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مقدمه :پشه ها موجودات زيان رسانى مى باشند كه درصورت عدم ارايه راهكار مناسب مى توانند باعث مزاحمت براى انسان از جهت خونخوارى و
همچنين باعث انتقال بسيارى از بيمارى ها اعم از ويروسى ،باكتريايى و انگلى شوند.تعداد زيادى از تركيبات گياهى براى برنامه هاى كنترل حشرات
و سازگارى با محيط زيست پيشنهاد شده است.تيمول يك تركيب فنولى منوترپنوييدى است كه در اسانس گياهان خانواده نعناع از جمله آويشن
وجوددارد و باتوجه به بوى دلپذير و اثر كشندگى باﻻ يك گزينه مناسب بعنوان دافع پشه يا حشره كش است.هدف از اين پژوهش بررسى و ارزيابى
سميت تيمول برروى پشه كولكس مى باشد .روش كار :در اين بررسى تخم و ﻻروهاى مرحله چهارم پشه كولكس از بخش حشره شناسى دلنشگاه
علوم پزشكى بابل تهيه گرديد عملكرد تيمول برروى ﻻرو در دوزهاى ١ ،٢ ،٥ ،١٠ ،٢٠و ٠/٥ميكروليتر بر ميلى ليتر در زمان هاى ،٦٠ ،٣٠ ،١٠ ،٥
٢٤٠ ،١٨٠ ،١٢٠و ٣٠٠دقيقه و برروى تخم در دوزهاى ١ ،٢و ٠/٥ميكروليتر بر ميلى ليتر در زمان هاى ٤٨ ،٢٤و ٧٢ساعت مورد ارزيابى قرار گرفت.
بحث و نتيجه گيرى :بيشترين دوز اثرگذار بر ﻻروها ٢٠ميكروليتر بر ميلى ليتر بود كه پس از ٣٠دقيقه سبب مرگ  ١٠٠درصد جمعيت شد .اين
درحالى است كه كمترين دوز اثرگذار  ٢ميكروليتر بر ميلى ليتر بود كه پس از ٢٤٠دقيقه سبب مرگ  ١٠٠درصد جمعيت ﻻروها شد .همچنين دوز ٢
ميكروليتر بر ميلى ليتر مانع خروج ﻻرو از تخم ها شد در حالى كه دوز ٠/٥و  ١ميكروليتر بر ميلى ليتر تاثيرى بر خروج ﻻرو از تخم نداشت .اثر تيمول
روى ﻻرو و تخم پشه ى كولكس نشان داد با افزايش غلظرت اين ماده موثره ،ميزان كشندگى افزايش مى يابد .لذا پيشنهاد ميگردد از تيمول جهت
تهيه ى فرآورده اى براى ازبين بردن ﻻرو وتخم پشه هاى كولكس استفاده شود.
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مقدمه :در پرندگان مبحث تيروئيد و كاركرد آن موردمطالعه و پژوهش گستردهاى قرار نگرفته است .در اين تحقيق ،با عنايت به اين كه كمكارى
تيروئيد از بيمارىهاى شايع در مرغ عشق است و با عﻼئمى همچون كبد چرب و استئوپروز مى تواند بروز نمايد ،تغييرات راديولوژيك ايجاد شده
مورد بررسى قرار گرفت .همچنين از گياه چاى سبز كه داراى خاصيت آنتىاكسيدانى قوى به دليل داشتن فﻼونوئيد ها و آلكالوئيدها است استفاده شد
و تأثير آن بروى استئوپروز ناشى از كمكارى تيروئيد بررسى گرديد .روش كار :اين تحقيق ،بر روى  ٢٠جفت مرغ عشق نژاد استراليايى با سن ١٠
الى  ١٣ماه و وزنى حدود  ٣٠الى  ٣٥گرم صورت پذيرفت كه بهطور تصادفى و مساوى در پنج تيمار متشكل از گروه كنترل منفى ،كنترل مثبت و سه
گروه تيمار با تجويز عصاره الكلى چاى سبز در سطح  ٢ ،١و  ٣درصد تقسيمبندى شد و عصاره الكلى گياه چاى سبز در سه سطح  ٢ ،١و  ٣درصد به
مدت  ١٠روز تيمارهاى موردمطالعه داده شد ..براى القاى عارضه كمكارى تيروئيد از داروى متىمازول استفاده گرديد .بعد از القا و بروز عﻼئم مرتبط
به كمكارى تيروئيد ،از تمامى پرندگان در زمان صفر و روز  ١٠عكس راديولوژى تهيه گرديد .بحث و نتيجهگيرى :در اين مطالعه با توجه به بروز
عارضه استئوپروز متعاقب القاى كمكارى تيروئيد در مرغ عشق ،در استخوانهاى راديوس ،اولنا ،تيبيا و فيبوﻻ عﻼئم كورتكس كاغذى مشاهده شد.
با شروع درمان توسط عصاره الكلى گياه چاى سبز ،عﻼئم استئوپروز در گروههاى موردمطالعه كاهش يافت كه اين كاهش در گروهدرمانى با عصاره
الكلى گياه چاى سبز  ٣درصد بيشترين نمود را داشت.
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