97 درصد سلول های جدار آلوئول ها را می سازد.
 تشکیل بافت پوششی آلوئولی ریه را می دهد.

:Pneumocyte Type II

 حدود 3 درصد سلول های جدار داخلی آلوئول ها را می سازد.
 ترشح سورفاکتانت و کاهش کشش سطحی آلوئول ها در موقع بازدم

I پیش ساز نوموسیت های نوع 
84- سد خونی – هوایی در ریه پستانداران از چند الیه تشکیل شده است؟

د( دو الیه ج( هفت الیه   ب( پنج الیه   الف( سه الیه  
اجزای سد خونی – هوایی:

 سلول های پوششی آلوئولی )نوموسیت های نوع 1 و 2(
 غشای پایه این سلول ها

 فضای بینابینی
 بازال المینای مربوط به اندوتلیال عروق

 اندوتلیال مویرگ
الیه های سد خونی – هوایی:

 پوشش آلوئول ها
 بازال المینای مشترک

 اندوتلیوم مویرگ



فصل يازدهم
باكتري شناسي عمومي

باكتري شناسي اختصاصي و 
بيماري های باکتريايی دام
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49- کدام یک از گونه های زیر در محیط MSA کلنی های زردرنگ ایجاد می کند؟
د( استرپتوکوکوس آگاالکتیه ج( باسیلوس آنتراسیس  ب( استافیلوکوکوس اورئوس  الف( ای-کالی  

50- زندگی بی هوازی توسط کدام دانشمند شناخته شد؟
ج( کخ               د( الوازیه ب( پاستور                الف( لیون هوک  

Louis PasteurRobert Koch Antonie van
Leeuwenhoek

کشف واکسن ضد هاری و سیاه زخم
اثبات چرخه ی حیات

شناخت نقش باکتری ها در بروز بیماری
کاشف پنی سیلین

کشف میکروب سل )طاعون سیاه(
ابداع محیط کشت باکتری ها و روش 

کشت و رنگ آمیزی آن ها
مشاهده باکتری ها زیر میکروسکوپ

کشف موجودات ذره بینی

51- در ایران برای تشخیص میدانی سل گاوی از چه روشی استفاده می شود؟
الف( آزمایش جلدی مقایسه ای )CIT(               ب( کشت 

PCR )د               )SIT( تست توبرکولین )ج

تستهایتشخیصبیماریسل
تستتوبرکولین

:SIT یا Single Intradermal Test یا Single Test

* عمده ترین روش تشخیص سل در گاو
1- اندازه گیری ضخامت ناحیه، قبل از تزریق

)Id( به ناحیه گردن یا زیر دم به صورت داخل جلدی PPD 2- تزریق 0/1 میلی لیتر محلول
3- گذشت 48 الی 72 ساعت

4- اندازه گیری ضخامت پوست محل تزریق و مقایسه آن با قبل از تزریق
 افزایش ضخامت باالی 4 میلی متر ← کیس مبتالبه سل

 افزایش ضخامت بین 3 تا 4 میلی متر ← کیس مشکوک به سل
 عدم تغییر در ضخامت پوست و یا ضخامتی کمتر از 3 میلی متر ← منفی

* دلیل افزایش ضخامت ← واکنش ازدیاد حساسیت تأخیری بدن در پاسخ به پروتئین های توبرکولین و ایجاد فرایند التهاب
:CIT یا  Compound Intradermal Test یا Double Test

* جهت تفریق عامل بیماری سل از سایر مایکوباکترها )در ایران این روش استفاده می شود(
1- در نظر گرفتن 2 ناحیه در گردن گاو بافاصله 10 تا 15 سانتی متر

2- اندازه گیری ضخامت ناحیه، قبل از تزریق
3- تزریق"PPD مرغی" به یک ناحیه و"PPD گاوی" به ناحیه دیگر

4- اندازه گیری ضخامت نواحی، بعد از تزریق و مقایسه آن با قبل از تزریق
)باالی 4 میلی متر ← مبتال       بین3 تا 4 میلی متر ← مشکوک          زیر 3 میلی متر ← منفی( 

5- سپس تفسیر نتایج به کمک جدول زیر:

نتیجهتستواکنشدرناحیهتزریقPPDگاویواکنشدرناحیهتزریقPPDمرغی

++-

+--

-++



فصل چهاردهم
بهداشت، پرورش و تغذيه دام
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43- از تفاوت بین انرژی به دست آمده از مواد غذایی و انرژی دفع شده از طریق مدفوع کدام نوع انرژی حاصل می شود؟
GE )د                NE )ج               DE )ب                ME )الف

انواع انرژی )مهم(

انرژی ناخالص
GE )Gross energy(

مقدار انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی که میزان آن را می توان با سوزاندن ماده غذایی در 
دستگاه کالریمتری بمبی با اندازه گیری مقدار گرمای آزادشده محاسبه کرد.

انرژی قابل هضم
DE )Digestive energy(

بخشی از مواد غذایی خورده شده توسط دام هضم نشده و از طریق مدفوع خارج می گردد. بعد از 
کسر مقدار انرژی موجود در مدفوع از مقدار انرژی موجود در مواد غذایی انرژی ناخالص، میزان 

انرژی قابل هضم تعیین می گردد.

انرژی متابولیسمی
ME )Metabolizable energy(

بخشی از انرژی قابل هضم از طریق ادرار و گازهای تخمیری متان که در شکمبه حاصل می شوند 
از بین می روند. اگر این انرژی های تلف شده را از انرژی قابل هضم کم کنیم؛ انرژی متابولیسمی 

حاصل می شود.

انرژی حرارتی
HI )Heat Increment(

دام در حین فعالیت های متابولیسمی مقداری گرما به خارج از بدن دفع می کند. این گرما در 2 
مرحله تولید می شود. بخشی در حین متابولیسم نگهداری و بخشی در متابولیسم تولید

انرژی خالص
NE )Net energy(

مقدار انرژی که دام از مقدار مشخصی غذا به دست می آورد که به طور کامل در تولید مصرف 
خواهد شد.

نمودار جریان انرژی

44- انرژی قابل متابولیسم ماده خوراکی عبارت است از:
الف( مقدار حرارتی که از اکسیداسیون کامل واحد وزن غذا به دست می آید.

ب( مقدار انرژی خام واحد وزن غذا منهای انرژی خام مدفوع حاصل از مصرف آن غذا
ج( تفاضل مجموع مقادیر انرژی تلف شده در ادرار و گازهای قابل احتراق از انرژی قابل هضم آن غذا

د( آن قسمت از انرژی غذا که به مصرف واقعی حیوان می رسد.
45- انرژی قابل متابولیسم درواقع آن میزان از انرژی خوراک است که ............

ب( قابل دسترسی برای استفاده باشد. الف( از طریق مدفوع دفع می شود.   
ج( از طریق ادرار دفع می شود.                 د( صرف نگهداری حیوان می شود.

46- جیره نگهداری برای همه موارد زیر استفاده می شود به جز:
الف( ثابت نگه داشتن درجه حرارت بدن                ب( جهت تولیدات مختلف دام 

د( حداقل اعمال حرکتی بدن حیوان ج( تأمین انرژی برای انجام وظایف حیاتی ارگانیسم  
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165- بیشترین تفاوت شیر و آغوز در کدام گزینه است؟
د( چربی  ج( پروتئین   ب( الکتوز    الف( مواد معدنی  

166- مبنای معمولی محاسبه تولید شیر گاو در سال کدام گزینه است؟
د( 335 روز  ج( 330 روز   ب( 305 روز   الف( 300 روز   

167- بهترین نمره وضعیت بدنی )BCS( در قوچ هنگام جفت گیری کدام گزینه است؟ 
د( 4 – 3/5  ج( 5 – 4/5   ب( 4/5 – 4   الف( 3/5 – 3   

نمره وضعیت بدنی مناسب هنگام جفت گیری برای میش ها: حدوداً 3/5 - 3
نمره وضعیت بدنی مناسب هنگام جفت گیری برای قوچ ها: حدوداً 4 - 3/5

 دلیل باالتر بودن نمره بدنی برای قوچ ها این است که معموالً غذای آن ها در دوره جفت گیری کاهش پیدا می کند.
pH -168 ذرت سیلوئی با عمل آوری مناسب حدوداً چند است؟ 

د( 7  ج( 4    ب( 6    الف( 2   
169- کدام عنصر در ساختمان مولکولی ویتامین ب12 وجود دارد که بر اهمّیت تغذیه آن در دام می افزاید؟
د( کبالت ج( سلنیوم    ب( آهن    الف( مس    

170- به مقدار انرژی که به مصرف تولید واقعی دام می رسد، چه می گویند؟
ب( ME متابولیزال انرژی  الف( GE گراس انرژی  

د( NE نِت انرژي ج( DE دایجستیبل انرژی 

Vetinfo.ir :هر نسخه اصلی کتاب دارای یک الیسنس کد اختصاصی است که در سطح داخلی جلد دوم چاپ شده. با فعال کردن آن در 
 می توانید به بخش هایی که در نسخه چاپی کتاب نیست دسترسی داشته و از بروزرسانی ها و تغییرات احتمالی متن باخبر گردید.

 درصورت عدم فعال سازی الیسنس کد در زمان مشخص، کد کتاب شما به صورت اتوماتیک از سیستم حذف خواهد شد.



فصل شانزدهم
بهداشت و صنايع شير
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1- کدام بخش از اجزای پروتئینی زیر تنها در شیر حیوانات زوج سم وجود دارد؟
د( ایمونوگلوبولین ب( بتا-الکتوگلوبولین               ج( کاپاکازئین   الف( آلفا-الکتوآلبومین 

پروتئین های سرمی شیر )آب پنیر(:
Albumin  ← در بافت پستانی ساخته نمی شود. )برخالف بتاالکتوگلوبولین، آلفاالکتوآلبومین و کازئین(

β-Lactoglobulin  ← مخصوص زوج سمی ها )دارای اسیدآمینه گوگرددار متیونین(
α-Lactalbumin  ← نقش در سنتز الکتوز )در شیر همه پستانداران(

Immunoglobulin  ← در شیر نشخوارکنندگان IgG غالب است – در شیر تکسمیان IgA غالب است.
Proteose peptone 

اگر کازئین را با رسوب دادن )برای مثال به وسیله اسید معدنی( از شیر بدون چربی خارج کنیم، آن گروه از پروتئین هایی که در 
محلول باقی می مانند، پروتئین های سرمی شیر نام دارند.

2- کدام پروتئین سرمی، در شیر همه پستانداران وجود دارد؟
ب( بتا-الکتوگلوبولین               ج( ایمونوگلوبولین ها               د( الف و ج الف( آلفا-الکتوآلبومین 

3- کدام گزینه دلیل پایداری کازئین نسبت به حرارت نیست؟
الف( تشکیل پیوند دی سولفیدی    ب( مجاورت با آلبومین

ج( مقدار زیاد اسیدآمینه پرولین    د( مقدار کم اسیدآمینه سیستئین

کازئین به سبب داشتن:
 مقدار کم اسیدآمینه سیستئین )اسیدآمینه گوگرددار(

 اسیدآمینه پرولین
حالت غیرمحلول و مقاوم در برابر حرارت دارد.

4- علت به وجود آمدن مزه آفتاب یا طعم شیرین )Sun taste( در شیر چیست؟
د( کاراملیزه شدن الکتوز ب( هیدرولیز چربی شیر           ج( اکسیداسیون پروتئین شیر  الف( اکسیداسیون چربی شیر 

هنگامیکه شیر، در معرض نور مستقیم قرار گیرد، طعم لیزینی )مزه شیرین( پیدا می کند که در اثر اکسیداسیون اسیدآمینه 
لیزین )از اسیدآمینه های ضروری موجود در شیر( است. این اکسیداسیون سبب بروز مزه ی آفتاب )Sun taste( در شیر 

می شود. توجه شود حتی اگر چند دقیقه هم نور خورشید به طور مستقیم به شیر بتابد این واکنش رخ خواهد داد.

5- طعم پختگی در شیر حرارت دیده مربوط به کدام پروتئین است؟
د( آمینوگلوبولین ج( کاپاکازئین   ب( آلفا-الکتوگلوبولین  الف( بتا-الکتوگلوبولین 

طعم پختگی در شیر:
به علت غالب بودن اسیدهای آمینه گوگرددار در بتاالکتوگلوبولین )پروتئین اصلی در شیر گاو(، اگر به شیر گاو بیش 
از 60 درجه حرارت وارد شود، یکسری واکنش های شیمیایی ایجاد می شود. پل های گوگردی در بین مولکول های 
بتاالکتوگلوبولین و کاپاکازئین و بین بتاالکتوگلوبولین و آلفا الکتالبومین تشکیل می شوند. در حرارت های باالتر 

به تدریج ترکیبات حاوی گوگرد مثل سولفید هیدروژن آزاد شده و موجب بو و طعم پختگی در شیر می شود.
ترش شدن شیر:

الکتوز یا قند شیر یک دی ساکارید )گلوکز+گاالکتوز( است. الکتوز به وسیله باکتری های مولد اسیدالکتیک مورد 
هجوم قرار گرفته و تجزیه شده و در نتیجه گلوکز و گاالکتوز ایجاد می کند. آنزیم های موجود در این باکتری ها، به 
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خارج کردن هاگ باکتری ها در یک سیستم بسته انجام می گیرد. باکتری ها در نتیجه تراکم به دور هم در شیر 
مورداستفاده برای پنیرسازی و تحت نیروی گریزازمرکز به طور مداوم در فاز سنگین تر از شیر خارج می شوند. شیری 
که به این ترتیب سالم سازی شده، چون تحت تأثیر نیروی زیاد سانتریفیوژ قرار می گیرد، دارای پروتئین بیشتری است 

که برای تولید پنیر مطلوب است.
کلستریدیوم تایروبوتیریکم یک میکروارگانیسم هاگ زا است که در حرارت پاستوریزاسیون ازبین نمی رود و تولید 
اسید بوتیریک می کند و تخمیر ناشی از آن مقدار زیادی گاز هیدروژن تولید کرده که نسج پنیر را خراب می کند. 
اگر شیر را تحت دمای بیشتری قرار دهیم ویژگی لخته شدن آن صدمه دیده و برای تولید پنیر نامطلوب است. اما 

سالم سازی با روش باکتوفیوگ حدود 90 درصد از باکتری های شیر را از آن دور می کند.

پرسش: عوامل فلززدا در عملیات شستشوی کارخانه شیر چه نقشی دارند؟
الف( خارج کردن فلزات از آب مورداستفاده برای شستشو

 ب( پاک کردن رسوب نمک های کلسیم و منیزیم در مواد پاک کننده
ج( زدودن فلزات موجود در باقیمانده شیر از دستگاه ها

د( زدودن فلزات نامطلوب )مس( از مواد پاک کننده

مواد پاک کننده:
باقیمانده محصول که از چربی، پروتئین، الکتوز، نمک های کلسیم و باکتری تشکیل شده است، همیشه در روی سطوحی که با 
فراورده در تماس بوده اند، باقی می ماند. درنتیجه برای ازبین بردن آن ها یک پاک کننده مناسب نیاز است. یک پاک کننده مناسب 

و مؤثر باید شامل خصوصیات زیر باشد:
قابلیت شکستن و خردکردن رسوب به صورت ذرات ریز و نگهداری از آن ها به صورت منتشر

قدرت حل کردن نمک های کلسیمی که در سطح وسایل و تجهیزات رسوب کرده اند.
قابلیت نگهداری نمک های کلسیم به صورت محلول، اثر باکتری کشی باال، ایجاد کف کم، بدون اثر خورندگی فلزات، 

ازنظر استفاده در صنایع غذایی مجاز و بدون ضرر باشند.
پاک کننده های تجاری مخلوطی از مواد شیمیایی با یک یا چند خصوصیت موردنظرند. یک پاک کننده همیشه حاوی مواد 
قلیایی، پلی فسفات ها )قلیایی با اثر ضد خورندگی فلزات. مثل سدیم تری فسفات(، مواد مرطوب کننده و چند نوع عامل 

فلززداست که قادر به حل کردن و پخش رسوب نمک های کلسیم است:
ماده قلیایی: معموالً از سود سوزآور )پراستفاده تر، با تأثیر حل کنندگی مواد آلی و امولسیون کردن چربی در حرارت 
باال و خاصیت باکتری کشی(، کربنات کلسیم و متاسیلیکات سدیم استفاده می شود. قلیا باعث حاللیت بهتر پروتئین 

می شود.
عوامل مرطوب کننده: انواع مختلفی از مواد آنیونی )مثل سولفات های الکیل: تی پول(، غیر یونیزه، آمفولیتیک و 
کاتیونی )مثل ترکیبات چهارتایی آمونیوم(. این مواد فشار سطحی مایع را کاهش می دهند و باعث تماس بین 

محلول پاک کننده و الیه کثیف می شود.
عوامل فلززدا: از رسوب نمک های کلسیم و منیزیم جلوگیری می کند. در برابر حرارت های خیلی باال پایدار بوده 
و همراه با ترکیبات چهارتایی آمونیوم استفاده می شوند. انتخاب این مواد بر اساس pH محلول پاک کننده صورت 
می گیرد. پلی فسفات ها عوامل فلززدای خوبی برای محلول های ضعیف قلیایی هستند. از مواد پرمصرف می توان به 

EDTA و NTA اشاره کرد. سایر مواد: اسید گلوکونیم و اسیدسیتریک

مراحل شست وشو و نظافت:
به 3 مرحله اصلی تقسیم می شود: 1- لردوالی در روی سطح وسایل و تجهیزات حل می شود. 2- لرد حل شده در محلول 
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صالبت نعشی 
8- صالبت نعشی پدیده ای است که در حین تغییرات پس از کشتار، در عضالت دام کشتار شده و به علت پائین آمدن میزان .... ایجاد می شود.

الف( آدنوزین دی فسفات
ب( آدنوزین تری فسفات  

ج( اینوزین مونوفسفات
د( کیموزین فسفات

جمود نعشی زیر ذره بین:

صالبت یا جمود نعشی پدیده ای است که در حین تغییرات پس از کشتار در عضالت دام کشتارشده به علت پائین آمدن میزان 
ATP ایجاد شده و با سفت شدن ماهیچه ها همراه است. هنگامی که میزان ATP به 80 درصد مقدار اولیه برسد، صالبت شروع 

خواهد شد.
تغییرات بیوشیمیایی پس از کشتار با تجزیه ATP شروع می شود. به موازات آن، سنتز ATP به صورت بی هوازی به وسیله فسفردار 
شدن گلیگولیتیک انجام می گیرد. به طوری که مدتی میزان ATP پائین نمی آید. در اثر تجزیه گلیکوژن به صورت بی هوازی، 
اسیدپروئیک تبدیل به اسیدالکتیک شده و به علت عدم حمل آن توسط جریان خون در عضالت باقی می ماند. تجمع 
اسیدالکتیک موجب نزول مداوم pH در گوشت می شود و این نزول سبب غیرفعال شدن تروپونین و در نتیجه باالرفتن میزان 
فعالیت آنزیم ATPase شده و تجزیه ATP با سرعت بیشتری انجام می گیرد. زمانی که ذخائر گلیکوژن و کراتین فسفات وجود 
دارند، سنتز ATP نیز ادامه خواهد یافت ولی با رو به اتمام گذاردن این ذخایر، سنتز ATP نیز کمتر شده و درنهایت متوقف 
می شود. هم زمان با آن پدیده "اثر نرم کنندگی ATP" نیز از بین خواهد رفت و به این سبب ماهیچه ها حالت ارتجاعی خود را 
از دست داده، سفت شده و از قدرت انبساط آن ها کاسته می شود. اینجاست که عضالت وارد مرحله صالبت نعشی می گردند. 
تصور می شود که در اثر کمبود ATP، بین رشته های اکتین و میوزین اتصاالت متقاطعی ایجاد می گردد که مانع از جابه جا شدن 
زنجیرهای پپتیدی در آن ها خواهد شد. این واقعیت که قابلیت انحالل اکتومیوزین در زمان ریگورمورتیس به شدت پائین 

می آید، می تواند تأییدکننده تئوری فوق باشد.

مهم ترین عامل خارجی، حرارت است. هرقدر حرارت گوشت پائین تر باشد، گلیکولیز بی هوازی کندتر انجام خواهد گرفت. 
سردکردن سریع گوشت، موجب کندی تغییرات پس از کشتار شده و شروع صالبت نعشی را به تعویق می اندازد. انجماد گوشت 
قبل از آغاز جمود نعشی موجب توقف در واکنش های بیوشیمیایی پس از کشتار شده و صالبت نعشی رخ نخواهد داد )پس از 

رفع انجماد صالبت نعشی رخ خواهد داد(
صالبت نعشی معموالً ارتباطی با انقباضات ماهیچه ای ندارد ولی سردکردن سریع گوشت بالفاصله بعد از کشتار، به طوری که 
درجه حرارت عضالت به 14 درجه و پائین تر برسد، موجب ایجاد یک انقباض عضالنی غیرقابل برگشت در گوشت گوسفند و 

گاو می شود که این پدیده را کوتاه شدن در اثر سرما می نامند و اثرات نامطلوبی روی تردی گوشت خواهد داشت.
صالبت نعشی در سراسر الشه به طور هم زمان ایجاد نمی شود. بلکه از ماهیچه هایی شروع می شود که تا لحظات آخر قبل از کشتار 
مشغول به فعالیت بوده اند. جمود نعشی معموالً از ماهیچه قلب شروع شده، سپس به ترتیب عضالت دیافراگم، گردن و پِس سر، 

َجِوشی، زبان، ماهیچه های سر، دست ها و پاها و سرانجام اطراف کمر و شکم را فرامی گیرد.

عوامل مؤثر در تغییرات پس ازکشتار:
عوامل با تأثیرات مثبت: فعالیت و نوع تغذیه دام هایی که در طول عمر خود فعالیت های مناسب عضالنی دارند از 
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آناتومی لغات در زبان تخصصی:
بسیاری از لغات پزشکی از چند بخش تشکیل شده اند که تشخیص آن ها مسئله کلیدی در فهم معانی کلمات خواهد بود. این 

بخش ها معموالً عبارت اند از:
پیشوندها یا Prefix: بخش هایی که در ابتدای لغات قرار دارند و معموالً بیانگر، تعداد، مکان، زمان یا حالت هستند.

پسوند ها یا Suffix: در انتهای لغات قرار می گیرند و معموالً بیانگر یک عمل، شرایط، بیماری یا اختالل هستند.
ریشه کلمات یا Root: بخش اصلی معنای لغت هستند.

در جداول زیر تعدادی از لغاتی که برای تشخیص معنای لغات زبان تخصصی شما را یاری می کند درج شده است. به طور مثال 
لغت Hepatomegaly را در نظر بگیرید. باتوجه به جداول زیر می توانیم بخش های اصلی این لغت را تفکیک کنیم:

Hepato (Root) + megaly (Suffix)

Hepato یک ریشه است به معنای کبد یا مرتبط با کبد. Megaly یک پسوند است به معنای بزرگ بودن غیرطبیعی. پس ترکیب 

این 2 بخش، لغت هپاتومگالی به معنای بزرگ شدن غیرطبیعی کبد را ایجاد می کند. حال یک مثال دیگر را بررسی می کنیم:
Hypo (Prefix) + glyc (Root) + emia (Suffix)

Glyc یک ریشه است به معنای گلوکز، شیرینی یا قند. Hypo یک پیشوند است به معنای کم بودن. Emia نیز یک پسوند است 

به معنای شرایطی در خون. ترکیب این بخش ها بایکدیگر، لغت هایپوگالیسمیا را می سازد که یعنی کم بودن قند خون.
Myo (Root) + algia (Suffix) = Myalgia

Myo یک ریشه است به معنای ماهیچه. Algia نیز یک پسوند است به معنای درد. ترکیب آن ها لغت میالژیا را می سازد که 

یعنی درد عضالنی.
بررسی معانی تمام لغات مطرح در زبان تخصصی پزشکی و دامپزشکی نیاز به چند صد صفحه مطلب دارد که عماًل امکان پذیر نیست. تفکیک 

کلمات و پیداکردن الگو در آن ها می تواند شما را در ترجمه لغات کمک بسزایی کند.

پیشوندها
Prefixترجمه مثالمثالترجمه پیشوند

A-بدون، منفی کردنAtraumaticبدون زخم و آسیب
An-بدون، منفی کردنAnuriaفقدان ادرار
Ab-دور از، دور شدنAbductionدور شدن از خط میانی
Ad-به سمت، نزدیک شدنAdductionنزدیک شدن به خط میانی

Anti-ضدAntiemeticsجلوگیری و پیشگیری کننده از استفراغ
Dys-سخت، دردناک، بدDysphagiaسختی در غذا خوردن و بلعیدن
Eu-خوب، آسان، نرمالEuthyroidداشتن غده تیروئید نرمال و سالم

Endo-درون و داخل
Endocrineترشح داخلی

Endoparasite.ارگانیسمی که داخل بدن میزبان زندگی می کند
Ex-

Exo-بدون، خارج، دور ازExocrine)ترشح خارجی )از طریق مجرا

Ecto-خارجEctoparasiteارگانیسمی که در سطح خارجی بدن میزبان زندگی می کند
Hyper-باال بودن، بیش از حدHyperglycemiaباال بودن مقادیر گلوکز خون
Hypo-پائین بودن، کمتر از حدHypoglycemiaپائین بودن مقادیر گلوکز خون
Inter-در میانIntercostalدر میان دنده ها
Intra-در داخلIntramuscularداخل عضله
Poly-زیاد، بیش از حدPolyuriaزیاد بودن مقادیر یا دفعات ادرار
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