ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ /دوره دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره اول ،1393 ،ﭘﻴﺎﭘﻲ 37-44 :28

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎ ،زﻣﺎن ،ﻟﺮزش و ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﺳﻮﻳﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎل وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا )(H9N2
رﺣﻴﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲﭘﻮر 1و ،*3اﻳﺮج ﺧﻠﻴﻠﻲ  ،1ﻋﻠﻲ آﻣﻘﻲ  ،1ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،2ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮر،3
ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺪﻳﻖ اﻋﺘﻘﺎد  ،1ﺑﻬﺮاد زﻧﺪﻳﻪ

4

 -1ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﻛﺸﻮر ،ﻣﺮﻧﺪ ،اﻳﺮان
 -2ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦﻫﺎي ﻃﻴﻮر ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي ،ﻛﺮج ،اﻳﺮان
 -3ﮔﺮوه ﭘﺎﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان ،اﻫﻮاز ،اﻳﺮان
 -4ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻃﻴﻮر ،اداره ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 26 :ﻓﺮوردﻳﻦ 1392

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش 10 :دي 1392

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ واﻛﺴﻦﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ،ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﮔﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ واﻛﺴﻦﻫﺎي
وﻳﺮوﺳﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ وﻳﺮوس ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ،ﻣﺪت
زﻣﺎن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي ،دﻣﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺮزش در ﭘﺮوﺳﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي وﻳﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻲ واﻛﺴﻦ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻴﺘﺮﺳﻨﺠﻲ وﻳﺮوس ﺳﻮﻳﻪ
واﻛﺴﻴﻨﺎل آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ) ،(H9N2آﻧﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  0/15 ،0/125 ،0/1 ،0/075 ،0/05و  0/2درﺻﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در دﻣﺎﻫﺎي ،25
 37 ،35 ،30و  39درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و زﻣﺎن ﻫﺎي  16 ،12و  21ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺮزش و ﻋﺪم ﻟﺮزش در ﻃﻮل ﭘﺮوﺳﻪ ،ﺑﺼﻮرت
ﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻳﻢ .ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺖ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺷﺪﮔﻲ ) (ITو ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ) (HAارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻮق
در ﺳﻪ دوره ﺗﻜﺮار ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧﺬ ﺷﺪه ،ﻏﻠﻈﺖ  0/05درﺻﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﺣﺮارت  37درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
 12ﺳﺎﻋﺖ وﻳﺮوس را ﺑﺼﻮرت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﺮزاﻧﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روﻧﺪ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﺗﻴﺘﺮ  HAوﻳﺮوس ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻮق ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي ،آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاي  H9N2ﻃﻴﻮر ،ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ،واﻛﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
٭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :رﺣﻴﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲﭘﻮر
آدرس :ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﻛﺸﻮر ،ﻣﺮﻧﺪ ،اﻳﺮان .ﺗﻠﻔﻦ04912453280-82 :
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚghadimipoorrahim@yahoo.com :
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مقدمه

گلههای تخمگذار بوده ،مشاهده گرد م رظن هب .دي ييييييييي -

مت للع نير     
بيمار ييي هاااي ويروس هم ناونع هب ي مممم م ممم م
خسارات اقتصا يد

در ص ورپ تعن ر هب رويط ش رامش      

م ييي روند . ..بيما رویط یازناولفنآ ير (((((( ( )AIک لاس زا ه     
 5991گل هه ههااای گوش و یت

رد ار یتعنص راذگمخت

     

بسیاری از کشورها از جمله مکزیک ،پاکس و نیچ ،نات
ایتالیا درگیر نمود ،یکی از اين بيماريها است (  .) 13این
بیماری توسط جنس  Aخانواده ارتوميکسوويريده ايجاد
شده و ارگانننها ای مختل ونا ف ا  ع ط ار روي يگرد ر يم 

   

سا ریو .دز و سسسسسس س ها وناخ ی ا وسکیموترا هد و هدیری          
ویروسهایی با  RNAغ فال

نتسه راد دد ددد ک اد ه رررای دو

آنتی ژن سطحی  Hو  Nمیییباش .دن آنت تتی ژن  Hدارای
فعالی ینیتولگامه ت نن نننی ب و هدو سوریو یگدنبسچ رد       
روی س ول ل شقن نابزیم  راد ددد د دد دد .همچنی نن ن آنت نژ ی    N

مسئول آزاد کردن ویروس از سلول های آل دو هه ب و هدو
س ها
دارای فعالیت نورآمینیدازی میییباشد ..این وی ور س س
براساس نوع هر کدام از آنتی ژن های  Hو  Nب تحت ه   

این ویروس ها به دو گ  تدح مک هور ((( (((( )LPو ش دید ًاًا
بیماری زا ( )HPطبق یدنب ه    میییش نو ددد .از خصوص تای

عوام  بوکرس لا رتسا ،ينمي سسسسسس س سسسسس س ها و يطيحم ي     
باکتريهاي ثانوي نيز در ايجاد آن دخالت فراوان داشتههه-
اند .عفونت آنفلوانزا در ماکيا  بلغا ن ب تاراسخ ثعا     
اقتصادي و طيفي از عالئم باليني از بيماري تنفسي ماليم
ممرغ تا بیماري حا متسيس د ييييي ک مي
و کاهش توليد تخ 
گردد (1و .) 19
در بی نن ن روش ها زناولفنآ زا یریگشیپ ي ا ،رویط ی

       

استفاده از واکسنهای غیرفعال بهعنوان يکياز ابزارهاي
پر ارزش مطرح اس ونک ات .ت ن ود  نو رب نسکاو ع ای      
آنفلوانزا مورد تایید قرار گرفته است که هر دو مورد در
یشود :واکسن آنفلوانزای
ندار تولید م 
ممرغهای جنی 
تخ 
زنده تخفیف حدت یافته و واکسن آنفل للوانزای غیرفعال

یکی از بهت سکاو نیر نن نننها ای غیرفعا فنآ ل لل لللوانزا از نظر
  

کمی و کیفی ب دو هه و پاسخ نومیا بسانم ولو رد کیژ
یکند (  12و .) 17
میزبانان ایجاد م 

مهم ویروس آنفلوانزای طیوررر ،ق لکش زا شهج ترد    

به منظور تهیه واکسنها ای غیرفعا نژوتاپ لماوع ،ل    

 LPبه    HPم یییباش.د    جهششش وی سا سور اس ًاًا هب  تلع         

استحصال شده باید بوسیله مواد شیمیایی مختلف از قبیل

تغییرا یئزج ت  یکیتنژ یتنآ (((((((( ((((( )Driftدر سکا سن   

ن
بتا پروپیو الکتون ( ،)BPLفرمالین و بیناری اتیلن ایمین ن

آمینواسیدهای ناحیه هما تارییغت رثا رد ای و نینیتولگ     
یافتد که باعث بروز
شدید آنتی ژنتیکی ( )Shiftاتفاق م 
پدیده نوترتیبی و ساخت یک تحت تیپ جدی وشیم د دد ددد
( .) 14
در ايران ،عربستان سعودي ،پاکستان و امارات از سال
جوجهها  يتشوگ ي وو ووو نیززز کا ديلوت شه    تخمممم غر

نب و هدو و وري سسسس س ها ي تت تنفس و ي

گيد لماوع رررررر ری ماننددد

سال  1988در ایران آغاز گردید و ام نسکاو نیا هزور    

اساس بیماریزایی ،و صرف نظ  تحت زا ر تی پپپ پپپپهایشا ،ن

 ،7991تح پیت ت       

کشورها تنها مربوط ب زناولفنآ سوريو ه ا ش ادج ي ده     

(  17و  .) 18تولید واکسن آنفلوانزای غیرفعاللل  H9N2در

تیپ های متعددی طبق م یدنب ه ییی یییی شوووند .همچن رب نی   

 H9N2ک فلت ثعاب ه ات رد       

رس  هک د ا ني زيم ان فلت ا و ت نيا رد ديلوت شهاک        

        

  
در

( )BEIغیرفعال گردند .جهت تولید واکسن آنفل یازناو
غیرفعال        H9N2در ایران       از فرما یل ننننن ن بعنوان      
غیرفعا لل لکنن فتسا هد ا هد      م یی یش .دو    ب رظن ه      م یی یرسد   
فاکتورهای متعددی مانند غلظ نامز تدم ،نيلامرف ت     
غیرفعا لل لسا  یامد ،یز ا طیارش و نویسابوکن

        ل زر شش ش،

س را تح رارق ریثات ت    
پروسه غیرفعالسازی ایننن وی ور س س
میییدهند . ..باهب هجوت       امکایور قوف طیارش ریثات ن     

   

بررسی تاثير دما ،زمان ،لرزش و غلظتهای مختلف فرمالين93 ...

غيرفعالل لساز یی ی و آ سوري

نن نفلوا زن اا ا و بانتفرگ رظن رد        

گردید كه غلظت نها يي آن به ترتیب در  30ويال 0/50

قدرت اين ويروس در ايجاد تغ يي رات ژنت يسو يكي عع ععع در

درص دد د ،در  30ويال     0/570درص دد د ،در  30ويال    0/1

خود و اهميت اين پديده در فرایند تولید واکسننن ،بهینه

درصد (غلظت استاندارد) ،در  30ويال  0/521درصددد،

سازی شرایط موثر ب یغ ر رررفعالللسا دیلوت هسورپ رد یز    

در  30ويال  0/ 15درصد و در  30ويال  0/2درصد شددد.

واکسن ضروري به نظر مي رسد.

سپس ويالها تكان داده شده و در دماهاي

( 37دمای استاندارد) و  39درجه سانتیگراد و زمان هاي

مواد و روش کار

( 61 ، 12زما درادناتسا ن )))) ) و  21سا  تع تحت طيارش        

ویروس
بذر مورد اس زناولفنآ سوريو ،هدافت ا سسس س سسسسسويه ()H9N2
 A/Chicken /Iran/99اس فح رد هك ت ر كيئوتنالآ ه         
تخممر غغغها اي جن راد ني  11روزه  SPFتلق حي
تخممر غغغها ا بع تدمب حيقلت زا د    

گردیددد.

 72سا يامد رد تع   

 37 /5درج دارگیتناس ه      انكوبه    ش ند دددد .س عيام سپ     
آمنيوآالنتو كيئ

آنها جمع آوري گردید (.)5

      

شده ،در پليت هاي  96خانه  Vشكل با گلبول قرمز % 1
هن رتیت اب ا یی         HA = 10 Log 2

آما  دش هد (((( (  .) 14همچن نی    Egg Infective ( EID50

 )Dose 50ویروس به روش  Reed and Muenchانجام
آ ییاز نننننننننننن ن EID50 = 9/8 Log 10

محاسبه گردید ( .) 15

گرفتند .در پايان مدت زمان آزمايش ،نمون زا يرادرب ه   
ويا ل ها انجام شد.
گروه شاهد اول بدون اف مرف ندوز ااااالين ب تدم ه    61
در دماي   

سا ب هارمه تع ا لمع           ل شزر   

 37درجه   
    در همان   

بعد از تهیه و تیتر سنجی ،ویروس به  184ویال
سپس .دیدرگ                

سوم با افزودن فرمالين  0/1درصد به مدت  61سا و تع
همراه با عمل لرزش در شرایط سردخانه (دماي  4درجه
سانتیگراد) قرار گرفت .گ مراهچ دهاش هور     در همان
شرایط و بدون عمل لرزش در سردخانه ق رار داده شددد.
در پايان مدت زما شيامزآ ن  ،،، ،،نمون ورگ زا يرادرب ه ههه هههه
هاي شاهد نيز انجام پذیرفت .کلیه گروهها در سه تکرار
ارزیابی گردیدند.
هها از نظر IT
ارزيابي نمون 

لسازي ویروس
غير فعا 
میل ل ی ی رت ی میسقت 

چرخش  72دور در دقيقه ( )RPMو بدون ل زر ششش ق رار

شرایط و بدون عمل لرزش انکوبه گردید .گ دهاش هور   

 (Heamagglutination( HAوی ا سور س لاصحت

ش تنوفع رتیت و د

ل زر ششش (دس كيش هاگت رر ررر  )JSH – 20CH; Jahlبا رود 

سا دارگیتن    قرار    داده ش دد د .گ مود دهاش هور

تيترسنجي ویروس

جوج دیجنس ه هههه ه ش و د

، 35 ، 30 ، 25

200

آزمايشات    

غيرفعا لل لسا يز    روی ویا لل ل ها ز بیترت هب  ی ماجنا ر           
پذیرفت:
محل يهدلامرف لو د (((((( ( Merck Formaldehyde

; )37.40%به  180ويال حاوي ویروس به نحوی اضا هف

از نمونه اخذ شده از هر ويال تحت آزمایش به حفره
آالنتو كيئ   

 25تخ مم مم ينج غر ن راد 

     11روزه ،SPF

هر دكام     0/2س يقلت يس ي ححححححح گردیددد .بع ،حيقلت زا د   
تخممرغها براي مدت  72ساعت در دماي  37 /5درجه
سانتیگراد انكوبه شدند .در هر

 24سا تع

تخممممر غغغها ا

كي بار كندلينگ شدند .تخممرغها اي تل رد هدش ف    24
سا لوا تع     حذ فففف

گردیدن ددد د .بع  د از     72سا ،تع    
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تخ مم ممر غغغ ه اا ب تدم ه     

 24سا امد رد تع ييييي  4درجه   

ویروس غیرفعالنشده و تست غیرفعالللسا ژاساپ رد یز   

       

دوم مثبت ارزیابی گردید و در همین غلظ نیلامرف زا ت   

سا  دارگیتن    قراگ ر رف تتت تند  . ...س و هدش زاب سپ ماعي   
آمنيوآالنتو كيئ

تك تك آنها از نظر هماگلوتیناس نوی

در درجه حرارت  35درج دارگیتناس ه    و در هم امز ه نن ننن

ما رک وو و م درو    بررسي    قرار فرگ  تتتت تت .س عيام زا سپ     

های تحت آزمایش نیز وی سور

ممر غغغها دقم  ا عمج ير    
از تخ 

تبثم

آمنيوآالنتو كيئ

هر كي

آوري ش و هد رد    پاسا كيئوتنالآ هرفح هب ،مود ژ         

غیرفعالل لساساپ رد یز ا موس ژ
25

گ شیامزآ هور ی ش  ا لم        غلظت   

تخممرغ ديگر تلق حي شد .از مايع آمن ره كيئوتنالآ وي    
كي

دمای   

غیرفعالللنش و هد تست
      

 0/50درص دد د فرما یل نن ن،

 37درج دارگیتناس ه      و زمان    انکوباس نوی   

س سس اعت ،گروه نآ رد هک دوب ی سوریو

از تخممرغهاي پاساژ دوم نيز مقداري جم يروآ ع

12

هنیهب روطب             

غیرفعال شد.

شده و در پاساژ سوم مورد استفاده ق رار گرفتتت .در هر

بر اساس نتایج اخذ شده عملیات لرزش در هیچکدام

سه پاساژ ،بايد همه تخممرغها ا از نظر هماگلوتیناس نوی

از گ ور ههه ه ها مزآ تحت ی ا شی          

ماکرو منفي باشند (.)5

تا یث ررر ری ب دنور ر       

غیرفعالسازی نداشته است .همچنین بر اساس یافتهههها ای

ارزيابي نمونهها از نظر HA

از نمونه    اخ ذذ ذ ش زا هد    هر    ويا لل ل تح تت ت آزما ،شي

  

این تحقیق ،عملیات غیرفعالسا رش رد یز ا فلتخم طی    
تحت آزمایش تاثیری بر تیتر  HAویروس ،بالفاصله بعد

تست  HAانجام شد .نتايج بدس زا هدمآ ت    تستتتها ای

از دوره غیرفعالسازی نداشته است.

متعادل غیرفعالسازی و نیز میزان اثرگ ور يراذ شششها اي

بحث

غيرفعالسازي و  ،HAمورد مقایسه قرار گرفته و ش طیار

عفونتزایی ویروس آنفلوانزای طیور بوس لماوع هلی   

س مش صخ
مورد مطالعه بر غيرفعالسا و يز تیت وریو ر سس سس

یرود .ای سوریو ن   
شیمیایی و فیزیکی مختلف از بین م 

گردید.

دارای غشاء بوده و حاللهای چربی مانند اتر و کلروفرم

نتایج
بر اساس نتایج به دس هدمآ ت    از مطالع ،رضاح ه    در
هم هه ه غلظ تت تهااای  0/ 15 ،0/521 ،0/1 ،0/570 ،0/50و
 0/2درصد فرمالين و در تمامی درجه حرارت ها ای ، 25
 37 ، 35 ، 30و  39درج س ها رگیتن اد          و زما نننن ن های     
انکوباس نوی    

گردیددد .بنایارب نن ن

 61 ، 12و  21سا مزآ تحت تع ا ،شی          

غیرفعالسازی وی وم اب سور فف فففقی یدرگ ماجنا ت د رد و    
پاساژهای اول تا ست موس  ت     غیرفعالللسازییی ،نتا هب جی   
دس دوب یفنم هدمآ ت          مگ رر ر در غلظت   
فرمایل ننن ن و در درج رارح ه تتتتتت ت های   

 0/50درص دد د
 25و  30درجه    

سا دارگیتن    و در تما امز م نننن ن ها حت ی ت هک شیامزآ     

    

با نآ ،سوریو یدیپیل ءاشغ ندرک لح 

 ار ا نیب ز   

           

یبرند .خاصیت عفون یاز ت ی ریو نیا  و نینچمه س      
م 
توس وع ط ادننام یلم        ،BPLفرماهدیسا ،نیلای قر  ی ،ق       
اکسید کنندهها ،س لیسکوردیه ،تالوک یسکاد مید     
آمین ،سدیم دودسیل سولفات و یونهای آمونیوم سریعا
یرود .فرمالین از عوامل شیمیایی است که بطور
از بین م 
وس یهت رد عی ه و  ا سک نننننن نه اای غیرفعا دروم یسوریو ل       
یگیرد (  .) 13بخش آلدهید ای لوکلوم ن   
استفاده قرار م 
با نیمآ ییایمیش لماوع  ی سکوردیه ،یدیمآ  ،ی و            
سولفیدریل پروتئینهای سطحی ویروس واک و هداد شن
باعث بروز پدیده ای تحت عنوان اث ییاشغ ر    میییش دو

که طی این پدیده ،پروتئینهای سطحی وی زا لبق سور   
میییش  دنو ( (.)8

اسید نوکلئی بیرخت یسوریو مونژ ک     

 Blackburnو  Besselaarط  هعلاطم ی ا زا ی

    23ن عو   

آنتی بادی مونوکلونال برای مطالعه اثر  ،BPLفرما و نیل

بررسی تاثير دما ،زمان ،لرزش و غلظتهای مختلف فرمالين...
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 H9N2مورد بررس رق ی ار اد  د و ه هک دندرک شرازگ

   

غلظت   

 37درجه   

 0/50درص ترارح رد نیلامرف د       

سانتیگراد طی  61ساعت می تواند وی ولفنآ سور ا ار ازن   
غیرفعال کند .درحالی که برای غیرفعالللسا سوریو یز   

 BEIبر روی اپی توپ های گلیکو پروتئینهای ویروس

نیوکاسل مورد مطالع رش رد ه ا تظلغ هباشم طی     

تب دره ریفت استفاده کرده و دریافتند که بع هرود زا د

فرمالین مورد نیاز است ( .)4ا تفاي ني هه هههها ا با ذخا جياتن     

0/ 5 7 0

غیرفعالسازی BEI ،تاثیر جزئی بر روی ای اهپوت یپا ن    

شده از مطالعه حاض م ناشن هك ر يييييييييدهددد غلظت

داشته و فرمالین نیز ب  یضعب لکش یئزج روط ا پا ز ییییی یییییی-

تهااای  30 ، 25و  35درجه   
درص رارح رد نیلامرف د تتتتتت ت

توپ ها را تغییر داد .در حالی که این تغیی رد تار

BPL

بطور معنی داری باال ب  دو ( ( .)2در مطالع اب زین رضاح ه    
توجه به نتایج تست  ،HAغلظتتتها ای مختل نیلامرف ف   
تاثیر چندانی از نظر آنتی ژن  Hو تیتر ویروسی نداشتند.
 Chatchaiو همکاران (  ) 2007با بررسی اثر فرما نیل
بر روی ویروس آنفلوانزای س هیو  H5N1دریافتن هک د   

0/ 5 0

س آنفل زناو اای
سانتیگراد قادر به غیرفعا رک ل دد دددن و وري س س
سویه  H9N2در هیچکدام از زمان های تح شیامزآ ت   
نیس ترارح رد یلو ت       
انکوباس نوی    

 37درج دارگیتناس ه      و زمان   

 12سا سوریو نیا ،تع

ار       

   غیرفعال    

یباشد.
مینماید ،منطبق م 
 )1991( Kingطی مطالعه ای اثر غلظتهای مختلف

در حرارت  37درج دارگیتناس ه    اثر غیرفعالللکنن یگد

فرمالین را بر روی عفونت زایی ،HA ،اسیدیته و همولیز

فرما رتشیب نیلاز     25درج دارگیتناس ه      اس تتت ،چرا هک      

سویههای مختلف ویروس بیماری نیوکاسل و سویههای

عوامل شیمیایی در دمای انکوباسیون با رد رتعیرس ،رتال   

مختلف ویروس بیما ولفنآ یر ا کیئوتنالآ عیام رد ازن    

یکنند ( Guobin .)3و همکا نار
ذرات ویروسی نفوذ م 

ممرغ بررسی نموده و دریافت که غلظتتتهای
تخ 

(  ) 2005نیز جهت غیرفعالسازی همان سویه ویروسی از

درصد و باالتر فرمالین ،نمونههای ویروسی مورد مطالعه

غلظت  0/2درصد فرمالین در دمای  37درجه سانتیگراد

را غیرفعا فالب هکنیا نودب درک ل ا دعب هلص زا                   

به مدت  24ساعت استفاده کردند (.)7

غیرفعالسازی تاثیری بر اسیدیته و  HAآنها داش دشاب هت   

 Muhmmadو همکاران (  ) 2001با تاثیر غلظتها ای
 0/ 06و  0/ 12درصد فرمالین بر روی ویروس آنفلوانزای
سویه  H7N3در زمان های انکوباس نوی

0/ 04

( .)11همچنی ننننن ن  Goldsteinو  ) 1970 ( Taurasoبااااا
بررس الویترم رثا ی ت   ،ا هعش

        UVو فرما یور رب نیل    

 18 ، 12 ،6و 24

سویههای مختلف ویروس آنفلوانزا گزارش نمودند که

ساعت مشاهده نمودند که غلظت  0/ 06درص نیلامرف د   

غیرفعا لل لسا امد رد نیلامرف طسوت یز یییییییی یییی  34درجه   

یگ دار طی
در حرارت  37درج تناس ه یی یی
ویروس را در ما کیئوتنالآوینمآ عی   

 12سا نیا تع   

سانتیگراد و در زمان های انکوباس تخم نوی لل لللف ص ترو

غیرفعال میییکند

یگیرد بدون اینکه تاثیری بر روی آنتی ژنیس رتیت و هتی   
م 

(  .) 13همچن ربا نی ا  ناراکمه و یمیه ((((((((( (  ) 2005طی    

 HAوی  دشاب هتشاد سور (((((( ( .)6در مطالع زین رضاح ه      
        H9N2در

تحقیقی اثر دما ،زمان و غلظتتتها ای مختل ،نیلامرف ف   

غیرفعا لل لسا زناولفنآ سوریو یز ا هیوس ی

 BPLو  BEIرا در غیرفعا للل لسا و یز یرو یرامیب س          

تها و زمان های مختلف ،تا یراد ینعم ریث   
درجه حرار 

نیوکاسل سویه السوتا و ویروس بیماری آنفل هیوس ازناو   

بر تیتر  HAویروس مورد مطالعه ،بالفاصله بع مامتا زا د   
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تشکر و قدردانی

دوره غیرفعالسازی ،نداشت و این با یافتههای تحقیقات

این مطالعه با یامح  تت تتتها ای ما سوم یل س یقحت ه ق تا    

قبل دراد یناوخمه ی  . ....همچن  نی ن زا هدمآ تسدب جیات         

واکس س مرس و ن ا نامزاس و یزار یز

یدهد که عملیات ل زر ششش وی سور
مطالعه حاضر نشان م 

آموزش و ترویج کشاورزی طی طرح تحقیقاتی ش هرام

در هیچیک از گروه های تحت مطالعه تا یث ررری ب دنور ر   

 2- 81 - 18 - 89054انجام گرفته است .همچن نیفلوم نی   

غیرفعالسازی نداشت.

یدانند از همکاری صمیمانه پرسنل بخش واکسن
الزم م 

نتايج بدست آمده بيانگر اين است که در بین عوامل

آنفلوانزای طیور تشکر و قدردانی نمایند.

متعدد تاثیر گذار بر غیرفعالسا زناولفنآ سوریو یز ای    
سویه  H9N2بوسیله فرمالین ،غلظت نقش اصلی را دارد
چرا که در غلظتهای  0/570درص ،نیلامرف رتالاب و د    
حتی در کمترین دماها و زمان های تح زین شیامزآ ت    
عملیات غیرفعالسا  تیقفوم اب یز ا جن ام      میییش رد .دو
غلظت  0/50درصد که غیرفعالکننده با کمت دقم نیر ار   
ی وی ریاس شقن دوب سور     
خود قا هب رد    غیرفعالللسازی ی
عوامل تاثیرگذار یعنی دمای انکوباس نامز تدم و نوی    
یشود .چنانچه در دماهای پایی رتن
غیرفعالسازی بارزتر م 
(  30 ، 25و  35درجه سا ارگیتن ددد) و زمانننها ،توافتم ی
غیرفعالسازی بطور کام  تروص ل
غیرفعا لل لسا ساپ رد یز ا هژ ا مود ی

  

نن نننمیییگی ت و در سس سسست
تبثم موس ای و           

م یی یشو دد د ،ول هامد رد ی ا ب ی ا  رتال (((((( (((  37و  39درجه   
سانتیگراد) حتی در کمترین زمان ،عمل غیرفعالللسا یز
ب  لماک روط ا ماجن        م یی یش .دو    عملیات    ل زر شش ش نی رد ز   
هیچکدام از گروههای مورد آزما ریثات شی ی هجیتن رب      
غیرفعالسازی نداشت و تنها فاکتوری اس  دیاب هک ت از   
پروسه غیرفعالسازی حذف شود .بنابراین غلظت

0/ 5 0

درصد فرمالین در حرارت  37درج دارگیتناس ه    و زمان
انکوباس نوی    

 12سا نودب و تع        ل زر ششش ش ،و وري سسس س

آنفلوانزای طی هیوس رو     H9N2را غیرفعال مییینمای و د
فاکتورهای فوق به عنوان ش هنیهب طیار    غیرفعالللسا ،یز
در روند تولید واکسن غیرفعال آنفل هیوس رویط یازناو    
یگردد.
 H9N2پیشنهاد م 

قیقحت ا ،ت                
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Abstract: Among the avian influenza virus (AIV) subtypes, H9N2 virus has the potential to
cause an avian influenza (AI) pandemic and vaccination with inactivated vaccines to prevent
or reduce losses due to infections is common. Formalin is one of the most important
inactivators in AIV inactivated vaccine production process and incorrect inactivation may be
due to secondary irreparable problems. So we evaluate these conditions to optimize
inactivation factors such as temperature, time, shaking and formalin concentration. For the
optimization of factors, we used different treatment concentrations (0.05, 0.075, 0.1, 0.125,
0.15, and 0.2%), time (12, 16 and 21 hour), temperatures (25, 30, 35, 37 and 39 °C) and
shaking condition. The titer of inactivated viruses was evaluated with standard
hemaglutination (HA) test and non infectivity of those was assessed with inactivation test (IT).
The optimum condition that could inactivate the infectivity of AIV (H9N2) was 0.05%
concentration in 12 h and 37 °C. The shaking did not have any significant effects on
inactivation process. So the mentioned qualifications are the optimum condition for virus
inactivation in the production of inactivated AI vaccine process.
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