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مقدمه :يكى از شايع ترين بيمارى ها در صنعت طيور نيوكاسل مى باشد .در ايران بيماري نيوكاسل براي اولين بار در سال  ١٣٢٩به طور دقيق و
آزمايشگاهي تشخيص داده شد .از اين رو بيماري طي مدت كــوتاهي در ساير استان هاي كشور شيوع يافت و به خوبي در ايران مستقر گرديد.
به طوري كه از آن هنگام تاكنون اين بيماري يكي از مهم ترين آفات صنعت طيور كشور به شمار مي آيد .روش كار :طى بررسى هاى صورت
گرفته ،اقدام به اخذ نمونه سوآب از سه گله كه سابقه درگيرى با ويروس نيوكاسل را داشته اند ،گرديد .بعد از ارسال نمونه ها با آزمايشگاه و تاييد
حضور ويروس نيوكاسل محصول  PCRخالص شده و به منظور تعيين توالى به صورت دو طرفه به آزمايشگاه  Bioneerكره جنوبى ارسال شد.
تعيين توالى توسط  Kit Reaction Ready sequencing Cycle Terminator BigDye Prism ABIو به روش اتوماتيك
انجام گرفت .بحث و نتيجه گيرى :يكى از راه هاى تعين حدت جدايه هاى ويروس نيوكاسل ،بررسى ژن  Fدر ناحيه شكافت مى باشد )F٠تبديل
به  F١و  .( F٢طى بررسى هاى انجام شده در اين تحقيق ،با استفاده از پرايمر هاى اختصاصى ژن  Fتوسط  PCR-RTاز دو گله ويروس
 virulentنيوكاسل جدا گرديد .جدايه ها بر اساس توالى و تجزيه و تحليل فيلوژنتيك بخشى از ژن  Fتوسط  PCR-RTمورد بررسى قرار
گرفتند .آناليز فيلوژنتيك با استفاده از برنامه  MEGAو رسم درخت فيلوژنى با هزار بار تكرار جهت صحت درخت فيلوژنى ،انجام شد .نتايج آناليز
فيلوژنتيك نيز نشان مى دهد كه جدايه جدا گرديده عامل بيمارى نيوكاسل در فارم هاى گوشتى شهرستان گرمسار ،ژنوتيپ  VIIdمى باشد كه
توالى آنتى ژنى ژن  Fدر جايگاه  ١١٢تا  ١١٦توالى ) RRQKRآرژنين ،آرژنين ،گلوتامين ،ليزين ،آرژنين(و در جايگاه  ١١٧شاهد حضور F
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شترها خانواده اى از راسته زوج سمان و زير راسته پينه پايان هستند .شترهاى يك كوهانه و دوكوهانه از گونه هاى بومى آسيا  ،شمال آمريكا و
آفريقا به شمار مى روند كه با توجه به خصوصيات منحصر به فرد هر گونه تراكم آن ها در هر منطقه متفاوت است .براى مثال شتر هاى دوكوهانه
با توجه به ساختمان بدنى خود بيشتر در مناطق سرد و خشك همچون مغولستان يافت مى شوند درحالى كه محل زندگى اغلب شتر هاى يك
كوهانه در مناطق گرم و خشكى همچون آفريقاى شمالى و خاورميانه مى باشد .با كمى توجه مى توان پى برد كه شرايط زندگى براى اين دو
گونه به صورتى است كه آن هار ا نيازمند سازگارى هاى مورفولوژيكى و آناتوميكى خاصى كرده است تا در رويارويى با شرايط سخت اين اقليم
ها توانمند باشند  .از آن جايى كه چشم ها مهمترين ابزار ارتباط با محيط براى اين دو گونه به شمار مى روند در اين مطالعه سعى شده است كه
با مرورى بر ساختار آناتوميكى كره چشم و ضمائم آن در شتر يك كوهانه به برخى از اين سازگارى ها و اهميت اين عضو به طور جامع پى برده
شود.بررسى برخى از نتايج مطالعات محققين نشان مى دهد كه چشم شتر يك كوهانه كروى شكل و تا حد زيادى شبيه چشم نشخواركنندگان
مخصوصا گاو است هرچند برخﻼف آن فاقد ﻻيه درخشان )تپتوم( مى باشد.چشم شتر داراى پلك سوم است كه در حين عملكرد خود به طور كامل
سطح قرنيه را پوشش مى دهد و نسبت به همتاى خود در دام هاى ديگر فعاليت بيشترى دارد .مى توان گفت اين ويژگى از خصوصيات ضرورى
اى است كه زندگى در كوير براى اين گونه ايجاب مى كند.
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