صفحاتی از ویرایش  4کتاب
راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی

پرمخاطبترین کتاب جمعبندی علوم پایه دکترای دامپزشکی

در کشور

چرا مطالعه "جداگانه" جلد  1یا  2و فصول کتاب باعث میشود مطالعه شما ناقص باشد؟
✓ در باکتریشناسی ،انگلشناسی ،ویروسشناسی و قارچشناسی بیماریهای مختلفی بررسی میشود که اغلب
آن بیماریها در فصل آسیبشناسی نیز وجود دارد.
✓ پس مبحثی از یک بیماری ویروسی یا باکتریایی در فصل آسیبشناسی میخوانید و نیاز است که سایر
نکات مرتبط با آن بیماریرا از فصل اختصاصی ویروسشناسی یا باکتریشناسی دنبال کنید.
✓ در فصلهای مختلفی از کتاب با لغات انگلیسی و اصطالحات علمی پزشکی و دامپزشکی مواجه میشوید که
نیاز است به فصل زبان تخصصی کتاب مراجعه و معانی لغات را بررسی کنید.
✓ آناتومی و بافتشناسی مکمل یکدیگر هستند .مثال در فصل آناتومی ،غدد ضمیمه جنسی از دید آناتومیک
بررسی شده و با مراجعه به بافتشناسی ،غدد ضمیمه جنسی را از دید بافتشناسی مطالعه خواهید کرد.
✓ در فصل کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی با انواع مختلفی از بیماریهای باکتریایی مواجه خواهید شد
که جهت مطالعه دقیقتر آنها بایستی مجدداً به فصل باکتریشناسی مراجعه کنید( .در فصل کنترل کیفی
اثر این بیماریها بیشتر روی انسان بررسی میشود و در فصل باکتریشناسی ،خصوصیات آن باکتری و
علل بیماریزایی و ...را مطالعه خواهید کرد)
✓ در فصل فارماکولوژی با داروهای بسیار زیادی مواجه میشوید .برای بررسی بیماریهایی که آن دارو
برایش مصرف دارد باید به فصول اختصاصی مرتبط با هر بیماری مراجعه کنید.
اگر تمامی مطالب را در هر فصل مجدداً تکرار میکردیم ،حجم کتاب به چند هزار صفحه میرسید!
✓ فصل ایمنیشناسی مکملی برای فصل بافتشناسی و آسیبشناسی است.
✓ برخی از مطالب فصول تغذیه و پروش دام ،طیور و آبزیان مکمل یکدیگر هستند .خصوصاً در بخش تغذیه.
در تصویر زیر فقط  70درصد از ارتباط فصول را مشاهده میکنید!

ویرایش  4کتاب راهنمای جامع در  900صفحه چاپی ( 2جلد  450صفحهای) عرضه شده است.
همچنین جهت کاهش هزینه چاپ:
✓  3فصل از این کتاب به ناحیه کاربری وبسایت منتقل شده است.
✓ بخشهایی از درسنامهها و نکات نیز به این بخش منتقل شده است.
هر نسخه اصلی کتاب دارای یک الیسنس کد اختصاصی است که در سطح داخلی جلد  2چاپ شده و با
فعال کردن آن در وبسایت ما میتوانید به این مطالب دسترسی داشته باشید.

فصل دوازدهم

ويروس شناسي
و بيماري های ويروسی دام
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کلیندامایسین:

 از خانواده لینکوزامیدها .مکانیسم عمل :مهار سنتز پروتئین (همچون ماکرولیدها)  -باکترواستات
 تاثیر روی گرم مثبتها و بیهوازیها  -مناسب برای عفونتهای پوست و بافت نرم ،مفاصل ،استخوانها ،مجاری تنفسی
 فرم خوراکی آن میتواند باعث مشکالتی همچون زخم مری و استریکچر (تنگ شدگی) مری در گربهها شود.
 در خرگوش منع مصرف دارد .زیرا فلور نرمال باکتریایی دستگاه گوارش را ازبین میبرد و باکتریهای پاتوژن فرصت
رشد پیدا کرده و سبب مرگ حیوان میشوند .بهطور کلی مصرف خوراکی داروهای زیر در خرگوش ممنوع است:
کلیندامایسین ،لینکومایسین ،اریترومایسین ،آمپیسیلین ،آموکسیسیلین ،کوآموکسیکالو ،سفالوسپورینها

 -13گزینه صحیح را انتخاب کنید:
الف) پنیسیلین و تتراسایکلین مکانیسم عمل مشابهی در نابودی باکتری دارند.
ب) جنتامایسین بخش  50 Sریبوزوم را غیرفعال میکند و اریترومایسین بخش  30 Sریبوزوم را
ج) سولفانامیدها با افزایش سنتز فولیکاسید سبب نابودی باکتری میشوند.
د) کلرامفنیکل ،تتراسایکلین و کالریترومایسین با ممانعت از تولید پروتئین سبب توقف رشد باکتری میشوند.
 -14کدامیک از آمینوگلیکوزیدهای زیر بیشترین سمیت کلیوی را دارد؟
د) استرپتومایسین
		
ج) جنتامایسین
		
ب) پماد نئومایسین
		
الف) توبرامایسین
جنتامایسین از آنتیبیوتیکهای مؤثر بر باکتریهای گرم منفی است که بیشترین راه متابولیزه آن توسط کلیه صورت میگیرد؛

درنتیجه برای افرادی با مشکالت کلیوی منع مصرف دارد.
تمام آمینوگلیکوزیدها تا حدی میتوانند مسمومیت کلیوی ایجاد کنند .همه آنها به لبه مسواکی سلولهای لوله پروگزیمال متصل
شده ،در لیزوزومها انباشته میشوند و فسفولیپاز لیزوزومی را مهار میکنند .در بروز مسمومیت ،جذب مجدد دارو از لولههای کلیوی
و میزان مهار متابولیسم فسفولیپید در سلولهای لولهای پروگزیمال مؤثر است .همچنین آمینوگلیکوزیدها در میتوکندری با کلسیم
رقابت کرده و نفوذپذیری گلومرولی و قطر منافذ اندوتلیال را کاهش میدهند.
بنابراین جنتامایسین که باالترین مقدار جذب مجدد را دارد و با شدت بیشتری در متابولیسم فسفولیپید تداخل ایجاد میکند،
بیشترین نقش را در ایجاد مسمومیت کلیوی بر عهده دارد .استفاده همزمان آن با فوروزماید (دیورتیک) میتواند عوارض را بیشتر
کند( .جنتامایسین به فرمهای  ،IV، IMپماد توپیکال یا موضعی و قطره چشمی استفاده میشود)
نئومایسین بیشتر در ترکیبات موضعی استفاده میشود .فرم دهانی آن فقط در حیوانات کوچک بهمنظور کاهش باکتریهای
دستگاه گوارش و کاهش تولید آمونیاک در انسفالوپاتی کبدی تجویز میشود .نئومایسین همچون جنتامایسین نمیتواند 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 بهصورت  IMو  IVتجویز نمیگردد.
آمیکاسین دارای کمترین میزان مسمومیت کلیوی در بین آمینوگلیکوزیدهاست.
 -15کدامیک از مواد زیر مهارکننده آنزیم بتاالکتاماز باکتریهاست؟
ج) اسیدکالووالنیک
		
ب) هتاسیلین
الف) آموکسیسیلین

د) پیپراسیلین

پنیسیلین روی باکتریهای گرم  +میتواند اثر داشته باشد؛ اما Staphها از این قاعده مستثنا هستند.
Staphها آنزیم بتاالکتاماز دارند و میتوانند حلقهی "بتاالکتام" پنیسیلین را شکسته و آن را بیاثر کنند.
آنزیم

باکتری تولیدکننده

محل اثر

بتاالکتاماز

Staphylococcus

حلقهی بتاالکتام پنیسیلین

مهارکننده آنزیم*

کالووالنیک اسید ،سولباکتام ،تازوباکتام ،آویباکتام

* این مواد بهتنهایی خاصیت آنتیبیوتیکی نداشته و باید با آنتیبیوتیکهایی مثل پنیسیلین ترکیب شوند .داروی کوآموکسیکالو حاصل
ترکیب آموکسیسیلین  +کالووالنیک اسید است.
پنیسیلینهای ضد استافیلوکوک و مقاوم به بتاالکتاماز :کلوکساسیلین (کلوگزاسیلین) ،فلوکساسیلین ،متیسیلین ،اکساسیلین
 Abهای موثر بر استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین :ونکومایسین ،لینزولید ،کلیندامایسین ،کوتریموکسازول ،داکسی سایکلین
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 -37کدام گزینه در مورد مکانیسم اثر حشرهکشهای ارگانوفسفره صحیح است؟
				
الف) افزایش انتقال یون پتاسیم

ب) غیرفعالسازی کانال سدیم

				
ج) مهار استیلکولین استراز

د) ایجاد متهموگلوبینمی

 -38آنتیدوت مسمومیت با وارفارین و هپارین به ترتیب کدام است؟
		
الف) Vit k – Vit k

ضد انعقادهای خون:

		
ب)  – Vit kپروتامین

		
ج) پروتامین – Vit k

د) پروتامین  -پروتامین

هپارین :به آنتیترومبین  3متصل شده و مهار فاکتورهای انعقادی به کمک آن را بیشتر میکند .در ترومبوز وریدهای
عمقی ،آمبولی ریوی ،فیبریالسیون دهلیزی ،باز نگهداشتن آنژیوکت متصلشده و ...استفاده میشود .هپارین تزریقی است
و سریعتر از وارفارین اثر میکند .آنتیدوت هپارین ،پروتامین است.
وارفارین :در سنتز  Vit Kمداخله میکند و به سبب آن تداخل در فرآیند انعقاد خون ایجاد میشود .استفاده دارویی
خوراکی از آن برای مواقع بهخصوصی است که اثر ضدانعقادی برای طوالنیمدت نیاز باشد.
وارفارین و سوپر وارفارینها (مثل دیفناکوم ،برودیفاکوم ،کلروفاسینون) بهعنوان جوندهکش نیز استفاده میشوند .در
صورت مسمومیت با این ماده ،یکی از اقدامات درمانی ،تجویز ویتامین  Kدر دوزهای متمادی است (از  5روز تا چندین
هفته بسته به شرایط)
 در اینگونه مواقع دامپزشکی که سواد کافی نداشته باشد و با سرچ اینترنتی درمان خود را پیش ببرد! ممکن
است یک دوز ویتامین  Kتجویز کند و فکر کند کافی است و به همین راحتی بیمار از دست برود .یک فرد
کمسواد هم میتواند سریعاً در گوگل سرچ کند :درمان مسمومیت با جوندهکش! فرق یک درمانگر حاذق این
است که مکانیسمها را میداند ،چرخههای انعقادی و نقش ویتامین  Kرا درک میکند ،میداند نیمهعمر وارفارین
نسبتاً طوالنی است و با بررسی شرایط بیمار و تجارب و دانستههای قبلی ،بهترین تصمیم را اتخاذ میکند .تسلط
هدفمند روی دروس علوم پایه این قدرت تشخیص و تحلیل را به شما میدهد ،وگرنه حفظ کردن چند دارو و
تجویز مکرر آنها در بیماریهای گوناگون نیاز به  6سال تحصیل ندارد! ()Vetinfo.ir
عالئم این مسمومیت بیشتر ناشی از خونریزیهای داخلی و شوک هموراژیک است .از روشهای تشخیص آزمایشگاهی،
میتوان به اندازهگیری مقادیر  PT-PTTاشاره کرد.
توضیحات تکمیلی :سنجش ( Prothrombin Time (PT/INRو ( ، Partial Thromboplastin Time (PTTآزمایشی است
که در آن مقدار زمانی که طول میکشد تا لخته تشکیل شود را بررسی میکند PT .صحت عملکرد مسیر خارجی انعقاد و PTT
صحت عملکرد مسیر داخلی انعقاد را بررسی میکند.
ضد پالکتها (آنتی ترومبوتیک) :با مهار تجمع و اتصال پالکتها باعث تأخیر در تشکیل لخته میشوند:
مثال :آسپرین ،دیپیریدامول ،کلوپیدوگرل (یک  Pro Drugاست و تحتتأثیر چند مرحله آنزیمی فعال خواهد شد .عمل
آن با مهار رسپتور  ADPدر سطح پالکت و درنتیجه عدم اتصال پالکتها و عدم ایجاد لخته است .معموالً بههمراه آسپرین
تجویز میشود)
فیبرینولیتیکها(حلکنندهفیبرین):

مثال :استرپتوکیناز ،اوروکیناز ،فعالکننده پالسمینوژن بافتی آلتپالز (پالسمین ،پروتئازی است که رشتههای نامحلول
فیبرین را بهصورت محلول درمیاورد .پالسمینوژن پیشساز پالسمین است)ِ ،رت ِپالز ،تِنِکتِپالز
مهارکنندهفیبرینولیتیکها:

مثال :ترانگزامیک اسید ( ،)Tranexamic acidاپسیلونآمینوکاپرویکاسید
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دچار بیحوصلگی شده و روی به این عادت آورده .شاید با این کودک بدرفتاری میشود و از روی ترس روی به این عادت آورده
و بسیار شایدهای دیگر که وظیفهی درمانگر اوست که با کسب پیشینه دقیق ( )Historyو بررسی اطالعات بهدستآمده ،به
علت اصلی وقوع این مسائل پی ببرد ،نه اینکه با تجویز سریع دارو سعی در پاککردن صورتمسئله داشته باشد)Vetinfo.ir( .
نکته تکمیلی :گفته میشود طوطی خاکستری آفریقایی که در ایران به آن کاسکو نیز گفته میشود ،از نظر مهارتهای
شناختی و عاطفی ،میتواند همانند یک کودک  2تا  5ساله 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 ( )Companionاستفاده شود .اینکه به این پرندگان بگوئیم زینتی درواقع موجود زنده را به چشم یک
شئ و ابزار نگاه کردهایم.
پرسش :کدامیک از داروهای زیر عالوه بر تأثیر احتمالی روی رفتار و خلقوخو ،روی گیرندههای هیستامینی نیز اثر دارد؟
 د) هر سه گزینه
		
ج) دیفن هیدرامین
		
ب) آمیتریپتیلین
		
الف) دوگزپین

یک پیشنهاد:

فارماکولوژی درسی است که هم در دوره علوم پایه  ،هم در دوره درمانگاهی و هم پس از فارغالتحصیلی بسیار مورداستفاده
شما خواهد بود .این فصل از کتاب را بهگونهای گردآوری کردهایم که در کار بالینی نیز برایتان مفید باشد.
پس بعد از قبولی در آزمون پیشدرمانگاهی کتاب خود را از خوشحالی آتش نزنید یا این گربه را در گوشه کتابخانه تنها نگذارید!
در ادامه تحصیل متوجه میشوید این خالصهها چقدر مفید بوده و مرور مباحث را برای شما ساده میکند.
شما همکاران محترم میتوانید نظرات خود در ارتباط با کتاب راهنمای جامع را به صورت یک کلیپ ویدئویی و یا متن
ارسال کنید ،تا با نام و مشخصات خودتان در وبسایت ما درج شودVetinfo.ir/Rev :

هر نسخه اصلی کتاب دارای یک الیسنسکد اختصاصی است که در سطح داخلی جلد دوم چاپ شده .با فعال کردن آن درVetinfo.ir :

میتوانید به بخشهایی که در نسخه چاپی کتاب نیست دسترسی داشته و از بروزرسانیها و تغییرات احتمالی متن باخبر گردید.
درصورت عدم فعالسازی الیسنسکد در زمان مشخص ،کد کتاب شما بهصورت اتوماتیک از سیستم حذف خواهد شد.
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خواب امواج آهسته

خواب همراه با حرکات سریع چشم

(SWS )Slow Wave Sleep

(REM )Rapid Eye Movement

امواج محو بسیار آهسته
خوابهایی هستند که به یاد آورده نمیشوند.
سروتونین را نوروترنسمیتر اصلی خواب میدانند.
خوابهای عمیق و آرامبخش

خوابی که با حرکات سریع چشم همراه است.
خوابهایی هستند که معموال ً به یاد آورده میشوند.
داروهای تقلیدکنندهی اثر استیلکولین ،ایجاد این نوع خواب را افزایش میدهند.

 -78کدامیک از میانجیهای زیر بهعنوان عامل خواب شناخته میشود و کدام قسمت مغز سهم بیشتری در بیداری دارد؟
د) سروتونین -تشکیالت مشبک
		
الف) گلیسین -قشر حرکتی ب) هیستامین -قشر حسی ج) دوپامین -مخچه

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

 -79کدام عمل زیر مربوط به مخچه است؟
ب) تنظیم درجه حرارت
		
الف) کاهش درد

ج) کاهش تونوس عضالت

د) هماهنگی بین عضالت

مخچه (:)Cerebellum

تحت عنوان مغز کوچک هم شناخته میشود .مخچه به توالی فعالیتهای حرکتی کمک میکند و فعالیتهای حرکتی بدن
را تحت کنترل دارد و این فعالیتها را حین انجام تصحیح میکند ،بهطوریکه آنها با سیگنالهای حرکتی ارسالشده قشر
حرکتی مغز و سایر نواحی مغز انطباق مییابند .همچنین مخچه به قشر مغز در طراحی حرکات متوالی بعدی در عرض کسری
از ثانیه درحالیکه حرکت فعلی هنوز در حال انجام است ،کمک میکند .بنابراین به فرد کمک میکند تا از یک حرکت به
حرکت بعدی بهآرامی پیش برود .بنابراین اگر یک حرکت دقیقاً طبق حالت دلخواه انجام نشود ،مدار مخچه میآموزد که دفعه
بعد ،حرکتی ضعیفتر یا قویتر انجام شود .به همین منظور با تغییراتی که در جهت تحریکپذیری نورونهای خاصی انجام
میشود ،انقباضات عضالنی بعدی را جهت حرکات موردنظر منطبق میکند.

 فیزیولوژی دستگاه گوارش 

 -80کدامیک از اسیدهای چرب فرار تولیدشده در شکمبه میتواند در داخل کبد به گلوکز تبدیل شود؟
د) اسید والریک
ج) اسید بوتیریک           	
		
الف) اسید پروپیونیک	              ب) اسید استیک

مواد غذایی در پیشمعده نشخوارکنندگان تحت تأثیر میکروارگانیسمها و طی عمل هضم تخمیری به اسیدهای چرب فرار
تبدیل میشوند که شامل این موارد است:
جیره پرنشاسته :استات  / 60%پروپیونات / 30%
بوتیرات   -   10%جیره پرفیبر :استات / 70%
پروپیونات  / 20%بوتیرات10% :
اسیدهای چرب فرار تولید شده پس از ورود
به خون ،به بافتهای مختلف رفته و بهعنوان
منبع انرژی مورد استفاده قرار میگیرند؛ اما در
این میان اسید پروپیونیک به کبد رفته و طی
پروسه گلوکونئوژنز به گلوکز تبدیل میشود
که به آن گلوکز اندوژن (گلوکزی که در بدن
ساختهشده)  میگویند.
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بزاق حاوی مقادیر فراوانی پتاسیم و یونهای بیکربنات است و برعکس؛ غلظت سدیم و یونهای کلرید در بزاق چندین بار
کمتر از پالسماست (یونهای سدیم بهطور فعال از تمامی مجراهای بزاقی بازجذب شده و یونهای پتاسیم بهطور فعال در
تبادل با سدیم ترشح میشوند .یونهای بیکربنات توسط اپیتلیوم مجرایی به لومن ترشح میشوند این امر تاحدی بهوسیله
مبادله غیرفعال بیکربنات با یونهای کلرید ناشی میشود 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 میشوند .پاراسمپاتیک باعث تولید بزاق
آبکی و سمپاتیک باعث تولید بزاق غلیظ میشود .البته تحریک ترشح بزاق توسط سمپاتیک بسیار کمتر از پاراسمپاتیک است.
 -99بزاق کدام جاندار در مقایسه با سرم خون حاوی مقادیر بیشتری بیکربنات و فسفات است؟
ج) نشخوارکنندگان              د) همه موارد
			
ب) اسب
			
الف) سگ

نکته :ترکیب اصلی بزاق نشخوارکنندگان کامال متفاوت از حیوانات تکمعدهای است .بزاق نشخوارکنندگان ایزوتونیک بوده و
در مقایسه با سرم خون ،حاوی مقادیر بیشتری بیکربنات و فسفات است و باعث افزایش  pHبزاق میشود و جهت خنثی کردن
اثر اسیدهای تولید شده طی فرآیند تخمیر در شکمبه است .یک گاو بالغ روزانه  100تا  200لیتر بزاق تولید میکند .در انسداد
مری ،جریان بزاق به دستگاه گوارش متوقف شده و گاو بهسرعت دهیدراته و مبتال به اسیدوز میشود .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)
 -100کار اصلی رنین ( )Renninدر روده چیست؟
		
ب) هضم الکتوز
الف) منعقد کردن شیر

د) جذب Ca

		
ج) هضم کازئین

کیموزین :رنین ( )Renninهم نامیده میشود .آن را با رنین ( )Reninدر سیستم رنین – آنژیوتانسین اشتباه نگیرید! کیموزین
یک پروتئاز است و توسط شیردان نشخوارکنندگان تازه متولد شده تولید میشود .همچنین ترکیب کلیدی در ِرن ِت ()Rennet
محسوب میشود .رنت یک کمپلکسی از آنزیمهاست که توسط معده نشخوارکنندگان تولید میشود .از سایر ترکیبات موجود
در آن میتوان به پپسین و لیپاز اشاره کرد .کیموزین اقدام به منعقد کردن کازئین شیر میکند 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 میشود.
 -101در کدام قسمت از دستگاه گوارش نشخوارکنندگان بیشترین مقدار جذب آب و امالح صورت میگیرد؟
د) نگاری
			
ج) هزارال
ب) شکمبه		
		
الف) شیردان

 شیردان :محل هضم آنزیمی



شکمبه :محل جذب اسیدهای چرب فرار



هزارال :محل جذب آب و امالح

 -102جذب آب بیشتر در کدام قسمت اتفاق میافتد؟
د) معده
			
ج) مری
		
ب) رودهی بزرگ
			
الف) دهان
 -103برای اولین بار روی کدام حیوان آزمایشهای گستردهای 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.

 -104با تزریق داخل رگی کدام دارو میتوان استفراغ ایجاد کرد؟
		
ب) دیازپام
آپومورفین
					
الف)
د) مورفین
روی
ج) سولفات 	  				
 -105از کدام دارو میتوان بهعنوان داروی ضد استفراغ استفاده کرد؟
ج) آپومورفین و مورفین
ب) داروهای ضد دوپامین
		
الف) دوپامین

رجوع شود به جدول داروهای مؤثر بر دستگاه گوارش در فصل فارماکولوژی

د) سولفات مس

فصلنهم :فیزیولوژی

پرسشهای تمرینی از رفرنس فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام
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سطح بخشی از سؤاالت این قسمت باالست و درسنامههای جامعی که تمامی نکات این سؤاالت را در بر بگیرد ،بیشتر برای آزمون تخصص فیزیولوژی مطرح است تا
آزمونهای علوم پایه .اگر فرصت مطالعه زیادی ندارید ،میتوانید وقت کمتری برای این بخش بگذارید و یا فقط پاسخهای 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 Questionsرفرنس فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام آمده است .در آزمونهای پیشدرمانگاهی گذشته ،تعدادی از پرسشها
از همین سؤاالت رفرنس فیزیولوژی کانینگهام تکرار شده بود( .مثل سوال  148 ،134و)...
ممکن است بخشی از عبارات و پاسخهایی که مطالعه میکنید با ترجمههایی 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.
اگر میخواهید پرسشها را فصلبندی شده و بدون پاسخ عالمت زدهشده مشاهده کنید ،به لینک روبرو برویدwww.Vetinfo.ir/Ph :





 -1افزایش 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) بهمنظور پمپ کردن پتاسیم ،نیازمند کار بیشتر پمپ سدیم  -پتاسیم خواهد بود.
 -2پروتئین  Gمشابه گیرندهها هستند ،چراکه هر دو:
الف) به مولکولهای خارج سلولی ناقل پیام متصل میشوند.
ب) بهطور مستقیم با تحت واحد کاتالیتیک آدنیلیل سیکالز واکنش میدهند.
 ج) حالتهای فعال و غیرفعال وابسته به اتصال لیگاند دارند.
د) مولکولهای پروتئینی خارج سلولی هستند.
ه) بهطور مستقیم یک پروتئین کیناز را فعال میکنند.
 -3کدامیک از جمالت زیر در مورد کلسیم داخل سلولی نادرست است؟
الف) یک پیامبر ثانویه برای هورمونها 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 میکند.
 د) پروتئین کیناز  Aرا فعال میکند.
ه) غلظتش در حضور  IP3افزایش مییابد.
 -4اگر 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 مییابد.
 -5مشخص شده که غلظت ماده مجهول  xدر بیرون سلول بیشتر از داخل سلول
است .باوجوداینکه هیچ انتقالی از ماده ایکس به سمت داخل سلول انجام نمیشود،
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 اندازهگیری شده همان پتانسیل
تعادلی است که با معادله ن ِرنست محاسبه شده است.

 د) ماده ایکس یک مولکول استروئیدی است.
ه) ماده ایکس بهطور فعال از سلول به مایع خارج سلولی انتقال داده میشود.
 -6کدام قسمت از نورون بهعنوان بخش دریافتکننده اطالعات شناخته میشود؟
الف) آکسون
ب) پایانه پیشسیناپسی
ج) جسم سلولی
 د) دندریت
ه) میلین
 -7کدامیک از موارد زیر مشخصه سلولهای گلیال نیست؟
 الف) تولید پتانسیل عمل
ب) پاسخهای ایمنی سیستم عصبی
ج) تولید غالف میلین آکسونها
د) تنظیم رشد نورونهای در حال تکوین یا آسیبدیده
ه) بافر کردن تغییرات غلظت تعدادی از یونهای خارج سلولی و میانجیهای عصبی
 -8اجزایی از اعصاب نخاعی و سری که دستورات پتانسیلهای عمل را از سیستم
عصبی مرکزی به سیناپسهای عضله اسکلتی میرسانند:
الف) آکسونهای نورونهای وابران احشایی هستند.
ب) آکسونهای نورونهای آوران پیکری هستند.
 ج) آکسونهای نورونهای وابران پیکری هستند.
د) ریشههای پشتی هستند.
ه) آکسونهای نورونهای آوران پیکری هستند.
 -9تاالموس و هیپوتاالموس بخشهای کدام بخش اصلی مغز هستند؟
الف) بصلالنخاع
ب) پل مغز
ج) مغز میانی
 د) دیانسفال
ه) تالنسفال
 -10در درمان بالینی بیماران با مایعات داخل وریدی ،کدام  2یون برای پتانسیل
نورونی غشا از همه مهمتر هستند؟
		
الف) سدیم و کلر
ب) پتاسیم و کلر
ج) کلسیم و کلر
د) پتاسیم و کلسیم
 ه) سدیم و پتاسیم

بخش اول

آناتومی و
جنين شناسی
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 -166بیماری  TRPدر نشخوارکنندگان در اثر مجاورت کدام قسمت از معده با دیافراگم ایجاد میشود؟
د) شیردان
		
ج) هزارال
ب) نگاری
		
الف) شکمبه
بیماری )Traumatic Reticuloperitonitis( TRP
Hardware Disease

ممکن است به سبب بلعیدن یک جسم خارجی ،خصوصاً فلزات تیز رخ دهد .بعد از بلع ،این اجسام وارد نگاری ()Reticulum
میشوند .با انقباضات نگاری امکان سوراخ شدن آن توسط جسم خارجی و نفوذ به دیافراگم وجود دارد.
سوراخ شدن نگاری سبب ورود باکتریهای داخل دستگاه گوارش به پریتونئوم (پریتونیت) میشود و نفوذ به دیافراگم امکان
وقوع شرایط خطرناکی همچون سوراخ شدن قلب را دارد.

 -167پُرزهای شبیه به النهزنبور مربوط به کدام قسمت معده در نشخوارکنندگان است؟
ج) شیردان		
			
ب) هزارال
الف) نگاری		

د) هیچکدام

 روده 

 -168کدام بخش از کولون در اسب دارای سه نوار ماهیچه طولی ( )Teniaeاست؟
ج) Right ventral colon
ب) Left dorsal colon
الف) Right dorsal colon

د) Left ventral colon

روده بزرگ در اسب حالت خاصی به خود گرفته که در سایر حیوانات مشاهده نمیشود و دارای ویژگیهای زیر است:
سکوم :محل اصلی تخمیر مواد غذایی که رشد شایان توجهی هم داشته و شامل بخشهای زیر است:
قاعده :قسمت بزرگ و پهن سکوم را میگویند ،در قسمت دورسال و راست حفره شکم قرار گرفته.
رأس :انتهای باریک سکوم که در پشت بخش زایفوئید جناغ قرار میگیرد.
بدنه :بین قاعده و رأس قرار دارد و از سمت راست به قسمت میانی میرود و در پشت غضروف زایفوئید به ناحیه
رأس ختم میشوند .بنابراین رأس و قسمتی از بدنه سکوم در بین کولونها و در خط وسط ،در کف حفره شکم قرار
میگیرد .بدنه سکوم بهوسیله چین صفاقی (سکوکولیک فولد) ،به کولون صعودی متصل میشود.

کولونها:
کولون صعودی (کولون بزرگ) :در اسب بسیار بزرگ است و بهواسطه خمخوردگیهایش به  4بخش تقسیم میشود .تمامی این

بخشها با  3خمیدگی به هم اتصال مییابند.
کولون ونترال راست :اولین قسمت کولون صعودی .از ناحیه قاعده سکوم شروع میشود و سپس در کف حفره
شکم در سمت راست به جلو میرود و در باالی غضروف زایفوئید به خمیدگی جناغی میرسد و سپس به نام کولون
ونترال چپ ادامه مییابد.
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نشخوارکنندگان

اسب

سگ

ردیف Proximal

 2استخوان؛
تالوس و کالکانئوس

 2استخوان؛
تالوس و کالکانئوس

 2استخوان؛
تالوس و کالکانئوس

ردیف Middle

 1استخوان؛
استخوان سنترال با استخوان
شماره  4یکی شده است.

 1استخوان؛
استخوان سنترال

 1استخوان؛
استخوان سنترال

ردیف Distal
مجموع استخوانهای Tars

 3یا  4استخوان؛
 2استخوان؛
استخوان های شماره  1و 2هم
شماره  1مجزاست
شماره  3+2باهم جوشخوردهاند .ممکن است متصل باشند و هم جدا
 6یا  7عدد

 5عدد

هر  4استخوان
 7عدد

مطمئن ًا مرور استخوانهای مچ دست هم نیاز است تا اعداد فراموشتان نشود:

آناتومی مقایسهای مچ دست ( )Carpدر حیوانات

استخوانهای مچ دست در گوشتخواران( ، )Carاسب( )eqو گاو()bo

نشخوارکنندگان
ردیف Proximal
ردیف Distal

مجموع استخوانهای
Carp

هر  4استخوان؛

اسب
هر  4استخوان؛

سگ
 3استخوان؛

Radial-Intermediate-Ulnar-Accessory

Radial-Intermediate
-Ulnar-Accessory

Intermedioradial
Ulnar-Accessory

 2استخوان؛
شماره  1وجود نداشته
شماره  3+2باهم جوشخوردهاند.

 3یا  4استخوان؛
استخوان شماره  1ممکن است
باشد یا نباشد.

هر  4استخوان

 6عدد

 7یا  8عدد

 7عدد

 -47تعداد استخوانهای ردیف  Proximalدر مچ پای اسب و مچ دست اسب چند عدد است؟ (از راست به چپ)
د) 6 - 2
		
ج) 4 - 2
		
ب) 6 - 4
الف) 		4 - 4
 -48تعداد استخوانهای مچ دست و پای کدام حیوانات میتواند برابر باشد و در این صورت تعداد استخوانها چقدر خواهد بود؟
ب) نشخوارکننده و سگ 6 -
			
الف) نشخوارکننده و اسب 6 -
د) اسب و سگ 7 -
			
ج) اسب و سگ 8 -
 -49تعداد استخوانهای ردیف  Middleدر مچ دست و مچ پای اسب چقدر است؟ (از راست به چپ)
د) سوال اشتباه است
		
ج) 2 - 1
		
ب) 1 - 2
الف) 		1 - 1

فصل اول :آناتومی و جنینشناسی

 -184در کدام حیوان  Renal pelvisدیده نمیشود؟
		
ب) اسب
		
الف) گاو

ج) سگ

د) گوسفند

نکاتی از کلیه:

کلیهها به تعداد یک جفت در دو طرف ستون مهرهها در قسمت کرانیال سقف حفره شکم قرار گرفتهاند و از سمت ونترال با
پریتونئوم پوشیده شدهاند ،بنابراین بهصورت خارج صفاقی در حفره شکم قرار دارند.
سطوح کلیه:

لبهها:

سطح دورسال :به سمت سقف حفره شکم قرار دارد .سطح ونترال :مجاور پریتونئوم قرار میگیرد.

لبه لترال :به سمت لترال قرار دارد و محدب است.
لبه مدیال :به سمت مدیال قرار دارد و مقعر است و سرخرگها ،سیاهرگها و میزنای در آن قرار میگیرند.
انتهاها یا قطبها :قطب کرانیال ،قطب کودال
ناف کلیه :ناحیه فرورفته در لبه مدیال که محل ورود و خروج سرخرگ و سیاهرگ کلیوی (رنال) ،اعصاب ،میزنای و رگهای
لنفی است.
سینوس کلیوی :ناف کلیه به فضایی در داخل کلیه منتهی میشود که سینوس کلیوی نام دارد .این سینوس حاوی رگها و
اعصاب لگنچه یا کالیکس است که بهوسیله بافت چربی احاطه شدهاند.
ناحیه جمعآوری ادرار :قسمت اتساع یافتهای در لبه مدیال کلیه است .این ناحیه شاید بهصورت لگنچه ( )Renal pelvisباشد
مثل اسب ،سگ ،نشخوارکنندگان کوچک یا بهصورت کالیکس باشد مثل گاو و یا ترکیبی از این دو باشد مثل انسان و خوک
کپسول کلیه :از جنس بافت همبند رشتهای است که سطح خارجی کلیه را میپوشاند.
سیستم عروقی کلیه :خون توسط سرخرگ رنال به کلیه وارد میشود که این سرخرگ مستقیماً از آئورت شکمی منشعب
میشود .سیاهرگ رنال نیز به بزرگ سیاهرگ عقبی (کودالوناکاوا) منتهی میشود.
 -185کلیه کدام حیوان زیر لوبوله است؟
		
ج) سگ
		
ب) اسب
		
الف) گوسفند
 -186کدام گزینه دارای  Suburethral diverticulumاست؟
		
ج) گاو نر
		
ب) گاو ماده
الف) مادیان		
میزنای یا حالب (یورتر):

د) گاو
د) اسب نر

مجرایی است که ادرار را از کلیه به مثانه هدایت میکند .این مجرا در اسب ،سگ و نشخوارکنندگان کوچک از لگنچه و در
گاو از کالیکس ماژور شروع میشود و پس از خارج شدن از ناف کلیه بهطرف کودال ادامه مییابد .این مجرا در مسیر خود در
چینی از پریتونئوم قرار میگیرد و بهصورت مایل به گردن مثانه وارد و پس از طی مسافتی در دیواره آن ،به داخل این عضو باز
میشود .هر یورتر دارای  2بخش شکمی و لگنی است.
در نزدیکی گردن مثانه 2 ،سوراخ با عنوان  Ureteric orificeوجود دارد که محل ورود یورتر راست و چپ است .این  2سوراخ به
همراه سوراخ داخلی یورتر (میزراه) در گردن مثانه یک ناحیه مثلثی شکل به نام  Trigonum vesicaایجاد میکنند.
یورترا در جنس نر :در حیوان نر این مجرا طویلتر و با مجرای تناسلی نر مشترک است .در جنس نر یورترا از  2بخش تشکیل شده:
بخش لگنی :در داخل لگن قرار دارد و از گردن مثانه شروع میشود و تا قوس ورکی (ایسکیاتیک آرچ) امتداد
مییابد .از گردن مثانه تا کولیکولوس سمینالیس فقط ناحیه ادراری بوده و ازآنپس ناحیه مشترک ادراری و تناسلی
است.
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نکته تکمیلی :به تازگی با بررسیهای جدید انجام شده متوجه شدهاند که کلسترول بدی که عامل اصلی بیماری قلبی عروقی
باشد ،وجود ندارد .قب ً
ال گایدالینهای تغذیه به آمریکائیان توصیه نموده بود که حداکثر مصرف روزانه کلسترول  ۳۰۰میلیگرم
باشد .در سال  ۲۰۱۵این توصیه دیگر بیان نگردید چون شواهد موجود نشان داد که رابطهی چندانی بین مصرف کلسترول در
غذاها و سطح کلسترول سرم وجود ندارد .در راهنمای بالینی اخیر ،دیگر به محدودیت مصرف غذاهای حاوی کلسترول (خصوصاً
تخممرغ) توصیه نشده و تمرکز بر روی محدودیت مصرف شکر است.
 -30کدامیک مسئول حذف کلسترول اضافی از بستر مویرگی بافتهاست؟
		
ج) LDL
		
ب) HDL
الف) شیلومیکرون
 -31قسمت عمده این لیپوپروتئین از تریگلیسرید بوده و از کبد مشتق میشود؟
		
ج) HDL
		
ب) LDL
الف) شیلومیکرون

د) VLDL
د) VLDL

با اینکه شیلومیکرون باالترین درصد تریگلیسرید را بین لیپوپروتئینها دارد؛ اما در روده سنتز میشود نه در کبد.

بخش سوم  -اسیدآمینه ،پروتئین ،آنزیم ،هورمون
 -32کدامیک از اسیدهای آمینه زیر جزء اسیدهای آمینه غیرضروری است؟
ج) متیونین		
ب) اسید آسپارتیک
		
الف) والین
Essential
Amino acids

Non-Essential
Amino acids

Tryptophan

Alanine

Isoleucine

Aspartic acid

Methionine

Asparagine

Phenylalanine

Glutamic acid

Histidine

Serine

Leucine

Selenocysteine

Lysine

Pyrrolysine

Threonine

Semi-Essential
Amino acids

Valine

د) لوسین

Arginine
Cysteine
Glycine
Glutamine
Proline
Tyrosine

جهت آسانتر شدن حفظ اسیدآمینههای ضروری ،این کلمه ساختگی را به خاطر داشته باشید ← TIM PHLL TV
 -33کدامیک از اسیدآمینهها نور پالریزه را منحرف نکرده و تمایل کمتری به شرکت در ساختمان مارپیچ آلفا دارند؟
د) آالنین
		
ج) گالیسین
		
ب) آرژنین
		
الف) متیونین

فعالیت نوری اسیدآمینه ها:

 ترکیباتی را فعال نوری میگویند که دارای کربن نامتقارن (کایرال) باشند .بهاستثنای گالیسین که کربن نامتقارن ندارد،
سایر آمینواسیدها حداقل یک کربن نامتقارن دارند.
 ترکیبی با  nکربن نامتقارن دارای  2nایزومر 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  :6لیگازها:

این آنزیم با صرف انرژی از یک نوکلئوزید تریفسفات (معموالً  )ATPسبب ترکیب دو مولکول با یکدیگر میشوند .سنتتازها،
کربوکسیالزها ،تیوکینازها در این گروه قرار میگیرند .سنتتازها را نباید با سنتازها اشتباه نمود که جزء کالس  2یا  4هستند و
 ATPمصرف نمیکنند .گلیکوژن سنتاز ،دلتا -آمینو لوولینات سنتاز ،سیترات سنتاز در کالس ( 2ترانسفرازها) قرار دارند.
 -146در کدامیک از واکنشهای گلیکولیز ،فسفات معدنی ( ،)Inorganic phosphateنقش ایفا میکند؟
الف) تبدیل فروکتوز -۶ -فسفات به فروکتوز ۱-و  ۶بیس فسفات
ب) تبدیل گلیسرآلدئید  -۳-فسفات به ۱و -۳بیس فسفوگلیسرات
ج) تبدیل  -۳فسفوگلیسرات به  -۲فسفوگلیسرات
د) تبدیل فسفوانول پیرووات به پیرووات
 -147کدامیک از آنزیمهای زیر در اولین واکنش دکربوکسیالسیون اکسیداتیو سیکل کربس نقش ایفا میکند؟
ب) ایزوسیترات دهیدروژناز
					
الف) آکونیتاز
د) سوکسینات دهیدروژناز
				
ج) آلفا کتوگلوتارات دهیدورژناز
 -148در مراحل اکسیداسیون اسیدهای چرب ،کدامیک از گزینههای زیر بیانگر مفهوم بتا اکسیداسیون است؟
الف) اکسیداسیون گروههای استیل و تولید  CO2از طریق سیکل کربس
ب) فراهم شدن انرژی موردنیاز برای سنتز  ATPاز طریق روند فسفریالسیون اکسیداتیو
ج) تولید باقیماندههای استیل در قالب استیل کوآنزیم  Aاز اسیدهای چرب با زنجیره طویل
د) انتقال الکترون به اکسیژن از طریق زنجیره تنفسی میتوکندری
 -149کدامیک از ترکیبات حد واسط سیکل اوره ،پس از تولید شدن ،از میتوکندری به سمت سیتوزول حرکت میکند؟
ب) Carbamoyl Phosphate
					
الف) Ornithine
د) Citruline
				
ج) Argininosuccinate
 -150کدامیک از گزینههای زیر ،غلط است؟
الف) اکثر مونوساکاریدهایی که به طور طبیعی در بدن پستانداران وجود دارند از نوع ایزومری  Dهستند.
ب) از هیدرولیز اینولین ،فقط فروکتوز آزاد میگردد.
ج) هرگاه دو ایزومر نوع  Dو  Lرا 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 بهجای عامل آلدئیدی دارای یک عامل کتونی فعال بر روی کربن
شماره  ۲است.
 -151کدامیک از اسیدهای آمینه زیر ،هیدروفوبیک است؟
د) Glutamic acid
		
ج) Histidine
		
ب) Methionine
		
الف) Cysteine
 -152کدامیک از ترکیبات زیر ،محصول آنزیم سوکسینات تیوکیناز در سیکل کربس است؟
د) Cis - aconitate
		
ج) Fumarate
		
ب) Succinyl-CoA
		
الف) Succinate
 -153کدامیک از ویتامینهای زیر ،در واکنشهای کربوکسیالسیون مسیر گلوکونئوژنز و سنتز اسیدهای چرب ،نقش کوآنزیمی دارد؟
د) Biotin
		
ج) Ascorbic acid
ب) 		Niacin
		
الف) Thiamine
 -154کدامیک از گزینههای زیر ،صحیح است؟
الف) کوآنزیم  Qاز لحاظ ساختمانی با ویتامین  Aشباهت دارد و یکی از انتقالدهندههای مهم در زنجیر انتقال الکترون است.
ب) بنابر فرضیه شیمی اسمزی ،سنتز  ATPدر میتوکندری مستلزم ورود یونهای هیدروژن به ماتریکس میتوکندری است.
ج) در زنجیره تنفسی میتوکندری ،آخرین سیتوکروم یعنی سیتوکروم  Cنقش انتقال الکترونها بر روی اکسیژن مولکولی را داراست.
د) آهن موجود در سیتوکروم برخالف آهن موجود در هِم ،قادر است به طور برگشتپذیر به حالت اکسید شده و احیا در آید.
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پورفیریا میگویند .این پیشسازها فتودینامیک هستند و اشعه ماورا بنفش را جذب کرده و به مادونقرمز تبدیل میکنند که
سبب تولید رادیکالهای آزاد و ادم ،تورم ،قرمزی پوست میشود.
در گاو ،انسان ،گربه نژاد سیامی ،خوک ،در اثر نقص مادرزادی آنزیمی که در متابولیسم پورفیرینها نقش دارد ،سبب تجمع
پورفیرین در بافتهای بدن میشود .این مواد در استخوان و دندان رسوب کرده و سبب تغییر رنگ قهوهای مایل به قرمز این
بافتها میشود .وقتی این بافتها در برابر نور ماورا بنفش قرار میگیرند ،رنگ صورتی فلورسانس دارند که اصطالحاً Pink Tooth
یا دندان صورتی نامیده میشود.
 -178در گاوهای زمینگیر کدامیک از حالتهای زیر امکان وقوع بیشتری دارد؟
		
ج) قانقاریای مرطوب
		
ب) نکروز چربی
		
الف) قانقاریای خشک

د) نکروز پنیری

سندرم گاو زمینگیر (داونر):

در حیوانات سنگینوزن و زمینگیر شده که به مدت طوالنی به یک سمت بدن نشسته یا خوابیدهاند :ممکن است نکروز
مایوفیبرهای عضالنی ایجاد گردد .این عارضه به دالیل زیر میتواند 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 سلولهای عضالنی حیوان است ،هنگامی که مقداری فشار از
روی آن ناحیه برداشته شده و خونرسانی مجدد صورت بگیرد.
افزایش فشار داخل عضالنی که منجر به کاهش خونرسانی به ناحیه (ایسکمی) (خصوصاً نرسیدن اکسیژن و
مواد مغذی به سلولهای عضالنی و عصبی) شود .این حالت را سندرم کامپارتمنت ()Compartment syndrome
مینامند.
در گاو زمینگیر شده ( ،)Downer cow – Recumbent cowحالت زمینگیری استرنال ( )Sternalطوالنیمدت ،میتواند باعث
نواحی تحتفشار شود .ایسکمی ایجاد شده میتواند حتی باعث آسیب به اعصاب محیطی
ایسکمی عضالت پکتورال و سایر
ِ
گردد .گوسفندها در مراحل انتهایی آبستنی خصوصاً اگر  2یا  3قلو داشته باشند ،میتوانند در معرض خطر نکروز ماهیچه مورب
داخل شکمی و پاره شدن آن باشند .در حیوانات سنگینوزن زمینگیر شده ،جهت کاهش خطرات ناشی از این مسائل ،بایستی
تا تکمیل اقدامات درمانی ،حیوان را هرازگاهی به کمک ماشینآالت مقداری جابهجا کرد تا خونرسانی در ناحیه تحتفشار
بهآهستگی ایجاد شود.
از دیگر عوارضی که متعاقب زمینگیر شدن حیوان سنگینوزن ممکن است مشاهده شود ،نکروز چربی تروماتیک است .البته
صابونی شدن و التهاب در این فرم از نکروز چربی کمتر دیده میشود.
 -179در کدامیک از تومورهای زیر گسترش  Transcoelomicدیده میشود؟
ب) Squamous cell carcinoma
Mesothelioma
				
الف)
د) Fibrosarcoma
Meningioma
					
ج)

گسترش :Transcoelomic

وقتی که سلولهای سرطانی روی سطح ساختارهای قرار گرفته در حفره شکمی یا سینهای قرار میگیرند با
تعدادی سد آناتومیکال جهت گسترش مواجه میشوند .به همین دلیل مزوتلیوماها ممکن است محدود به فضاهای
پریتونئال ،پریکاردیال یا پلورال باشند .اما تومورهایی که داخل این فضاها هستند بهراحتی پخش میشوند و سطوح
ویسرال و پریئتال را میپوشانند.
آدنوکارسینومای پانکراس و تخمدان بیشتر از این مسیر گسترش پیدا میکنند که باعث پخش تومور در فضای
شکمی میشود که اصطالحاً  Carcinomatosisگفته میشود.
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مثال :آیا استئوکارسینوما صحیح است؟
خیر .زیرا استخوان یک بافت مزانشیمال بوده و تومور بدخیم آن استئوسارکوما نام میگیرد.
توجه :آیا هر توموری که پسوند  Omaداشت خوشخیم است؟
خیر! این موارد را به خاطر داشته باشید که پسوند  Omaدارند ولی بدخیماند:

Lymphoma – Seminoma – Melanoma – Blastoma – Glioma 
 Teratoma هم نمونههای بدخیم دارد و هم خوشخیم
توجه Carcinoma :و  Sarcomaخود یک پسوند کامل هستند .خدایی نکرده تفکیک نشوند تا بگوئید آخرش  Omaآمده پس

خوشخیم است!
نکته :متاستاز کارسینوماها اکثرا ً با گسترش لنفاوی و متاستاز سارکوماها اکثرا ً با گسترش خونی (هماتوژنوس) رخ میدهد .با این
حال ،ارتباطات متعدد متقابلی میان دستگاههای 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.
درجهبندی تومورها به روش( TNM stagingدرجهبندی کلینیکی)

 :Tسایز تومور اولیه
Tx

Tis

T0

T1>2>3>4

تومور قابل ارزیابی
نیست

کارسینومای درجا

عدم وجود مدرکی برای
اثبات وجود تومور

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

 :Nدرگیری عقدههای لنفاوی مجاور
Nx

N0

N1

N2>3

غدد لنفاوی قابل
ارزیابی نیست

عدم متاستاز تومور به
عقدههای لنفاوی مجاور

متاستاز تومور به عقدههای
لنفاوی کم و مجاور

افزایش گستره متاستاز تومور به عقدههای
لنفاوی مجاور بیشتر و دورتر

 :Mمتاستاز
M0

M1

عدم وقوع متاستاز تومور به ارگانهای دور

وقوع متاستاز تومور به ارگانهای دیگر (فراتر از عقدههای لنفاوی مجاور)

یکسری پارامترهای دیگری نیز در درجهبندی تومورها استفاده میشود .بهطور مثال:
 Gبه معنای  Gradeسلولهای سرطانی از نظر هیستوپاتولوژی است که از  1تا  4درجهبندی میشوند .هرچه کمتر باشد یعنی
سلولهای سرطانی به سلولهای نرمال شبیهتر هستند و از تمایز بهتری برخوردارند.
 Rبه معنای  :Resectionبررسی حواشی تومور جراحی شده جهت وجود یا عدم وجود سلولهای سرطانی
از بررسی پارامترهای  TNM Stagingتوسط متخصص ،یک استیج بین  0تا  4بهدست میآید که استیج  4تومور فوقالعاده
خطرناک و کشنده خواهد بود و تنها ممکن است شیمیدرمانی اندکی مفید واقع شود.
حال برای اطمینان از تسلط روی مطالب؛  3مثال را بررسی میکنیم:
مثال

تحلیل

Stage

T1N0M0G1

تومور سایز کوچک – عدم متاستاز تومور به عقدههای لنفاوی مجاور – عدم متاستاز تومور به ارگانهای
دیگر – سلولهای توموری مقداری شباهت به سلولهای نرمال بافت دارند.

1

T2N0M1G2
T4N3M1G3

تومور سایز متوسط  -عدم متاستاز تومور به عقدههای لنفاوی مجاور – متاستاز تومور به ارگانهای دیگر –

سلولهای توموری از تمایز کمی برخوردارند( .دیسپالزی)

تومور سایز بسیار بزرگ  -متاستاز تومور به عقدههای لنفاوی مجاور نسبتاً زیاد و دور  -متاستاز تومور به
ارگانهای دیگر – سلولهای توموری فاقد تمایزند (دیسپالزی شدید)

2
4
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کم
روش تولکبری بدون حذف خوراک :استفاده از جیرههایی با مواد مغذی پائین :در این روش جدیدتر ،از مصرف مقادیر ِ
نمک ،سدیم (کاهش سدیم جیره تا  0.04درصد) و کم کلسیم و یا جیره حاوی الیاف (فیبر باال) ،همچنین با افزودن موادی
مثل روی ،آلومینیوم و یدید پتاسیم استفاده میشود .نخستیم مرحله در این روش ،کاهش طول مدت روشنایی به  8ساعت
است و تا رسیدن به کاهش  20درصدی در وزن یا توقف  2-3هفتهای تولید تخممرغ ادامه پیدا میکند.
نکته :تولکبری به کمک استفاده از هورمون پروژسترون یا ترکیباتی مثل  ، Enheptinمتالیبور ،کلرمدینون ،ید و حتی
تاموکسیفن ،نیکاربازین نیز انجام شده است که بیشتر بهطور آزمایشی مورداستفاده قرار میگیرند.
 -16در  Force moltingاز چه روزی برنامه نوردهی به حالت عادی خود برمیگردد؟
د) 50
		
ج) 42
		
ب) 28
		
الف) 35
 Force molting -17در هفتهی  .........انجامشده و دلیل اصلی انجام آن  ..............است.
ب)  -65افزایش درصد تولید
باروری
الف)  -65افزایش 				
د)  -40افزایش کیفیت سفیده
کیفیت زرده
ج)  -40افزایش 				
-18کدام گزینه از خصوصیات جیره دوران لَک است؟

ب) پروتئین ،انرژی و فیبر کم
			
الف) پروتئین ،انرژی و فیبر زیاد
د) پروتئین و انرژی کم ،فیبر زیاد
			
ج) پروتئین زیاد ،فیبر و انرژی کم
 -19برای تجویز واکسن آبله طیور کدامیک از روشهای واکسیناسیون استفاده میشود؟
ب) مالش در مخاط کلواک
بال
الف) تلقیح در نسج 				
د) فروبردن منقار در ظرف حاوی واکسن
ای
ج) قطره 					
بیماری

زمان تجویز واکسن

نحوه تجویز واکسن

(New castle (ND

 10~12روزگی

قطره چشمی ،آشامیدنی( IM ،واکسن کشتهشده)

(Infectious Bursal Disease (IBD
Gumboro

قبل از  21روزگی

(Infectious Laryngotracheitis (IL

بعد از  8هفتگی
 1روزگی
 1روزگی
زمان پرورش گله مادر
زمان پرورش تخمگذار
بعد از  6~8هفتگی

Marek
(Infectious Bronchitis (IB
(Avian Encephalomyelitis (AE
Pox

واکسن روغنی
در گله گوشتی و تخمگذار از قطره چشمی و آشامیدنی
قطره چشمی
تزریق زیرجلدی
اسپری ،قطره چشمی
آشامیدنی
تلقیح داخل نسج بال

درسنامه جامع بررسی  5بیماری مهم ویروسی طیور در انتهای فصل ویروسشناسی کتاب قرار گرفته است.

نکات حائز اهمیت در زمان مصرف واکسن به فرم آشامیدنی:

 در ظروف آب از مواد ضدعفونیکننده استفاده نشود.
 واکسنها در محیط بیرون بسیار ناپایدار هستند و باید به سرعت وارد بدن شوند .به همین دلیل قبل از تجویز جوجهها
را تشنه نگه میدارند تا راحت و سریعتر واکسنها را مصرف کنند.
 ظروف آبخوری در تماس با نور خورشید نباشد زیرا سبب از بین رفتن واکسن میشود.
 کیفیت آب مصرفی افزایش پیدا کند.
		
 تعداد آبخوریها  2برابر شود.
 مایع واکسن سریع پخش شود.
 واکسن را در کنار یخ حمل کنند.
 از واکسنهای زنده تخفیف حدت یافته نیوکاسل میتوان به السوتا Clone30 ،و  B1اشاره کرد.
 از واکسنهای زنده تخفیف حدت یافته برونشیت عفونی میتوان به  H52 ، H120و ( Ma5سویه ماساچوست) اشاره کرد.
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غذایی و بعضی از برنامههای مدیریتی آنها تغییراتی ایجاد میگردد .به دلیل سنگینی وزن این پرندگان آنها را با پرندگان پیر
اشتباه نگیرید .روسترها پرندگان جوان ولی سنگین هستند.
در پرورش گله روستر ،نیاز به فضا ،دانخوری ،آبخوری ،تهویه و دان بیشتری است .موارد وقوع عارضه پینهی سینه (Breast
 )blistersدر گله روستر زیاد است (تمایل به نشستن در خروسها بیشتر از مرغهاست) و در هنگام کشتار باید سینه برداشته
شود که باعث نقصان درجه کیفیت الشه میشود.
درصورتیکه خروسها به طریقه جراحی اخته شوند ،میتوانند بهمراتب بیش از گله گوشتی و یا روستر رشد کنند بهطوریکه
در  20تا  24هفتگی وزنی معادل  5.4تا  6.4خواهد داشت .همچنین گوشت خروسهای عقیمشده 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
 2.5هفته از سنشان (وزن حدود  454گرم) ،بین دندههای یک پهلوی آنها شکافی ایجاد کرده و هر  2بیضه را خارج میکنند.
نکته :روشهای تعیین جنسیت:
تعیین جنسیت از طریق سرعت پَردرآوری :از طریق طول نسبی پرهای اولیه بال .مرغ دارای ژن پردرآوری سریع

و خروسها حامل ژن پردرآوری کند هستند.
تعیین جنسیت از طریق رنگ پرها :جوجههایی که به رنگ طالیی ،نخودی یا قرمزند ،ماده بوده و جوجههایی که
به رنگ سفید یا زرد روشناند ،نر هستند.
متفرقه

 -44در ارتباط با پرندگان ،کدامیک از موارد زیر صحیح است؟
الف) قوس آئورت سمت راست وجود دارد -گلبول قرمز هستهدار است.
ب) قوس آئورت سمت چپ وجود دارد -گلبول قرمز هستهدار است.
ج) قلب  4حفرهای است -گلبول قرمز فاقد هسته است.
د) دارای هر  2قوس آئورت است -گلبول قرمز هستهدار

برخی از ویژگیهای پرندگان:

 دارای قلب  4حفره (دهلیز راست ،بطن راست ،دهلیز چپ ،بطن چپ)
 قوس آئورت راست و چپ
 گلبول قرمز هستهدار

 -45پوسته سازی و ترشحات آلبومین تخممرغ به ترتیب در کدام بخش انجام میشود؟
د) تخمدان -واژن
		
ج) رحم -مگنوم
		
ب) رحم -واژن
الف) مگنوم -ایستموس
 -46آلبومین تخممرغ از کدام قسمت  Oviductترشح میشود؟
د) رحم
		
ج) ایسموس
			
ب) مگنوم
		
الف) شیپور فالوپ
 -47دسته مرغان آمریکائی فاقد کدامیک از خصوصیات زیر هستند؟
ب) زردرنگ بودن پوست بدن
			
الف) قهوهایرنگ بودن پوسته تخممرغ
د) زردرنگ بودن ساق پا
ج) سفیدرنگ بودن 				الله گوش

دسته مرغان آمریکایی:

(بدن جمعوجور ،گودی پشت کم ،سینه پائین افتاده ،گردن ضخیمتر و ارتفاع بدن زیادتر از مرغان مدیترانهای دارند .همچنین
رانها فربه است .ازنظر تیپ گوشتی بسیار مناسب و ازنظر صفات تخمگذاری ،مناسب هستند)

405

فصل هشتم

کنترل کيفی و بهداشتی مواد غذايی

420

راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی -ویرایش چهارم

 -18کدام سروتیپ شیگال خطرناکتر بوده و شدیدترین عفونتهای غذایی شیگالیی را ایجاد میکند؟
د) شیگال فلکسنری
		
ج) شیگال سونئی
ب) شیگال دیزنتری
الف) شیگال بویدی

شیگال:

باکتری گرم منفی ،غیر متحرک ،تخمیر انواع کربوهیدراتها 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  37درجه
است ولی شیگال سونهای میتواند در  45.5درجه نیز رشد کند.
محل زندگی باکتری در روده انسان و سایر پریماتهاست و بهندرت در سایر حیوانات یافت میشود.
بیماری شیگلوزیس ،اسهال باسیلی ( )Bacillary dysenteryنیز نامیده میشود .منبع اصلی شیگال در وقوع
شیگلوزیس ،اشخاصی است که از بیماری بهبودی پیدا کردهاند و یا ناقلین بیعالمت هستند .شیگال ممکن است
ماهها در مجرای روده مقاومت کند.
حدت بیماری از یک اسهال مالیم تا اسهال شدید خونی موکوسی که همراه با ازدستدادن آب بدن است
میتواند متغیر باشد .دوز بیماری حدود  10تا  100باکتری است .شیگلوزیس یک مشکل عمده در مهدکودکها است.
در نوزادان ،شیگلوزیس ممکن است باعث سپتیسمی نیز بشود.
شیگال دیسانتریه تقریباً همیشه نشانههای اسهال باسیلی کالسیک را به همراه دارد که حدت آن بیشتر از سایر
گونههاست .شیگال سونهای معموالً فقط با اسهال همراه است.
بیماری از طریق هجوم باکتری روی الیه موکوس روده ایجاد میگردد .انتروتوکسینی به نام شیگاتوکسین که
توسط شیگال دیزانتریه و احتماالً برخی از تیپهای شیگال فلکسنری تولید میشود ،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 بیحرکت است ولی با تولید آنزیم موسیناز ،باعث هضم گلیکوپروتئینهای الیه موکوسی روده
شده و هجوم باکتری ممکن میشود .چسبندگی به مخاط کولون از دیگر وسیلههای بیماریزایی شیگال است.
این باکتری به حرارت حساس بوده و خارج از بدن میزبان بهخوبی دوام نمیآورد و در  pHکمتر از  4.5نمیتواند
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.

 -19در کدامیک از عفونتها و مسمومیتهای غذایی معموالً اسهال خونی مشاهده میشود؟
		
ب) مسمومیت استافیلوکوکی ج) EIEC
		
الف) شیگلوز

د) الف و ج

در  ،EIECشیگلوز در افراد سن باال و گاهی ویبریو پاراهمولیتیکوس اسهال خونی مشاهده میشود.
بوتولیسم ← عالئم اولیه شامل ضعف ،خستگی شدید ،سرگیجه ،دوبینی و...
مسمومیت استافیلوکوکی ← تهوع ،استفراغ .در مسمومیت غذایی استافیلوکوکی معموالً تب مشاهده نمیشود.
 -20کدام گزینه صحیح است؟
الف)  EHECعامل اسهال مسافرتی و  ETECعامل اسهال شیرخواران است.
ب)  ETECعامل اسهال شبه شیگالیی و  ETECعامل کولیت خونریزی دهنده است.
ج)  ETECو  EHECهردو منشأ حیوانی دارند.
د) الف و ب

فصل هشتم:کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

 -57در فرآیند حرارتی مواد غذایی زمانیکه الزم است تا  90%میکروارگانیسمها در حرارت معینی از بین بروند  .....نامیده میشود.
د) D- Value
		
ج) F- Value
		
ب) Z- Value
الف) 		TDT
:Thermal Death Time

 مدتزمان موردنیاز جهت از بین بردن مقدار مشخصی از میکروارگانیسمها در دمای مشخص
:D-Value

 مدتزمان موردنیاز که در شرایط و دمای مشخصی 90% ،جمعیت میکروارگانیسمها از بین برود.
:Z-Value

کاهش رشد باکتری تا  90%شود .بهطورکلی معیاری جهت
 مقدار کاهش یا افزایش موردنیاز در دما تا باعث افزایش نرخ
ِ
ارتباط تغییرات دما با نرخ مرگومیر در جمعیت میکروارگانیسمهاست.
:F-Value

 مقدار دقیقهای که نیاز است تا جمعیت میکروارگانیسم مشخصی در نمونه غذایی (در شرایط مشخص) کشته شوند.
 -58کدام مرحله از اندازهگیری پروتئین به روش ماکروکجلدال از اسیدکلریدریک یا اسیدسولفوریک  0/1نرمال استفاده میشود؟
د) هیچکدام
ج) هضم
		
ب) تقطیر
		
الف) تیتراسیون

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

Macro Kjeldahl

میزان پروتئین = ضریب پروتئینی  Xازت تام
مرحله
1

هضم

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  So2و  H2oو  Co2و تولید سولفات آمونیوم

مرحله
2

تقطیر

 200میلیلیتر آب ،چند سنگ جوش Zn ،و چند قطره معرف متیلرد به بالن مرحله هضم اضافه میشود.
اضافه کردن  75میلیلیتر سود  50%جهت خروج گاز سمی So2
ادامه مرحله تا رسیدن به  200میلیلیتر محلول

مرحله
3

تیتراسیون

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

مرحله نهایی نیز انجام محاسبات است.

برخی دیگر از روشهای سنجش پروتئین:
روش میکروکلدال:
با استفاده از دستگاه تقطیر میکروکلدال مقادیر کمتر و کوچکتر آمونیاک سنجیده میشود .برخی از مواد غذایی مانند

گوشت و فرآوردههای آن را میتوان ابتدا به روش ماکروکلدال هضم کرده و سپس مواد هضم شده را در بالن رقیق نموده و
 10سانتیمتر مکعب از محلول رقیق شده را در دستگاه میکروکلدال تقطیر کرد .امتیاز این طرز نمونهبرداری این است که
درصورتیکه خواسته باشید عمل تقطیر را چند بار تکرار کنید ،محلول بهاندازه کافی موجود خواهد بود.
اندازهگیری پروتئین به روش تیتراسیون با فورمل (:)Formol
در مورد برخی از مواد غذایی مثل شیر ،مقدار پروتئین را میتوان به روش سریع تیتراسیون بهوسیله فورمل اندازهگیری کرد.
ازآنجاکه اسیدهای آمینه از نظر فعلوانفعال اسیدی بسیار ضعیف هستند نمیتوان آنها 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 میوهجات در آشامیدنیهای مختلف نیز استفاده میشود.
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فصل دهم

بافت شناسی

بافت عضالنی قلب:

 هسته در مرکز سلولها وجود دارد.
 سلولهای عضالنی قلب منشعب هستند.
 بافت همبند گستردهای در اطراف هر سلول عضالنی قلب حضور دارد.
 حالت مخطط بودن در این سلولها وضوح کمتری از سلولهای عضالنی اسکلتی دارد.
 توبولهای عرضی در این عضله از عضله مخطط بزرگتر است.
 میتوکندری به مقدار فراوانتری در عضالت قلبی وجود دارد.
 خطوط عرضی تیرهای تحت عنوان خطوط پلکانی ( )Intercalated discدارد که مختص سلولهای عضالنی قلب است.
 خطوط پلکانی که محل اتصال عرضی سلولهای عضالنی قلب است شامل اتصاالت متعددی بین نوار  Zانتهایی
میوفیبریلهای دو سلول همجوار است .این اتصاالت شامل دسموزوم ،اتصال روزنهدار و فاسیا ادهرنس است.
 بعضی از رشتههای عضالنی قلب برای هدایت تحریکات در قلب اختصاص پیداکردهاند این سلولها که اصطالحاً پورکنژ
نام دارند تحریکات را از گره دهلیزی – بطنی و از طریق دیواره بین دو بطن به بطن انتقال میدهند.
اسکلت لیفی قلب :Fibro-Cardiac Skeleton -
به ارتباط و اتصال جدار شریانها با دیواره بطنهای قلب به داخل آن اسکلت لیفی قلب میگویند که از بافتهای همبندی
سخت تشکیل شدهاند و شامل  3قسمت است:
حلقه لیفی

اسکلت لیفی قلب

Fibro-Cardiac Skeleton
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Fibrous ring

مثلث لیفی

Trigona fibrosa

نوع بافت :همبندی سخت (چهار حلقه فیبروزی)
گ ریوی و آئورت
محل :اطراف دریچههای بطنی چپ و راست و ابتدای سرخر 
نوع بافت:
در خوک و گربه :از بافت همبندی سخت و غیرمنظم
در اسب :از غضروف هیالن
در نشخوارکنندگان بزرگ :از قطعه استخوانی
ِ
کوچک غضروف فیبرو
در انسان :از قطعات
محل :بین دهانههای دهلیز ،بطن و قاعده آئورت

جدار غشایی

Interventricular septum

نوع بافت :همبندی سخت
محل :بین دیواره بطنها

ترمیم در بافت عضالنی:
عضله قلبی عم ً
ال پس از ابتدای کودکی فاقد ظرفیت بازسازی است و هرگونه ضایعه در این بافت به علت تکثیر بافت
همبندی موجب پیدایش اسکارهای میوکارد میشود.
در عضله مخطط اگرچه هسته سلولهای عضالنی فاقد قدرت میتوزند ولی نهایتاً ترمیم صورت میگیرد .منشأ سلولهای
بازسازی شده احتماالً بهوسیله میوبالستهایی که از زمان جنینی در بافت باقیماندهاند صورت میگیرد .البته ترمیم اولیه
این بافت توسط بافت همبند صورتگرفته ولی سلولهای فوقالذکر که به آنها سلولهای سِ تاری نیز میگویند شروع به

تکثیر نموده و درهم ادغام شده و عضله مخطط ترمیم میگردد.
عضله صاف نیز قادر به بازسازی است .سلولهای عضالنی صاف قادر به میتوز بوده و پس از آزردگی در این بافت ،تقسیم
شده و نسج ترمیم میگردد .احتمال میرود که سلولهای مزانشیمی اطراف عروقی (پریسیتها) نیز در ترمیم و تولید
عضله صاف جدید نقش داشته باشند.

 -40در بافت عضالنی مخطط اسکلتی فیالمنتهای  Actinبه کدام نوار چسبیدهاند؟
ج) H. Band
		
ب) M. Band
		
الف) Z. Band
 -41در کدامیک از سلولهای عضالنی زیر لوله  Tدر محل خط  Zاست؟
		
ج) صاف
		
ب) قلبی
		
الف) اسکلتی

د) هیچکدام
د) مایواپیتلیال
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 -80سلولهای کالراسل در کدام قسمت مشاهده میشوند؟
ب) برونشیولهای انتهایی
الف) برونشیول تنفسی

ج) برونشیول ثانویه

د) برونش اولیه

 برونشیول اولیه ( ← )Iدارای حداقل سلول جامی
 برونشیول ثانویه ( ← )IIاز داخل توسط رشتههای عضالنی پوشیده شده است.
 برونشیول انتهایی ( ← )IIIبافت پوششی بهصورت مکعبی یا استوانهای ساده  -دارای سلولهای کالرا
 برونشیول تنفسی ( ← )IVبافت پوششی مکعبی ساده  -دارای اندکی سلولهای کالرا
نای قبل از ورود به ریه به  2برونکوس اصلی (اولیه) تقسیم میشود .هر برونکوس اولیه به چندین برونکوس ثانویه تقسیم میشود
که ساختمان مشابه با برونکوس اولیه دارد ،اما حلقههای غضروفی به قطعات غضروفی تبدیلشدهاند .انشعابات برونکوسهای
ثانویه تولید چندین برونشیول میکند که فاقد غضروفاند .آخرین انشعاب هم بخش هدایتی برونشیول انتهایی نام دارد که در
آن سلولهای پوششی بهصورت مکعبی یا استوانهای ساده؛ دستهای مژهدار و کوتاه  /و دستهای فاقد مژه که رأس این سلولها
برآمده و گنبدی است و کالراسل نامیده میشوند .گبلتسل در این بافت پوششی قرار ندارد.
برونشیول تنفسی در جوندگان وجود ندارد .در گوشتخوارن و میمون به خوبی دیده میشود .در اسب و انسان نیز به ندرت.
 -81کدامیک از برونشیولهای ریوی را برونشیول انتهایی مینامند؟
د) برونشیول IV
		
ج) برونشیولIII
برونشیول II
		
ب)
		
الف) برونشیولI
 -82در دیواره کدامیک از برونشیولها خانههای ششی ظاهر میشود؟
د) برونشیول 4
ج) برونشیول انتهایی
برونشیول 2
		
ب)
		
الف) برونشیول 1
 -83کدامیک از سلولهای زير در آلوئولهای ريوی كمتر بوده و نقش آن چيست؟
ب) نوموسيت نوع  - ٢توليد سورفاکتانت
الف) نوموسيت نوع  -١توليد سورفاکتانت
د) نوموسيت نوع  -٢پوشش ديواره آلوئول
ديواره آلوئول
ج) نوموسيت نوع  -١پوشش 		
:Pneumocyte Type I

 حدود  97درصد سلولهای جدار آلوئولها را میسازد.
 تشکیل بافت پوششی آلوئولی ریه را میدهد.

:Pneumocyte Type II

 حدود  3درصد سلولهای جدار داخلی آلوئولها را میسازد.
 ترشح سورفاکتانت و کاهش کشش سطحی آلوئولها در موقع بازدم
 پیشساز نوموسیتهای نوع I

 -84سد خونی – هوایی در ریه پستانداران از چند الیه تشکیلشده است؟
		
ج) هفت الیه
		
ب) پنج الیه
		
الف) سه الیه
اجزای سد خونی – هوایی:

 سلولهای پوششی آلوئولی (نوموسیتهای نوع  1و )2
 غشای پایه این سلولها
 فضای بینابینی
 بازال المینای مربوط به اندوتلیال عروق
 اندوتلیال مویرگ

الیههای سد خونی – هوایی:

 پوشش آلوئولها
 بازال المینای مشترک
 اندوتلیوم مویرگ

د) دو الیه

فصل يازدهم

باكتري شناسي عمومي
باكتري شناسي اختصاصي و
بيماري های باکتريايی دام
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 -49کدامیک از گونههای زیر در محیط  MSAکلنیهای زردرنگ ایجاد میکند؟
ب) استافیلوکوکوس اورئوس ج) باسیلوس آنتراسیس
		
الف) ای-کالی
 -50زندگی بیهوازی توسط کدام دانشمند شناخته شد؟
		ج) کخ
		
ب) پاستور
		
الف) لیون هوک

د) استرپتوکوکوس آگاالکتیه
د) الوازیه

Louis Pasteur

Robert Koch

Antonie van
Leeuwenhoek

کشف واکسن ضد هاری و سیاه زخم
اثبات چرخهی حیات
شناخت نقش باکتریها در بروز بیماری
کاشف پنیسیلین

کشف میکروب سل (طاعون سیاه)
ابداع محیط کشت باکتریها و روش
کشت و رنگآمیزی آنها
مشاهده باکتریها زیر میکروسکوپ

کشف موجودات ذرهبینی

 -51در ایران برای تشخیص میدانی سل گاوی از چه روشی استفاده میشود؟
ب) کشت
الف) آزمایش جلدی مقایسهای ()CIT
د) PCR
ج) تست توبرکولین ()SIT

تست توبرکولین

 تست های تشخیص بیماری سل

 Single Testیا  Single Intradermal Testیا :SIT

* عمدهترین روش تشخیص سل در گاو
 -1اندازهگیری ضخامت ناحیه ،قبل از تزریق
 -2تزریق  0/1میلیلیتر محلول  PPDبه ناحیه گردن یا زیر دم بهصورت داخل جلدی ()Id
 -3گذشت  48الی  72ساعت
 -4اندازهگیری ضخامت پوست محل تزریق و مقایسه آن با قبل از تزریق
 افزایش ضخامت باالی  4میلیمتر ← کیس مبتالبه سل
 افزایش ضخامت بین  3تا  4میلیمتر ← کیس مشکوک به سل
 عدم تغییر در ضخامت پوست و یا ضخامتی کمتر از  3میلیمتر ← منفی
* دلیل افزایش ضخامت ← واکنش ازدیاد حساسیت تأخیری بدن در پاسخ به پروتئینهای توبرکولین و ایجاد فرایند التهاب
 Double Testیا  Compound Intradermal Testیا :CIT
* جهت تفریق عامل بیماری سل از سایر مایکوباکترها (در ایران این روش استفاده میشود)
 -1در نظر گرفتن  2ناحیه در گردن گاو بافاصله  10تا  15سانتیمتر
 -2اندازهگیری ضخامت ناحیه ،قبل از تزریق
 -3تزریق" PPDمرغی" به یک ناحیه و" PPDگاوی" به ناحیه دیگر
 -4اندازهگیری ضخامت نواحی ،بعد از تزریق و مقایسه آن با قبل از تزریق
زیر  3میلیمتر ← منفی)
(باالی  4میلیمتر ← مبتال بین 3تا  4میلیمتر ← مشکوک
 -5سپس تفسیر نتایج به کمک جدول زیر:
واکنش در ناحیه تزریق PPDمرغی

واکنش در ناحیه تزریق PPDگاوی

نتیجه تست

+

+

-

+

-

-

-

+

+

فصل چهاردهم

بهداشت ،پرورش و تغذيه دام

 -43از تفاوت بین انرژی بهدستآمده از مواد غذایی و انرژی دفع شده از طریق مدفوع کدام نوع انرژی حاصل میشود؟
د) GE
		
ج) NE
		 ب) DE
		
الف) ME
انرژی ناخالص

)GE (Gross energy

انواع انرژی (مهم)
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انرژی قابل هضم

)DE (Digestive energy

مقدار انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی که میزان آن را میتوان با سوزاندن ماده غذایی در
دستگاه کالریمتری بمبی با اندازهگیری مقدار گرمای آزادشده محاسبه کرد.
بخشی از مواد غذایی خورده شده توسط دام هضم نشده و از طریق مدفوع خارج میگردد .بعد از
کسر مقدار انرژی موجود در مدفوع از مقدار انرژی موجود در مواد غذایی انرژی ناخالص ،میزان
انرژی قابلهضم تعیین میگردد.

بخشی از انرژی قابلهضم از طریق ادرار و گازهای تخمیری متان که در شکمبه حاصل میشوند
انرژی متابولیسمی
از بین میروند .اگر این انرژیهای تلفشده را از انرژی قابلهضم کم کنیم؛ انرژی متابولیسمی
)ME (Metabolizable energy
حاصل میشود.
انرژی حرارتی

)HI (Heat Increment

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

)NE (Net energy

مقدار انرژی که دام از مقدار مشخصی غذا به دست میآورد که بهطور کامل در تولید مصرف
خواهد شد.

انرژی خالص

نمودار جریان انرژی

 -44انرژی قابل متابولیسم ماده خوراکی عبارت است از:

الف) مقدار حرارتی که از اکسیداسیون کامل واحد وزن غذا به دست میآید.
ب) مقدار انرژی خام واحد وزن غذا منهای انرژی خام مدفوع حاصل از مصرف آن غذا
ج) تفاضل مجموع مقادیر انرژی تلفشده در ادرار و گازهای قابلاحتراق از انرژی قابلهضم آن غذا
د) آن قسمت از انرژی غذا که به مصرف واقعی حیوان میرسد.
 -45انرژی قابل متابولیسم درواقع آن میزان از انرژی خوراک است که ............
ب) قابلدسترسی برای استفاده باشد.
			
الف) از طریق مدفوع دفع میشود.
د) صرف نگهداری حیوان میشود.
			
ج) از طریق ادرار دفع میشود.
 -46جیره نگهداری برای همه موارد زیر استفاده میشود بهجز:
ب) جهت تولیدات مختلف دام
		
الف) ثابت نگهداشتن درجه حرارت بدن
د) حداقل اعمال حرکتی بدن حیوان
		
ج) تأمین انرژی برای انجام وظایف حیاتی ارگانیسم
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 -165بیشترین تفاوت شیر و آغوز در کدام گزینه است؟
ج) پروتئین		
ب) الکتوز		
		
الف) مواد معدنی
 -166مبنای معمولی محاسبه تولید شیر گاو در سال کدام گزینه است؟
		
ج)  330روز
		
ب)  305روز
		
الف)  300روز
 -167بهترین نمره وضعیت بدنی ( )BCSدر قوچ هنگام جفتگیری کدام گزینه است؟
		
ج) 4/5 – 5
		
ب) 4 – 4/5
		
الف) 3 – 3/5

د) چربی
د)  335روز
د) 3/5 – 4

نمره وضعیت بدنی مناسب هنگام جفتگیری برای میشها :حدودا ً 3 - 3/5
نمره وضعیت بدنی مناسب هنگام جفتگیری برای قوچها :حدودا ً 3/5 - 4
 دلیل باالتر بودن نمره بدنی برای قوچها این است که معموالً غذای آنها در دوره جفتگیری کاهش پیدا میکند.
 pH -168ذرت سیلوئی با عملآوری مناسب حدودا ً چند است؟
د) 7
			
ج) 4
			
ب) 6
			
الف) 2
اهمیت تغذیه آن در دام میافزاید؟
 -169کدام عنصر در ساختمان مولکولی ویتامین ب 12وجود دارد که بر ّ
د) کبالت
			
ج) سلنیوم
			
ب) آهن
			
الف) مس
 -170به مقدار انرژی که به مصرف تولید واقعی دام میرسد ،چه میگویند؟
ب)  MEمتابولیزال انرژی
					
الف)  GEگراس انرژی
د)  NEن ِت انرژي
انرژی
ج)  DEدایجستیبل 				

هر نسخه اصلی کتاب دارای یک الیسنسکد اختصاصی است که در سطح داخلی جلد دوم چاپ شده .با فعال کردن آن درVetinfo.ir :

میتوانید به بخشهایی که در نسخه چاپی کتاب نیست دسترسی داشته و از بروزرسانیها و تغییرات احتمالی متن باخبر گردید.
درصورت عدم فعالسازی الیسنسکد در زمان مشخص ،کد کتاب شما بهصورت اتوماتیک از سیستم حذف خواهد شد.

فصل شانزدهم

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

د) ایمونوگلوبولین

پروتئینهای سرمی شیر (آبپنیر):
 ← Albumin در بافت پستانی ساخته نمیشود( .برخالف بتاالکتوگلوبولین ،آلفاالکتوآلبومین و کازئین)
 ← β-Lactoglobulin مخصوص زوج سمیها (دارای اسیدآمینه گوگرددار متیونین)
 ← α-Lactalbumin نقش در سنتز الکتوز (در شیر همه پستانداران)
 ← Immunoglobulin در شیر نشخوارکنندگان  IgGغالب است – در شیر تکسمیان  IgAغالب است.
Proteose peptone 

اگر کازئین را با رسوب دادن (برای مثال بهوسیله اسید معدنی) از شیر بدون چربی خارج کنیم ،آن گروه از پروتئینهایی که در
محلول باقی میمانند ،پروتئینهای سرمی شیر نام دارند.
 -2کدام پروتئین سرمی ،در شیر همه پستانداران وجود دارد؟
د) الف و ج
ج) ایمونوگلوبولینها
ب)بتا-الکتوگلوبولین
الف)آلفا-الکتوآلبومین
 -3کدام گزینه دلیل پایداری کازئین نسبت به حرارت نیست؟
ب) مجاورت با آلبومین
			
الف) تشکیل پیوند دیسولفیدی
د) مقدار کم اسیدآمینه سیستئین
			
ج) مقدار زیاد اسیدآمینه پرولین

کازئین به سبب داشتن:

 مقدار کم اسیدآمینه سیستئین (اسیدآمینه گوگرددار)
 اسیدآمینه پرولین
حالت غیرمحلول و مقاوم در برابر حرارت دارد.
 -4علت به وجود آمدن مزه آفتاب یا طعم شیرین ( )Sun tasteدر شیر چیست؟
ج) اکسیداسیون پروتئین شیر د) کاراملیزه شدن الکتوز
الف) اکسیداسیون چربی شیر ب) هیدرولیز چربی شیر

هنگامیکه شیر ،در معرض نور مستقیم قرار گیرد ،طعم لیزینی (مزه شیرین) پیدا میکند که در اثر اکسیداسیون اسیدآمینه
لیزین (از اسیدآمینههای ضروری موجود در شیر) است .این اکسیداسیون سبب بروز مزهی آفتاب ( )Sun tasteدر شیر
میشود .توجه شود حتی اگر چند دقیقه هم نور خورشید بهطور مستقیم به شیر بتابد این واکنش رخ خواهد داد.
 -5طعم پختگی در شیر حرارت دیده مربوط به کدام پروتئین است؟
		
ج) کاپاکازئین
ب)آلفا-الکتوگلوبولین
الف)بتا-الکتوگلوبولین

د) آمینوگلوبولین

طعم پختگی در شیر:

به علت غالب بودن اسیدهای آمینه گوگرددار در بتاالکتوگلوبولین (پروتئین اصلی در شیر گاو) ،اگر به شیر گاو بیش
از  60درجه حرارت وارد شود ،یکسری واکنشهای شیمیایی ایجاد میشود .پلهای گوگردی در بین مولکولهای
بتاالکتوگلوبولین و کاپاکازئین و بین بتاالکتوگلوبولین و آلفا الکتالبومین تشکیل میشوند .در حرارتهای باالتر
بهتدریج ترکیبات حاوی گوگرد مثل سولفید هیدروژن آزاد شده و موجب بو و طعم پختگی در شیر میشود.

ترش شدن شیر:
الکتوز یا قند شیر یک دیساکارید (گلوکز+گاالکتوز) است .الکتوز بهوسیله باکتریهای مولد اسیدالکتیک مورد

هجوم قرار گرفته و تجزیه شده و در نتیجه گلوکز و گاالکتوز ایجاد میکند .آنزیمهای موجود در این باکتریها ،به
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خارج کردن هاگ باکتریها در یک سیستم بسته انجام میگیرد .باکتریها در نتیجه تراکم به دور هم در شیر
مورداستفاده برای پنیرسازی و تحت نیروی گریزازمرکز به طور مداوم در فاز سنگینتر از شیر خارج میشوند .شیری
که بهاینترتیب سالمسازی شده ،چون تحتتأثیر نیروی زیاد سانتریفیوژ قرار میگیرد ،دارای پروتئین بیشتری است
که برای تولید پنیر مطلوب است.
کلستریدیوم تایروبوتیریکم یک میکروارگانیسم هاگزا است که در حرارت پاستوریزاسیون ازبین نمیرود و تولید
اسید بوتیریک میکند و تخمیر ناشی از آن مقدار زیادی گاز هیدروژن تولید کرده که نسج پنیر را خراب میکند.
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  90درصد از باکتریهای شیر را از آن دور میکند.
پرسش :عوامل فلززدا در عملیات شستشوی کارخانه شیر چه نقشی دارند؟
الف) خارج کردن فلزات از آب مورداستفاده برای شستشو
 ب) پاک کردن رسوب نمکهای کلسیم و منیزیم در مواد پاککننده
ج) زدودن فلزات موجود در باقیمانده شیر از دستگاهها
د) زدودن فلزات نامطلوب (مس) از مواد پاککننده

مواد پاک کننده:

باقیمانده محصول که از چربی ،پروتئین ،الکتوز ،نمکهای کلسیم و باکتری تشکیل شده است ،همیشه در روی سطوحی که با
فراورده در تماس بودهاند ،باقی میماند .درنتیجه برای ازبینبردن آنها یک پاککننده مناسب نیاز است .یک پاککننده مناسب
و مؤثر باید شامل خصوصیات زیر باشد:
قابلیت شکستن و خردکردن رسوب بهصورت ذرات ریز و نگهداری از آنها بهصورت منتشر
قدرت حل کردن نمکهای کلسیمی که در سطح وسایل و تجهیزات رسوب کردهاند.
قابلیت نگهداری نمکهای کلسیم بهصورت محلول ،اثر باکتریکشی باال ،ایجاد کف کم ،بدون اثر خورندگی فلزات،
ازنظر استفاده در صنایع غذایی مجاز و بدون ضرر باشند.
پاککنندههای تجاری مخلوطی از مواد شیمیایی با یک یا چند خصوصیت موردنظرند .یک پاککننده همیشه حاوی مواد
قلیایی ،پلیفسفاتها (قلیایی با اثر ضد خورندگی فلزات .مثل سدیم تری فسفات) ،مواد مرطوبکننده و چند نوع عامل
فلززداست که قادر به حلکردن و پخش رسوب نمکهای کلسیم است:
ماده قلیایی :معموالً از سود سوزآور (پراستفادهتر ،با تأثیر حلکنندگی مواد آلی و امولسیون کردن چربی در حرارت
باال و خاصیت باکتریکشی) ،کربنات کلسیم و متاسیلیکات سدیم استفاده میشود .قلیا باعث حاللیت بهتر پروتئین
میشود.
عوامل مرطوبکننده :انواع مختلفی از مواد آنیونی (مثل سولفاتهای الکیل :تیپول) ،غیر یونیزه ،آمفولیتیک و
کاتیونی (مثل ترکیبات چهارتایی آمونیوم) .این مواد فشار سطحی مایع را کاهش میدهند و باعث تماس بین
محلول پاککننده و الیه کثیف میشود.
عوامل فلززدا :از رسوب نمکهای کلسیم و منیزیم جلوگیری میکند .در برابر حرارتهای خیلی باال پایدار بوده
و همراه با ترکیبات چهارتایی آمونیوم استفاده میشوند .انتخاب این مواد بر اساس  pHمحلول پاککننده صورت
میگیرد .پلیفسفاتها عوامل فلززدای خوبی برای محلولهای ضعیف قلیایی هستند .از مواد پرمصرف میتوان به
 EDTAو  NTAاشاره کرد .سایر مواد :اسید گلوکونیم و اسیدسیتریک
مراحل شستوشو و نظافت:

به  3مرحله اصلی تقسیم میشود -1 :لردوالی در روی سطح وسایل و تجهیزات حل میشود -2 .لرد حل شده در محلول

فصل هفدهم

صنايع مواد غذايي
با منشأ دامی ،طيور و
آبزيان
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 صالبت نعشی
 -8صالبت نعشی پدیدهای است که در حین تغییرات پس از کشتار ،در عضالت دام کشتار شده و به علت پائین آمدن میزان  ....ایجاد میشود.
الف) آدنوزین دیفسفات
ب) آدنوزین تریفسفات
ج) اینوزین مونوفسفات
د) کیموزین فسفات

جمود نعشی زیر ذرهبین:
صالبت یا جمود نعشی پدیدهای است که در حین تغییرات پسازکشتار در عضالت دام کشتارشده به علت پائین آمدن میزان

 ATPایجاد شده و با سفت شدن ماهیچهها همراه است .هنگامیکه میزان  ATPبه  80درصد مقدار اولیه برسد ،صالبت شروع
خواهد شد.
تغییرات بیوشیمیایی پسازکشتار با تجزیه  ATPشروع میشود .بهموازات آن ،سنتز  ATPبهصورت بیهوازی بهوسیله فسفردار
شدن گلیگولیتیک انجام میگیرد .بهطوریکه مدتی میزان  ATPپائین نمیآید .در اثر تجزیه گلیکوژن بهصورت بیهوازی،
اسیدپروئیک تبدیل به اسیدالکتیک شده و به علت عدم حمل آن توسط جریان خون در عضالت باقی میماند .تجمع
اسیدالکتیک موجب نزول مداوم  pHدر گوشت میشود و این نزول سبب غیرفعالشدن تروپونین و در نتیجه باالرفتن میزان
فعالیت آنزیم  ATPaseشده و تجزیه  ATPبا سرعت بیشتری انجام میگیرد .زمانی که ذخائر گلیکوژن و کراتین فسفات وجود
دارند ،سنتز  ATPنیز ادامه خواهد یافت ولی با رو به اتمام گذاردن این ذخایر ،سنتز  ATPنیز کمتر شده و درنهایت متوقف
میشود .همزمان با آن پدیده "اثر نرمکنندگی  "ATPنیز از بین خواهد رفت و به این سبب ماهیچهها حالت ارتجاعی خود را
از دست داده ،سفت شده و از قدرت انبساط آنها کاسته میشود .اینجاست که عضالت وارد مرحله صالبت نعشی میگردند.
تصور میشود که در اثر کمبود  ،ATPبین رشتههای اکتین و میوزین اتصاالت متقاطعی ایجاد میگردد که مانع از جابهجا شدن
زنجیرهای پپتیدی در آنها خواهد شد .این واقعیت که قابلیت انحالل اکتومیوزین در زمان ریگورمورتیس بهشدت پائین
میآید ،میتواند تأییدکننده تئوری فوق باشد.
مهمترین عامل خارجی ،حرارت است .هرقدر حرارت گوشت پائینتر باشد ،گلیکولیز بیهوازی کندتر انجام خواهد گرفت.
سردکردن سریع گوشت ،موجب کندی تغییرات پسازکشتار شده و شروع صالبت نعشی را به تعویق میاندازد .انجماد گوشت
قبل از آغاز جمود نعشی موجب توقف در واکنشهای بیوشیمیایی پسازکشتار شده و صالبت نعشی رخ نخواهد داد (پس از
رفع انجماد صالبت نعشی رخ خواهد داد)
صالبت نعشی معموالً ارتباطی با انقباضات ماهیچهای ندارد ولی سردکردن سریع گوشت بالفاصله بعد از کشتار ،بهطوریکه
درجه حرارت عضالت به  14درجه و پائینتر برسد ،موجب ایجاد یک انقباض عضالنی غیرقابلبرگشت در گوشت گوسفند و
گاو میشود که این پدیده را کوتاهشدن در اثر سرما مینامند و اثرات نامطلوبی روی تردی گوشت خواهد داشت.
صالبت نعشی در سراسر الشه بهطور همزمان ایجاد نمیشود .بلکه از ماهیچههایی شروع میشود که تا لحظات آخر قبلازکشتار
پسسر،
مشغول به فعالیت بودهاند .جمود نعشی معموالً از ماهیچه قلب شروع شده ،سپس به ترتیب عضالت دیافراگم ،گردن و ِ
َج ِوشی ،زبان ،ماهیچههای سر ،دستها و پاها و سرانجام اطراف کمر و شکم را فرامیگیرد.
عوامل مؤثر در تغییرات پسازکشتار:
عوامل با تأثیرات مثبت :فعالیت و نوع تغذیه دامهایی که در طول عمر خود فعالیتهای مناسب عضالنی دارند از

فصل هجدهم

زبان تخصصی دامپزشکی

فصل هجدهم :زبان تخصصی

آناتومی لغات در زبان تخصصی:

بسیاری از لغات پزشکی از چند بخش تشکیل شدهاند که تشخیص آنها مسئله کلیدی در فهم معانی کلمات خواهد بود .این
بخشها معموالً عبارتاند از:
پیشوندها یا  :Prefixبخشهایی که در ابتدای لغات قرار دارند و معموالً بیانگر ،تعداد ،مکان ،زمان یا حالت هستند.
پسوندها یا  :Suffixدر انتهای لغات قرار میگیرند و معموالً بیانگر یک عمل ،شرایط ،بیماری یا اختالل هستند.
ریشه کلمات یا  :Rootبخش اصلی معنای لغت هستند.
در جداول زیر تعدادی از لغاتی که برای تشخیص معنای لغات زبان تخصصی شما را یاری میکند درج شده است .بهطورمثال
لغت  Hepatomegalyرا در نظر بگیرید .باتوجهبه جداول زیر میتوانیم بخشهای اصلی این لغت را تفکیک کنیم:
)Hepato (Root) + megaly (Suffix

 Hepatoیک ریشه است به معنای کبد یا مرتبط با کبد Megaly .یک پسوند است به معنای بزرگ بودن غیرطبیعی .پس ترکیب
این  2بخش ،لغت هپاتومگالی به معنای بزرگشدن غیرطبیعی کبد را ایجاد میکند .حال یک مثال دیگر را بررسی میکنیم:
)Hypo (Prefix) + glyc (Root) + emia (Suffix

 Glycیک 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 بخشها بایکدیگر ،لغت هایپوگالیسمیا را میسازد که یعنی کم بودن قند خون.
Myo (Root) + algia (Suffix) = Myalgia

 Myoیک ریشه است به معنای ماهیچه Algia .نیز یک پسوند است به معنای درد .ترکیب آنها لغت میالژیا را میسازد که
یعنی درد عضالنی.

بررسی معانی تمام لغات مطرح در زبان تخصصی پزشکی و دامپزشکی نیاز به چند صد صفحه مطلب دارد که عم ً
ال امکانپذیر نیست .تفکیک
کلمات و پیداکردن الگو در آنها میتواند شما را در ترجمه لغات کمک بسزایی کند.
پیشوندها
Prefix
A-

An-

ترجمه پیشوند

مثال

ترجمه مثال

بدون ،منفی کردن

Atraumatic

بدون زخم و آسیب

بدون ،منفی کردن

Ab-

دور از ،دور شدن

Anti-

ضد

Eu-

خوب ،آسان ،نرمال

Ad-

Dys-

به سمت ،نزدیک شدن
سخت ،دردناک ،بد

Anuria
Abduction
Adduction
Antiemetics
Dysphagia
Euthyroid
Endocrine

Endo-

درون و داخل

ExExo-

بدون ،خارج ،دور از

Exocrine

خارج

Ectoparasite

Ecto-

Hyper-

باال بودن ،بیش از حد

Inter-

در میان

HypoIntraPoly-

پائین بودن ،کمتر از حد
در داخل

زیاد ،بیش از حد

فقدان ادرار

دور شدن از خط میانی

نزدیک شدن به خط میانی

جلوگیری و پیشگیریکننده از استفراغ
سختی در غذا خوردن و بلعیدن

داشتن غده تیروئید نرمال و سالم
ترشح داخلی

Endoparasite

ارگانیسمی که داخل بدن میزبان زندگی میکند.
ترشح خارجی (از طریق مجرا)
ارگانیسمی که در سطح خارجی بدن میزبان زندگی میکند

Hyperglycemia
Hypoglycemia
Intercostal
Intramuscular
Polyuria

باال بودن مقادیر گلوکز خون

پائین بودن مقادیر گلوکز خون
در میان دندهها
داخل عضله

زیاد بودن مقادیر یا دفعات ادرار
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