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پیشگفتار
مدت هاست که جای خالی کتابی جامع و قابل اطمینان برای بخش علوم پایه دکترای دامپزشکی حس 
می شود. کتابی که در کنار منابع اصلی و جزوات بتواند نقش مکملی سودمند را ایفا کند و این احساس نیاز 
خود شروعی بر مسیر تدوین کتاب شد؛ مسیری که در آغاز با توجه به حجم باالی مطالب و نکات گوناگون، 
غیرممکن به نظر می رسید، اما اکنون با یاری خداوند و تالش مستمر به ثمر نشست و تمام خستگی ها و 

دشواری های راه را از خاطر ما بُرد.
"راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی" به هیچ عنوان صرفاً یک کتاب تست نیست و در نگاه اول 
متوجه ساختار متفاوت و آموزشی آن خواهید شد. پرسش ها در واقع بهانه ای هستند تا مطالب حائز اهمیت 
دروس و پرتکرار آزمون ها به بهترین صورت ممکن بررسی شوند؛ از همین رو پس از سؤاالت درسنامه های 
جامعی ارائه شده تا باعث تسلط بر مطالب شود. در مواردی نیز پرسش های هدفمند و مروری قرار داده شده 
تا نکات مهم درسنامه ها از نگاهتان دور نماند. به این ترتیب یک مجموعه کارآمد و بهینه را در دست خواهید 

داشت که هم در دوره ی علوم پایه و هم بعد از آن راهنمای شما باشد.
شایسته است از زحمات تمام بزرگوارانی که ما را در مسیر دشوار تدوین کتاب یاری کردند تشکر ویژه ای 
داشته باشیم؛ استاد ارجمند و مدیر مسئول انتشارات؛ جناب آقای دکتر رادمهر که تجربیات و کمک های 
بی شمارشان را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار ما قرار دادند و باعث شدند این کتاب با باالترین کیفیت 
آماده عرضه شود. اساتید گرانقدر جناب آقایان دکتر گیالنپور، دکتر کیوانفر، دکتر جمشیدیان، دکتر حقوقی، 
دکتر صافی، دکتر زنده دل و دکتر مرتضوی که با ویرایش و نظارت بر فرآیند تدوین باعث باال بردن سطح 
علمی و اعتبار کتاب شدند. همچنین ریاست محترم دانشکده دامپزشکی آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
تهران؛ جناب آقای دکتر اصغری و معاونت محترم آموزشی؛ جناب آقای دکتر جهاندیده که با راهنمایی  هایشان 
مشوق و همراه ما بودند. در این میان دانشجویان متعددی نیز در جهت پیشبرد کیفیت ویرایش دوم کتاب 

با ما همکاری داشتند که جا دارد قدردان زحمات تک  تک این عزیزان باشیم.
در انتها همه ی تالش ما این بوده که مباحث در کنار صحت علمی، به مناسب ترین و روان ترین صورت ممکن 
ارائه شوند. بر خالف دیدگاه غالب، سادگی و توانایی ساده کردن مطلب را یک هنر می دانیم و امیدواریم تا حد 

امکان به این هدف نزدیک شده باشیم.
با آرزوی اینکه کتاب راهنمای جامع علوم پایه، همراه مفیدی در دوره ی تحصیل شما باشد.

علیرضا خدایی
آبان 1396



تعداد واحد درسینام درسفصل

1
2کالبدشناسی پایه

)2(: 5)1(: 5کالبدشناسی مقایسه ای 1 و 2
1جنین شناسی

)2(: 4)1(: 2بیوشیمی 1 و 22

)2(: 3)1(: 3بافت شناسی 1 و 32

)2(: 5)1(: 4فیزیولوژی 1 و 42

)2(: 3)1(: 4فارماکولوژی 1 و 52

3ایمنی شناسی و سرم شناسی6

7

3انگل شناسی 1 )کرم های گرد(
2انگل شناسی 2 )کرم های پهن(
2انگل شناسی 3 )تک یاخته ها(

2انگل شناسی 4 )بندپایان(

اختصاصی: 4عمومی: 3باکتری شناسی عمومی و اختصاصی8

4ویروس شناسی و بیماری ها9

اختصاصی: 4عمومی: 4آسیب شناسی عمومی و اختصاصی10

11
4اصول تغذیه دام

4بهداشت و پرورش دام
1تغذیه اختصاصی دام

12
3بهداشت و پرورش طیور
1تغذیه اختصاصی طیور

13
2ماهی شناسی

2تکثیر و پرورش ماهی

4کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی14

2بهداشت و صنایع شیر15

2صنایع مواد غذایی با منشأ دامی16

2ژنتیک حیوانی17

2آمار حیاتی18

2فیزیک پزشکی19

)2(: 2)1(: 2زبان تخصصی 1 و 202

دروس بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی



پاسخنامه تستیسؤاالت و درسنامه ها               فصل
966کالبدشناسی و جنین شناسی1

69122بیوشیمی2

123152بافت شناسی3

153196فیزیولوژی4

199233فارماکولوژی5

235262ایمنی شناسی6

263309انگل شناسی7

311353باکتری شناسی8

355381ویروس شناسی9

383424آسیب شناسی10

425450بهداشت،پرورش و تغذیه دام11

451464بهداشت، پرورش و تغذیه طیور12

465494ماهی شناسی، تکثیر و پرورش ماهی13

495512کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی14

513523بهداشت و صنایع شیر15

525541صنایع مواد غذایی با منشأ دامی16

543556ژنتیک حیوانی17

557568آمار حیاتی18

569578فیزیک پزشکی19

579591زبان تخصصی20

فهرست مطالب
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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 2+3 باهم جوش خورده اند.

3 یا 4 استخوان؛
استخوان های شماره 1 و2 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

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 2+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( 2 - 4                د( 2 - 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( 2 - 1                ج( 1 - 2                د( سوال اشتباه است الف( 1 - 1 

(bo(و گاو (eq(اسب ، (Car(استخوان های مچ دست در گوشتخواران
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سایر نکات:
هتروپلی ساکارید ← پلی مری از دو یا چند واحد مونوساکارید هوموپلی ساکارید ← پلی مری از یک نوع مونوساکارید 
آگاروز: نوعی پلی ساکارید در گیاهان که مونوساکارید اول آن D-Galactose و مونوساکارید بعدی L-Galactose است.

مورئین: نوعی پلی ساکارید در دیواره سلولی باکتری ها که مونوساکارید اول آن N-acetylglucosamine و مونوساکارید بعدی 
آن N-acetylmuramicacid است.

نشاسته، گلیکوژن و اینولین از پلی ساکاریدهای ذخیره ای محسوب می شوند.
دسته ای از پلی ساکاریدها هتروپلی ساکارید نام دارند که پلی مری از 2 یا چند نوع مونوساکارید هستند. مثل: هیالورونیک اسید، 

درماتان سولفات، کراتان سولفات، کندروتین سولفات و هپارین
2- در کدام ساختار زیر، کراتان سولفات به مقادیر باالیی وجود دارد؟

ب( کبد الف( عضله قلبی 
د( قرنیه ج( قشر آدرنال 

3- اینولین یک .......... است که از هیدرولیز آن فقط ........... حاصل شده و به همین خاطر ........... نیز نامیده می شود.
الف( پلی ساکارید – فروکتوز – فروکتوزان               ب( دی ساکارید – فروکتوز – فروکتوزان

ج( پلی ساکارید – گلوکز – گلوکوزان               د( دی ساکارید – گلوکز – گلوکوزان
4- کدام مونوساکارید در ساختمان+ NAD یافت می شود؟

د( ریبوز ب( مانوز  ج( گاالکتوز  الف( گلوکز  
نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید )NAD( تشکیل شده از ← ADP - ریبوز - نیکوتین آمید

5- کدام قند یک کتوپنتوز است؟
ب( اریتروز                ج( ریبولوز                د( گزیلوز الف( اریترولوز  

پلی هیدروکسی کتون هاپلی هیدروکسی آلدئیدهاکربوهیدرات

3 کربنه 
Trioses

دی هیدروکسی استونگلیسرآلدهید  )گلیسروز(

4 کربنه 
Tetroses

اریتروز
اریترولوزترئوز )با تریوز به معنای 3 کربنه اشتباه نشود(

5 کربنه 
Pentoses

ریبولوز، گزیلولوزریبوز، آرابینوز، گزیلوز

6 کربنه
Hexoses

فروکتوزگلوکز

 اگر کربوهیدرات دارای عامل آلدئیدی باشد ← آلدوز نامیده می شود.
 اگر کربوهیدرات دارای عامل ستوزی باشد ← ستوز )کتوز( نامیده می شود.
 مونوساکارید 7 کربنه یک ستوز است و Sedoheptulose نامیده می شود.

 کدام یک از قندها تریوز )Trioses) است؟ یعنی 3 کربنه است. پس جواب می تواند گلیسرآلدهید باشد.
کدام یک از قندها مشابه ترئوز )Threose) است؟ یعنی مشابه ترئوز )یک قند 4 کربنی( است. پس جواب می تواند 

اریتروز باشد.

6- گلوکز دارای چهار کربن نامتقارن است و می تواند 16 ایزومر داشته باشد. کدام یک از ترکیبات زیر، ایزومر کتونی گلوکز است؟
ج( مانوز                د( گلوکوفورانوز ب( گاالکتوز   الف( فروکتوز  
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5- مجموعه اتصال مسدود و چسبیده نواری چه نامیده می شود؟
د( اتصال اولیه ب( اتصال انتهایی               ج( روزنه دار   الف( دسموزومی  

انواع اتصاالت سلولی
:)Tight Junction or Zonula Occludentes( اتصال محکم یا مسدود نواری

 یکی شدن غشای دو سلول به صورت سرتاسری و محکم که مانع عبور آزاد بسیاری از مواد از بین غشاها می شود.
 محل حضور ← سلول های پوششی جدار روده، حفرات آسینی لوزالمعده

:)Adherens junction or zonula adherens( اتصال چسبیده نواری
 احاطه سطح باالیی غشای سلول به صورت یک صفحه متراکم کمربندی

 محل حضور ← در زیر اتصال مسدود نواری، در سلول های مخاط روده و عضالت
:)Gap junction or Nexus( اتصال روزنه دار

 اتصال سوراخ دار که دارای اجسام شش ضلعی Connexon و کانالیکول هستند و موجب انتقاالت می شوند.
 محل حضور ←  بین سلول های کبد، لوزالمعده، مثانه، غده فوق کلیه، عضالت صاف و قلب، اپاندیما عصبی و استخوان متراکم

:)Hemidesmosome( همی دسموزوم یا پل یک طرفه بین سلولی
 نوعی اتصال دسموزوم است که پل یک طرفه بین سلولی نامیده می شود.

 محل حضور ← بین غشای سلول های پوششی و بازال المینا و سلول های استوانه ای روده
:)Desmosome or Macula adherens( دسموزوم یا پل بین سلولی

 به صورت دیسک که پالک های سکومی نامیده می شوند.
 محل حضور ← در بافت های پوششی به خصوص سنگفرشی مطبق پوست و استوانه ای روده

نکته: مجموعه اتصال مسدود و چسبیده نواری را اتصال انتهایی )Terminal Bar) می نامند.

6- کدام اتصال سلولی شبیه به کانال عمل کرده و مانع ورود مواد به فضای بین سلولی می شود؟
Desmosome )د  Hemidesmosome )ج             Gap junction )ب  Tight junction )الف

7- کدام یک از سلول های اپیدرمی حاوی اتصاالتی از نوع همی دسموزوم است؟
د( الیه شفاف ج( الیه خاردار  ب( الیه دانه دار  الف( الیه بازال 

8- کدام نوع اتصال باعث چسبیدن سلول به غشای پایه می شود؟
Nexus )د              Tight Junction (ج Hemidesmosome )ب  Zonula adherence )الف

9- بافت پوششی از چه الیه هایی ممکن است منشأ بگیرد؟
ج( اندودرم   د( همه موارد ب( مزودرم  الف( اکتودرم 

منشأ بافت پوششی:
 اندودرم  مزودرم اکتودرم 

10- بافت پوششی پارابرنش در ریه طیور از کدام نوع زیر است؟
د( مکعبی یا سنگفرشی ساده ب( استوانه ای مژه دار  ج( سنگفرشی مطبق   الف( استوانه ای شبه مطبق 

درصورتی که درسنامه ها و سؤاالت این فصل نیاز به بیان نکته و توضیحاتی داشته باشد، داخل ناحیه کاربرِی ویژه وبسایت قرار 
خواهد گرفت. با فعال سازی الیسنس کِد کتاب خود در وبسایت www.Vetinfo.ir ؛ از این نکات و توضیحات باخبر خواهید شد.
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129- سلول هدف هورمون سوماتواستاتین در کدام عضو قرار دارد؟
ب( کبد                 ج( کلیه                 د( هیپوفیز الف( تیروئید  

هورمون سوماتواستاتین پلی پپتیدی با 14 اسیدآمینه است که از هیپوتاالموس ترشح شده و با اثر بر هیپوفیز قدامی سبب مهار 
ترشح هورمون رشد می شود.

130- کدام ماده میزان ترشح کلسی تونین را کاهش می دهد؟
د( کوله سیستوکینین  ج( سوماتواستاتین          cAMP )ب الف( گلوکاگون  

افزایش سوماتواستاتین  کاهش کلسی تونین
سوماتواستاتین و کلسی تونین با یکدیگر رابطه ی عکس دارند.
131- کدام یک از هورمون های زیر از هیپوفیز خلفی ترشح می شود؟

د( هورمون رشد  ب( LH                ج( پروالکتین     ADH )الف
132- با قطع رابطه محور هیپوفیز- هیپوتاالموس کدام یک از هورمون های هیپوفیزی زیر افزایش می یابد؟

ACTH )د   Prolactin )ج                FSH )ب                 TSH )الف
133- تستوسترون به صورت فیدبک منفی کدام یک از هورمون های زیر را مهار می کند؟

TSH )د                FSH )ج   ACTH )ب   ICSH )الف

هرگاه ترشح تستوسترون بیش ازحد افزایش یابد طی یک فیدبک منفی از طریق اثر بر هیپوتاالموس و هیپوفیز قدامی باعث 
مهار LH  و کاهش ترشح تستوسترون می شود.

 (ICSH( LH و FSH از هیپوتاالموس و درنتیجه افزایش ترشح GnRH و بیش ازحد تستوسترون باعث افزایش LH کاهش مهار
از هیپوفیز قدامی شده که خود باعث افزایش تستوسترون می شود.

نکته: اینهیبین به وسیله سلول های سرتولی ساخته شده و تولید و ترشح FSH را مهار می کند. با افزایش تولید اسپرم، تولید 
اینهیبین نیز افزایش می یابد.
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دیگر آن ها می توان به پوکی استخوان، افزایش قند و چربی خون، از بین بردن پروتئین های ساختمانی بدن نام برد. کورتون ها 
ترمیم زخم را نیز به تعویق می اندازند.

موارد مصرف کورتون ها: التهاب های بسیار شدید که به سایر ضدالتهاب ها پاسخ نداده. بعد از پیوند عضو، مبتال بودن به  
بیماری های خود ایمن

 ازآنجاکه کورتیکواستروئیدها باعث می شوند فعالیت غده های فوق کلیوی کاهش یافته یا متوقف شود؛ تجویز کورتون ها نباید 
ناگهانی قطع شود، بلکه باید دوز تجویزی آرام آرام کاسته شود. 

69- کدام یک از اپیوئیدهای زیر به عنوان تسکین دهنده سرفه های دردناک و مزمن بوده و فاقد اثر ضد درد و اعتیادآوری است؟
د( کدئین الف( مرفین   ب( دکسترومتورفان  ج( هروئین 

طبقه بندی درمانیطبقه بندی فارماکولوژیکنام دارو

ضد درد، ضد سرفهمخدرکدئین

ضد سرفهضد سرفه غیر مخدردکسترومتورفان

ضد درد مخدرمخدرسولفات مورفین

ضد درد مخدرمخدرهروئین

70- کدام یک از داروهای زیر آنتاگونیست اختصاصی مورفین محسوب می شود؟
د( کربنیک انهیدراز  ج( آپومورفین  ب( نالورفین  الف( استریکنین  

71- مرفین تمامی اثرات زیر را ایجاد می کند، به جز:
ب( آزاد کردن هیستامین از ماست سل ها الف( دپرسیون تنفسی در دوز باال   

Co2 د( کاهش حساسیت مرکز تنفسی به ج( میدریاز  

:Morphine اثرات
ضد درد، از بین بَرنده ی دردهای احشایی، تضعیف CNS، کاهش التهاب ریوی حاصل از نارسایی احتقانی قلب و کاردیومیوپاتی

:Morphine عوارض مصرف
جاری شدن بزاق، تهوع، استفراغ، تضعیف CNS، یبوست، احتباس ادرار، Brady cardia، تضعیف تنفسی، کاهش حرارت بدن، 

Miosis افزایش فشار داخلی مغز و
توجه: مورفین با اثر روی ماست سل ها باعث آزاد شدن هیستامین می گردد که خارش، آبریزش بینی و عوارض حاصل از ترشح 

هیستامین را درپی خواهد داشت.
یادآوری: 

)Constriction( تنگ شدن مردمک چشم = Miosis  )Dilation( گشاد شدن مردمک چشم = Mydriasis
72- آمفتامین و مورفین به ترتیب آگونیست کدام نوروترنسمیترها هستند؟

د( نور آدرنالین - اندروفین ب( سروتونین – دوپامین          ج( اندروفین – نور اپی نفرین  الف( دوپامین – سروتونین 
73- علت مرگ براثر مسمومیت با مورفین کدام است؟

د( کاهش فشارخون   CNS ج( فلج ب( توقف تنفس  الف( توقف قلب  
مورفین تضعیف کننده CNS و تنفس است. )اثر شدید بر مرکز تنفس( در Overdose امکان متوقف شدن تنفس وجود دارد.

74- کدام یک از داروهای زیر آنتاگونیست گیرنده های اپیوئیدی است؟
د( اکسی مورفین ج( سوفنتانیل   ب( نالوکسان  الف( مورفین  
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:sIgA ترشحی یا IgA

ایمونوگلوبولین غالب در ترشحات خارجی است که توسط پالسما سل به صورت دایمر ترشح شده و پس از اتصال به گیرنده های 
سطحی سلول های اپیتلیال مخاط روده )انتروسیت ها( به داخل آن ها اندوسیتوز و همراه با قطعه ترشحی که توسط این سلول ها 

ساخته شده به لومن ترشح می شوند.

وظایف قطعه ترشحی:
 حفاظت از IgA در برابر فرآیندهای هضمی

 عبور دادن IgA از سلول های پوششی به داخل لومن روده

44- کدام نوع آنتی بادی به شکل غالب در ترشحات بدن وجود دارد؟
IgE )د               IgA )ج               IgG )ب                IgM )الف

45- اولین آنتی بادی که متعاقب عفونت ها در بدن ظاهر می شود کدام است؟
IgE )د               IgA )ج               IgG )ب                IgM )الف

46- کدام Ab غالب در پاسخ ایمنی اولیه است؟
IgE )د               IgA )ج               IgM )ب  IgG )الف

47- کدام یک از آنتی بادی های زیر در ماهیان غضروفی یافت می شود؟
IgE )د  IgD )ج               IgG )ب                IgM )الف

IgM مختص تمامی مهره داران است.
48- کدام ایمونوگلوبولین کمترین میزان را در سرم خون دارد؟

IgA )د  IgE )ج               IgM )ب                IgG )الف

IgAبیشترین غلظت در ترشحات خارجی1

IgDکمترین غلظت در ترشحات خارجی

IgGبیشترین غلظت در سرم2

IgEکمترین غلظت در سرم

IgMبیشترین انتشار داخل رگی

IgAکمترین انتشار داخل رگی

IgA .1  ← بیشترین غلظت در ترشحات خارجی )مثل اشک، بزاق، عرق، شیر، مایع منی، ادرار، ترشحات واژن و پروستات(
IgG .2 ← بیشترین غلظت در سرم، CSF، مایع آمنیوتیک - جنب - سینوویال

IgY -49 در پرندگان معادل .......... در پستانداران است.
IgD )د                  IgG )ج                       IgM )ب               IgA )الف

50- کدام نوع ایمونوگلوبولین قدرت عبور از عروق خونی را دارد؟
IgG )د                IgM )ج                IgA )ب               IgE )الف

51- نیمه عمر کدام یک از IgG های زیر کمتر است؟ 
IgG4 )د                IgG3 )ج                 IgG2 )ب                IgG1 )الف

هرچه ساختار پروتئین Hinge بزرگ تر باشد، حساسیت ایمونوگلوبین نیز بیشتر می شود. IgG3 بزرگ ترین لوال را در بین IgG  ها 
دارد؛ پس ناپایدارتر خواهد بود و نیمه عمر کوتاه تری دارد.
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 لیشمانیا 
46- ناقل سالک پوستی شهری کدام گزینه است؟

د( کولیکوئیدس ج( فلبوتوموس پاپاتاسی  ب( فلبوتوموس سرجنتی  الف( کولکس 

عالئممخزنناقلعامل

سالک یا لیشمانیوز 
پوستی

)Cutaneus( 

فرم 1- عامل ایجاد سالک شهری:
Leishmania Tropica

 Phlebotomus
sergenti

انسان و
بروز زخم های خشک در سروصورتگاهی سگ

فرم 2- عامل ایجاد سالک 
روستایی:

Leishmania major

 Phlebotomus
papatasi

جوندگان مثل 
موش صحرایی

بروز زخم های چرکی و مرطوب روی 
دست وپا

لیشمانیوز احشایی 
)Visceral(

Leishmania Infantum Phlebotomus
major

سگ، شغال و 
روباه

 Reticuloendothelial درگیری سیستم
و فاقد بثورات جلدی

در ایران عموماً لیشمانیا اینفانتوم ایجاد بیماری می کند. لیشمانیوز احشایی را کاالزار نیز می نامند.
نکات تکمیلی از لیشمانیوز جلدی:

 ایمنی مقابل سالک ناشی از لیشمانیا ماژور )لیشمانیا تروپیکا ماژور هم گفته می شود( موجب ایمنی در مقابل سالک 
ناشی از لیشمانیا تروپیکا ) لیشمانیا تروپیکا مینور نیز گفته می شود( هم می شود. اما برعکس این حالت دیده نمی شود.

نکات تکمیلی از لیشمانیوز احشایی یا کاالزار:
 عامل آن لیشمانیا دونووانی اینفانتوم است که معموالً لیشمانیا اینفانتوم هم نامیده می شود.

 کانون های این بیماری در شمال ایران: شاهین شهر و اردبیل و در جنوب ایران: بوشهر و اطراف آن است.
 فرم پروماستیگوت تمام لیشمانیاها در محیط .N.N.N و نیز در معده و پروونتریکول پشه خاکی )فلبوتوموس ها( بوجود می آید.

47- مهم ترین مخزن سالک مرطوب کدام است؟
ج( انسان                د( الف و ب الف( سگ                ب( جوندگان  

Leishmania major ← Wet oriental sore  عامل سالک مرطوب

اسپیروسرکا لوپی 
48- کدام یک از نماتودهای زیر ایجاد تومور بدخیم در سگ می کند؟

Toxocara cati )د  Toxascaris leonina )ج  Physaloptera spp. )ب  Spirocerca lupi )الف

:Spirocerca lupi

نماتودهای بالغ داخل ندول های بزرگ گرانولوماتوز، در دیواره مری سگ و گربه یافت شده و به علت مهاجرت نوزادان در 
آئورت، موجب تنگ شدگی یا پاره شدن آن می شوند. به علت فشار گرانولوماها روی مری، سختی در بلع و استفراغ رخ می دهد. 

هم چنین امکان پدید آمدن Osteosarcoma مری نیز وجود دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

Physaloptera spp. : در معده گربه
Toxascaris leonina : در روده باریک سگ، گربه، گرگ و سایر گوشتخواران وحشی

Toxocara cati : در گربه )به علت زیاد بودن مهاجرت نوزادان( سبب ذات الریه و گاهی اِِدم ریه، سرفه، افزایش حرکات 
تنفسی و ترشح ماده چرکی از بینی می شود.

49- علت Sudden death در اسپیروسرکوزیس کدام است؟
د( پارگی آئورت ب( پاره شدن مری               ج( خونریزی شدید معده  الف( متاستاز تومورهای بدخیم 
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44- کدام یک از گونه های زیر در محیط مک کانکی رشد نمی کند؟
د( پروتئوس میرابیلیس ج( کلبسیال نومونیا   ب( استافیلوکوک اورئوس  الف( سالمونال دابلین  

باکتری های گرم مثبت در محیط مک کانکی رشد نمی کنند.
سالمونال، کلبسیال و پروتئوس ← گرم منفی / استافیلوکوک ← گرم مثبت

محیط کشت انتخابی برای استافیلوکوک اورئوس، آگار حاوی قند مانیتول و نمک % 7/5 است.

TSI -45 چه نوع محیط کشتی است؟
ب( مغّذی                ج( افتراقی- انتخابی               د( افتراقی الف( انتخابی  

46- کدام گونه باکتری در محیط کشت TSI agar یک خط سیاه )گاز H2S( تولید می کند؟
د( اریزیپلوتریکس روزیوپاتیه ب( ای-کالی                         ج( لیستریا مونوسایتوژنز  الف( کلبسیال نومونیه  

شناسایی اریزوپیلوتریکس روزیوپاتیه:
 باکتری کاتاالز منفی

 در کشت داخل TSI تولید H2S؛ به صورت خطی نازک و سیاه قابل مشاهده است.

47- محیط MSA برای کشت و جداسازی کدام یک از باکتری های زیر از چه نمونه کلینیکی بکار می رود؟
ب( اشریشیاکالی از نمونه مدفوع الف( استافیلوکوک از زخم و دیگر نمونه های کلینیکی آلوده 

د( استرپتوکوک از نمونه شیر ج( سالمونال از نمونه ادرار                      

)MSA( Manitol salt agar محیط
 محیط انتخابی- افتراقی

 مهارگر: حضور نمک )Nacl( به میزان 7/5 درصد
 قند: مانیتول

 معرف: فنول رد
 نتیجه:

رشد یا عدم رشد
تخمیر قند مانیتول: مثبت: کلنی زرد    منفی: کلنی ارغوانی

 جداسازی و تشخیص باکتری های خانواده میکروکوکاسه ازجمله استافیلوکوک ها
 تولید اسید در این محیط تنها توسط استافیلوکوک ها ← تغییر رنگ محیط از قرمز به زرد

 رشد سایر عوامل پاتوژن نمی تواند سبب تولید اسید در این محیط شود.

48- بالدآگار چه نوع محیطی است؟
د( انتخابی- افتراقی ب( مغذی- افتراقی               ج( انتخابی   الف( مغذی  

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  
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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(

45- کدام یک از پاسخ های تطابقی زیر می تواند جزء تغییرات پیش سرطانی محسوب شوند؟
د( هر سه گزینه ج( دیسپالزی   ب( هایپرپالزی   الف( متاپالزی  

سلول ها در حالت هومئوستاز قرار داشته و به دنبال حفظ این حالت پایدار هستند. در صورت بروز استرس و شرایطی که سلول 
را از این حالت خارج کند؛ یکسری پاسخ از سلول سر می زند تا سعی در ایجاد شرایط پایدار قبلی کند و آسیب نبیند. این 

تغییرات را Cellular Adaptation می نامند و 4 نوع دارد:
Atrophy                       Metaplasia                   Hyperplasia          Hypertrophy 

انواع تغییرات انطباقی سلولی
Cellular Adaptation

توضیح

Hypertrophy)افزایش اندازه سلول )افزایش حجم بافت یا اندام
Hyperplasia)افزایش تعداد سلول )افزایش حجم بافت یا اندام

Atrophy)کاهش اندازه و تعداد سلول )کاهش حجم بافت یا اندام
Metaplasia)تغییر ساختمانی سلول بافتی بالغ به بافت بالغ دیگر )از همان خاستگاه

نکاتی از هایپرتروفی و هایپرپالزی:
هایپرتروفی و هایپرپالزی هردو سبب افزایش حجم بافت یا اندام می شوند )ازنظر ماکروسکوپی(:
اما از دید میکروسکوپی در هایپرتروفی؛ حجم سلول ها زیاد شده و در هایپرپالزی؛ تعداد سلول ها

نمی توانند دچار  سلول های فاقد قدرت تقسیم در حیوانات بالغ؛ همچون نورون ها و سلول های عضالنی مخطط، معموالً 
هایپرپالزی شوند و تغییرات تطابقی را به صورت هایپرتروفی نمایان می کنند.

نکاتی از آتروفی:
به چند علت ممکن است بروز آتروفی را شاهد باشیم:

 عدم کارکرد عضو
 قطع عصب رسانی

 ایسکمی و قطع خون رسانی
(Pressure atrophy( فشار مستمر 

 آتروفی سروزی چربی )مثاًل در افرادی که الغری مفرط یا کاشکسی دارند؛ چربی های اطراف قلب شروع به آتروفی 
شدن می کنند(

 آتروفی قهوه ای )ناشی از تجمع رنگدانه لیپوفوشین در افراد و حیوانات مسن(
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6- بهترین زمان شاخ سوزی در گوساله ها ........... است.
د( هفته اول تولد ب( 8 تا 10 هفتگی               ج( 3 تا 4 ماهگی   الف( 5 هفتگی  

چگونگی انجامزمان انجامانواع روش قطع شاخ

با مالیدن هیدروکسید پتاسیم به محل رویش شاخ، از رشد آن جلوگیری می شود؛ زیرا تا 10 روزگیاستفاده از هیدروکسید پتاسیم
سلول ها از بین می روند.

انتهای داغ شاخ سوز در محل رویش شاخ قرار داده می شود تا سلول های مولد شاخ از بین بروند.5~3 هفتگیاستفاده از شاخ سوز الکتریکی

در این سن شاخ ها درحال رشدند ولی هنوز به قسمت استخوانی کاسه سر متصل نشده اند و 3~2 ماهگیاستفاده از شاخ کش
می توان با استفاده از شاخ کش، شاخ ها را کشید.

پس از شاخ بُری با اره یا شاخ چین
1 سالگی

شاخ چین برای حیوانات جوان
اره، برای شاخ های کاماًل رشد یافته و استخوانی شده.

بهترین زمان برای شاخ بری فصل پائیز و بهار است. شاخ بری نباید هنگامیکه مگس فراوان است و 
یا هنگام سرما و بارش باران انجام شود )مگر اینکه بتوان گاو را کامالً محفوظ نگه داشت(

7- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف( استفاده از شاخ سوز الکتریکی در بین سنین 3 تا 5 ماهگی صورت می گیرد.

ب( قطع شاخ با استفاده از هیدروکسید پتاسیم تا 10 روزگی قابل اجراست. 
ج( استفاده از شاخ کش در سنین 2 تا 3 هفتگی صورت می گیرد.

د( برای قطع شاخ دام های جوان از هیدروکسید پتاسیم استفاده می شود.
8- استارتر مناسب که روزانه در اختیار گوساله قرار می گیرد حداقل چند درصد پروتئین خام )CP( دارد؟

الف( %18                ب( %35                ج( %22                د( 12%
استارتر مناسب با مقدار مصرف روزانه حداقل %22 پروتئین خام از روز 8 تا پایان دوره قطع شیر در اختیار گوساله قرار می گیرد.

9- کدام یک جمالت زیر در مورد تغذیه گوساله نادرست است؟
ب( از 1 هفتگی کنسانتره در اختیار گوساله قرار می گیرد. الف( 1 تا 3 روزگی تغذیه متکی به آغوز است.  
د(  3 ماهگی قطع کامل شیر و افزایش مصرف کنسانتره ج( در 2 ماهگی قطع شیر و مصرف کنسانتره را داریم.  

10- کدام یک از جمالت زیر نادرست است؟
الف( ضدعفونی بند ناف تا 3 روزگی انجام شود.             

ب( اصالح سم در سن 12 ماهگی در تلیسه ها انجام می شود.
ج( خوراندن آغوز در گوساله تا سن 8 روزگی ادامه دارد. 

د( برای قطع شیر بهترین موقع زمانی است که گوساله 3 روز متوالی هرروز 2 کیلو کنسانتره خورده باشد.
توجه شود که فرآیند قطع شیر از 2 ماهگی با کاهش شیر شروع شده و در 3 ماهگی کاماًل قطع می شود

11- نقش شیر آغوزی )ُفرش( در تغذیه نوزاد چیست؟
الف( دفع مکونیوم یا مامیزه                  ب( مواد غذایی موردنیاز را برای گوساله فراهم می کند.

ج( ایمنی غیرفعال اختصاصی ایجاد می کند.                د( هر سه گزینه صحیح است.

به منظور جلوگیری از بیماری های عفونی از کلستروم استفاده می شود که سرشار از ایمونوگلوبولین ها و ویتامین A و D3 است.
کلستروم سرشار از ماده مغذی است و تأثیر ملینی هم دارد و به نوزاد برای دفع مدفوع چسبنده اولیه کمک می کند.

مکونیوم )مامیزه( ← اولین مدفوع گوساله که چسبنده است و رنگی میان سیاه و سبز دارد.
کلستروم در زبان فارسی اسامی مختلفی دارد. برخی از آن ها عبارت اند از: آغوز، ماک، فله، ُفرش و...
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