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 ٦٥سال شناخته شده است .اين بيمارى در سال  ١٩٠٦توسط آلويس آلزايمر ) (Alzheimer Aloisبا تشريح مغز زن ميانسالى كه دچار نقص
حافظه پيشرفته و فقدان پيش رونده توانايى هاى خود بود ،معرفى شد .از نظر شيوع تقريبا حدود  ١٠درصد افراد مسن تر از  ٦٥سال به بيمارى
آلزايمر مبتﻼ مى شوند و در سﻼمت رفتارى و اجتماعى افراد در جامعه و كيفيت زندگى موثر است .براين اساس امروزه مطالعات فراونى جهت
شناخت ابعاد مختلف آلزايمر و درمان موثر آن صورت مى گيرد و موش صحرايى بعنوان مدلى مناسب براى اين بيمارى محسوب مى شود .مطالعات
در اين زمينه نشان مى دهد كه پپتيد آميلين در موش ها مسموميت عصبى مشابه با بتاآميلوئيد كه عامل آلزايمر است ايجاد مى كند .آزمون هاى
رفتارى بررسى حافظه مى تواند در ارزيابى پيشرفت آلزايمر ،تاثير داروها و  ...مورد استفاده قرار گيرد .در اين مقاله آزمون هاى مختلف رفتارى
در رابطه با ارزيابى حافظه در موش صحرايى نظير  activity Locomotor ،maze water Morris ،avoidance Passiveو ...
بيان مى شود و نحوه انجام اين آزمون ها و تحليل داده هاى حاصل از اين آزمون ها و مزايا و معايب ان ها مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد.
كلمات كليدى :آلزايمر ،آزمون هاى رفتارى ،حافظه ،موش صحرايى

بررسى تداوم حضور ويروس نيوكاسل در سه گله گوشتى با استفاده از واكنش زنجيره پلى مراز و تاثيرات آن بر روى
گرم دان مصرفى روزانه طى يك دوره كامل پرورشى
هادى حق بين نظرپاك ,١حسين حسينى ,٢سجاد فاريابى* ,٣همايون مقدم
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مقدمه :با توجه به افزايش اهميت نيوكاسل در طيور طى سال هاى اخير در جهان و از جمله كشور ما نياز به تحقيقات وسيع و پيشرفته در اين
زمينه به منظور كاهش و كنترل عفونت در طيور وجود دارد .على رغم برنامه معمول واكسيناسيون عليه بيمارى نيوكاسل ،موارد پراكنده از بيمارى
در طيور صنعتى اتفاق مى افتد كه مى تواند تهديدى براى صنعت طيور محسوب شود .روش كار :طى بررسى هاى صورت گرفته در تابستان ٩٦
بر روى سه فارم گوشتى در شهرستان گرمسار ،همزمان با شروع دوره پرورش به ثبت مقدار دان مصرفى روزانه و اخذ نمونه سوآب از شكاف
كامى و ناى در روزهاى  ٤،٧،١٠،١٤،١٧،٢١،٢٥،٢٨،٣٥،٤٢،٤٩جهت جداسازى ويروس نيوكاسل ،انجام گرفت و به آزمايشگاه ارسال گرديد .بحث
و نتيجه گيرى :نتايج حاصل از واكنش زنجيره پلى مراز نشان مى دهد كه على رغم استفاده از برنامه هاى واكسيناسيون دو گله از سه گله مورد
بررسى قرار گرفته ،درگير با ويروس نيوكاسل گرديده اند .فارم  Aاز  ٢٨روزگى و فارم  Bاز  ٤٢روزگى كه اين تداوم تا انتهايى دوره پرورشى ادامه
داشته .با توجه به اطﻼعات ثبت شده و تاييد آزمايشگاهى حضور ويروس نيوكاسل در سطح دوگله از سه گله مورد بررسى قرار گرفته به راحتى مى
توان به اين نتيجه رسيد كه قوى ترين عامل پاتوژنى كه در سطح گله هاى گوشتى باعث افت دان مى گردد ويروس نيوكاسل بوده و بطورى كه
گله هاى درگير ديگر به روند افزايشى دان مصرفى روزانه خود باز نگرديده و اين روند تا پايان عمر اقتصادى پرنده ادامه داشته است بطورى كه
در انتهايى دوره تفاوت  ١٠٥گرمى با استاندارد در ميزان دان مصرفى روزانه ثبت گرديد.
كلمات كليدى :نيوكاسل ،PCR ،گله گوشتى ،دان مصرفى

مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى ،دوره ،١٠شماره  ،١ويژه نامه ٢

بيمارى آلزايمر ) (disease s‘Alzheimerشايعترين اختﻼل تحليل برنده عصبى است كه به عنوان يكى از هشت علت مرگ در افراد باﻻى
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