
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN NẤM VÀ BỆNH DO NẤM GÂY RA 

 

1. Trình bày đặc điểm chung về cấu tạo của giới nấm và nêu các dạng của nấm. 

2. Trình bày đặc điểm 1 và 2 trong 7 đặc điểm của nấm. 

3. Trình bày đặc điểm 3, 4 và 5 trong 7 đặc điểm của nấm. 

4. Trình bày đặc điểm 5 và 6 trong 7 đặc điểm của nấm. 

5. Trình bày đại cương về hình thái, kích thước của tế bào nấm men. 

6. Trình bày cấu tạo của thành tế bào và màng Nguyên sinh chất của tế bào nấm 

men. 

7. Trình bày hiểu biết của anh chị về Nguyên sinh chất của tế bào nấm men. 

8. Nhân và chức năng của nhân trong tế bào nấm men. 

9. Trình bày các phương thức sinh sản vô tính bằng phân cắt và nảy chồi của tế bào 

nấm men. 

10.  Trình bày phương thức sinh vô tính bằng bào tử của tế bào nấm men. 

11. Trình bày phương thức sinh sản hữu tính bằng bào tử của tế bào nấm men. 

12. Trình bày vai trò của nấm men trong tự nhiên. 

13. Trình bày những hiểu biết đại cương về nấm sợi  

14. Điều kiện cần cho sự sinh trưởng và phát triển của nấm sợi 

15. Trình bày cấu trúc của nấm mốc. 

16. Khuẩn ty và khuẩn ty thể của nấm mốc, những hiểu biết của anh chị về các loại 

sợi nấm. 

17. Các hình thức sinh sản vô tính của nấm mốc. 

18. Sinh sản hữu tính bằng bào tử của nấm mốc (bào tử noãn, bào tử tiếp hợp và bào 

tử túi) 

19. Vai trò của nấm mốc trong tự nhiên và trong đời sống con người. 

20. Tác hại của nấm mốc. 

21. Trình bày các biện pháp vệ sinh đề phòng nấm xâm nhập cơ thể 

22. Các biện pháp ngăn ngừa nhiễm nấm do lây lan. 

23. Điều trị bệnh nấm bao gồm những nguyên tắc nào? Trình bày nguyên tắc ngăn 

ngừa sự phát triển của nấm. 

24. Điều trị bệnh nấm  bao gồm những nguyên tắc nào? Trình bày nguyên tắc kết hợp 

chữa bệnh với phòng bệnh. 

25. Điều trị bệnh nấm bao gồm những nguyên tắc nào? Trình bày nguyên tắc sử dụng 

các loại thuốc và hóa chất chống nấm. 

26. Trình bày 4 đặc điểm gây bệnh của nấm da 

27. Các thuốc và biện pháp chữa bệnh nấm da 

28. Sử dụng axit salixylic và axit benzoic để điều trị bệnh nấm da. 

29. Sử dụng axit benzoic, iode và iodua kali để điều trị bệnh nấm da. 

30. Điều trị bệnh nấm men. 

31. Điều trị bệnh nấm nội tạng. 

32. Nêu tên một số loại kháng sinh kháng nấm thường dùng để điều trị nâm nội tạng. 

Trình bày hiều biết của anh chị về Nystatin. 

33. Trình bày hiểu biết của anh chị về bệnh nấm ở gia cầm. 

34. Đặc điểm  của bệnh nấm phổi ở gia cầm. 

35. Hiểu biết về căn bệnh của bệnh nấm phổi ở gia cầm. 

36. Truyền nhiễm học của bệnh nấm phổi ở gia cầm. 



37. Triệu chứng và bệnh tích bệnh nấm phổi ở gia cầm. 

38. Chẩn đoán bệnh nấm phổi ở gia cầm 

39. Phòng và trị bệnh nấm phổi ở gia cầm. 

40. Trình bày đặc điểm của bệnh nấm đường tiêu hóa của gia cầm và căn bệnh gây ra 

bệnh (nấm Candida) 

41. Trình bày triệu chứng bệnh do nấm Candida ở gia cầm. 

42. Trình bày bệnh tích của bệnh do nấm Candida ở gia cầm. 

43. Các biện pháp phòng và trị bệnh do nấm Candida ở gia cầm. 

44. Nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích và biện pháp phòng bệnh viêm miệng do 

nấm ở chó và mèo. 

45. Nguyên nhân, triệu chứng, cơ chế sinh bệnh, bệnh tích và biện pháp phòng trị 

Aspegillosis ở chó. 

46. Cơ chế sinh bệnh, triệu chứng và biện pháp phòng và trị Blastomycosis ở chó. 

47. Nguyên nhân, triệu chứng, biện pháp chẩn đoán và điều trị bệnh Darling. 

48. Bệnh Nấm da ở chó (Nguyên nhân, triệu chứng và biện pháp điều trị) 

49. Chẩn đoán bệnh nấm da ở trâu bò 

50. Nguyên nhân và triệu chứng bệnh nấm da ở trâu bò 

51. Phòng và trị bệnh nấm da ở trâu bò. 

52. Nguyên nhân gây ra hội chứng lở loét ở cá. 

53. Dấu hiệu bệnh lý của hội chứng lở loét ở cá. 

54. Phòng và trị hội chứng lở loét ở cá. 

55. Tác nhân gây ra bệnh nấm Thủy mi. 

56. Dấu hiệu bệnh lý của bệnh nấm Thủy mi ở cá nước ngọt 

57. Phân bố, sự lan truyền và đặc điểm về điều kiện phát bệnh nấm Thủy mi ở cá 

nước ngọt. 

58. Biện pháp chẩn đoán, phòng và trị bệnh nấm Thủy mi ở cá. 

59. Nguyên nhân gây ra bệnh nấm mang ở cá 

60. Cơ chế sinh bệnh của bệnh nấm mang ở cá. 

61. Sự phân bố và lan truyền của bệnh nấm mang ở cá. 

62. Chẩn đoán và biện pháp phòng trị bệnh nấm mang ở cá. 

63. Trình bày 4 nhóm bệnh chính biểu hiện trên động vật tự thí nghiệm của độc tố 

Aflatoxin. 

64. Hiểu biết về thành phần, cấu trúc hóa học và sự chuyển hóa trong cơ thể của 

Aflatoxin. 

65. Nguyên nhân gây nhiễm độc tố Aflatoxin B1 ở thức ăn chăn nuôi. 

66. Độc tính của Aflatoxin trên động vật thí nghiệm 

67. Hiểu biết của anh chị về Aflatoxin B1. 


