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  بسمه تعالي
  :مقدمه

تواند مايع هاي ميكروبي نمي1خويش سرگرم بودند متوجه شدند پاال هاي باكترياييآن هنگام كه دانشمندان سخت به پژوهش
كه اين گذرد؟ جمعي چند به گمان آنبه فكر فرو رفته از خويش پرسيدند اين چيست كه از پاالي ميكروبي مي. خروجي را پاك كند
 ،واژة ويريون. را برگزيدند Virionبرده  ندي نگذشت كه به اصل مطلب پياما چ . بر آن نهادند Virusم باشد ناجرم به يقين سم مي

  .شودچه حتماً داراي ژنوم است را شامل مييعني آن ،ويروس كامل

  :هاها با ديگر پاتوژنويروس تفاوت •
شود در حالي كه استفاده مي (nm)متر ها از يكاي نانوسنجش اندازة آن اي بسيار كوچك دارند به طوري كه براياندازه. 1
,باشد كه ميكرومتر خودمي µ𝑚 شود كه نانومتر استفاده مي 𝜇𝑚ها از براي باكتري   .متر است  ,

  :2به جاست به يادآوري اين ضرايب فيزيكي بپردازيم
  عالمت اختصاري  نام پيشوند  مضرب

 exa E  اگزا  1018
 petaP  پتا  1015
 teraT  ترا  1012
 gigaG  گيگا  109
 megaM  مـگا  106
 kiloK  كيلو 10٣
 deka  da  دكا  10  decid  دسي     10  centic  سانتي   10  milim  ميلـي   10    micro μ  ميكرو   10  nanon  نانو   10  picop  پيكو   10  femtof  فمتو   10  attoa  آتّو   10

  .شوداجزاي بيروني ويروس استفاده ميآميزي فسفو تنگستات براي ديدن در ميكروسكوپ الكتروني رنگ
  .ها درون خود هيچ اندامكي ندارندويروس -2
ها اجازة توليد پروتئين يا آنزيم ژنوم فقير آن. توان درمحيط مصنوعي پرورش دادها را نميويروس. زندگي انگلي دارند -3

  .تدهد در حالي كه درون بدن اين امكانات فراهم شده استجزيه كننده را نمي
- و به صورت آنتي mRNAبه طور مستقيم، بر و يا ،  DNAتئين سازي، پرو؛ غشا، بربسته به نوع خود  هابيوتيكآنتي -4

شان از كار نخواهد افتاد و با ها بخشي از متابوليسمها را نداشته در نتيجه همانند باكتريها اينويروس. كنندميها اثرمتابوليت بر باكتري
  .روندبين نمي بيوتيك ازآنتي

  . RNA يااست  DNA ياها ژنوم آن -5

 _________________________________________________________________________  
  .كننددرونش تزريق كرده از آن طرف جمع ميشوند و مايع را اغلب صفحات گرد و مسطحي است كه به سرنگ وصل مي. فيلتر -صافي - 1
 )ر.ب/ (برگرفته از فيزيك هاليدي - 2
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  :ويروس تعريف •
است و با  RNAو يا  DNAها يا اي آنزا كه اسيد هستهها يا عناصري هستند، درون سلولي و بالقوه بيماريها ذاتويروس

توانند ها ميها اين است كه برخي از آنفرد آناز ويژگي منحصر به . توانند تزايد پيدا كنندزاي سلول ميزبان مياستفاده از سيستم انرژي
  )DNAمثالً تنها يك رشته ! (اي داشته باشندژنوم تك رشته

بنا . دهندها را در لبة حيات قرار ميبه همين دليل ويروس. آيندها به صورت بلور در ميها مثل آدنو ويروسبرخي از ويروس
دست و  اين تعريف. خود را توليد كندموجود مشابه  يشپس از جدا شدن از اصل خو ، موجود زنده موجودي است كه بتوانديبر تعريف

  .دهدها را درميان زندگان جاي ميسدلبازانه تنها تعريف از موجود زنده است كه ويرو

  :هاساختمان ويروس •
 foot & mouthس نخستين  ويروس شناخته شده در دامپزشكي كه ويرو 1892در سال . اندانگل درون سلولي اجباري

disease virus  يا به اختصارFMD تري ويروس از يك پوشش پروتئيني به نام كپسيد و كپسيد نيز از واحدهاي كوچك. كشف شد
استوار  Helical و تقارن مارپيچي  Icosahedualها بر دو نوع، تقارن بيست وجهي كپسيد ويروس. به نام كپسومر تشكيل شده است

  .است
در برخي . دارد (Comers)گوشه  12و  (Edges)لبه  30،  (=Face)وجه  20جهي پوششي است كه بر آن تقرن بيست و

  .يا غشا وجود دارد كه با غشاي سيتوپالسمي تفاوت بسيار دارد envelopedها به عالوة كپسيد پوششي به نام ويروس
هاي سطحي هستند باشد كه از همين ويژگي در يا پپلومر كه همان پروتئين Spakeهايي به نام بر انولُپ ممكن است برجستگي

غشا بودن، در هاي بيست وجهي يا مار پيچي و با غشا يا بيدر مجموع از جايگشت شاخصه. ها استفاده شده استبندي ويروسطبقه
  . برندها سود ميطبقه بندي ويروس
كه لزوماً درون فضاي كپسيد ژنوم وجود ندارد و معدودي ند و جالب آنندار هاي مارپيچ در پزشكي و دامپزشكي وجودويروس
  .شوندبدون ژن توليد مي

  :تركيب شيميايي ويروس •
Nucleic Acid = Genume = RNA or DNA (not both)  

 
  .شودتبديل مي DNAبه  RNAدر روند تكثير، فرمي از  Bهپاتيتويروس ها و گاه در خانوادة رترو ويروس

DNA  ها به چه صورتي است؟در ويروس  
به غير از سيركو ويريده كه ژنوم خطي . باشندبه صورت تك رشته مي 1هااويريدهومثالً پار. يا تك رشته است يا دو رشته

  .حلقوي دارد و پرو ويريده كه حلقوي است بقيه ژنوم خطي دارند
RNA ها به چه صورتي است؟در ويروس  

توانند يا تك يا ها ميخطي. هستند انسان است همه خطي Bاي دارد و عامل هپاتيت تك رشته DNAبه جز دلتا ويروس كه 
ها     +senseمنظور از مفهوم در. باشندمي – senseو برخي  sense+2اي؛ برخي تك رشته RNAهاي ويروس. زوج رشته باشند

و اگر به ) سلول RNAهمانند روش ( +senseمه شود به صورت مستقيم به ريبوزوم بچسبد  و به پروتئين ترج RNAيعني اگر 
ي معكوس شده را به ريبوزوم براي  RNAرا معكوس نوشته و اين  RNAكريپتاز، ترنس RNAريبوزوم نچسبد و با استفاده از  آنزيم 

  .شودمنفي ناميده مي  senseترجمه به پروتئين بفرستد 
Sense positive   AUG  GCA  CGA  ساخت

 _________________________________________________________________________  
  .روترا ويريده عامل اسهال ويروسي نوزاد انسان است - 1
  )ر.ب( !باشدادراك احساس منطق و خرد نيز مي -به معناي مفهوم - 2
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Sense negative  AUG  GCA  CGA    trans criptaze  UAC  CGU  GCU   ساخت 
باكتريوفاژها . داردند] نه بيست وجهي نه مارپيچي[كپسيد بدون تقارن  (=pax viride)ها، ويروس مولد آبله در بين ويروس

-يعني هم. باشند تقارن مضاعف دارندهايي كه براي رشد به باكتري نياز داردن و در واقع انگل درون سلولي باكتري مييعني ويروس
  .وجهي و دم تقارن مارپيچي دارد20تقارن  headوجهي و هم مارپيچي داشته قسمت 20زمان، هم تقارن 

  :انداياي و برخي ديگر چند رشتهدارها به صورت تك رشته  RNAبرخي از 
5´   3´ 5´   3´ 

ها ديده شده است؛ به در مراحلي از رترو ويروس و اندديپلوييد به صورت هاپلوييد هستند به جز برخي كه هاهمة ويروس
ها ديگران تك به غير از رترو ويروس. شودتبديل مي 2𝑛رونويسي از هر ژني دو نسخه توليد شده و محتواي ژني به اين معنا كه در 

  . كنندمي DNAتوليد  RNAآن از روي كريپتاز را دارند كه به ياري ها آنزيم خاص ريورس ترنسرترو ويروس. اي هستندنسخه
  برخي در كنار ژنوم قرار دارند:                                     هاچهار عنصر حياتي ويروس

 كپسيد                    Structuralژنوم                          -1
  هاي ميزبانايجاد اختالل در سلولتر در تكثير ويروس و يا در بيش       Structural non هاپروتئين -2

 .دارندنقش      
اگر  چربي. تر فسفوليپيدي استها را چربي تشكيل داده است و به صورت كلسترول و بيشوزن خشك ويروس %20- %25 -3

هاي آن را از پوشش هاي حاضر مربوط به سلول ميزبان بوده كه ويروسچربي. وجود خواهد داشت envelopedباشد در 
 (=enveloped)هاي روي غشاي ويروس بايد توجه داشت كه پروتئين. ، غشاي هسته يا سيتوپالسم گرفته استميزبان

 RNAو   DNAها يا به صورت ليپوپروتئين يا به صورت پنتوز  در اسيدهاي نوكلئيك چربي. مربوط به خود ويروس هستد
  . هستند

  :هاسطبقه بندي ويرو •
  

  :هااساس طبقه بندي ويروس
 .غشا بودن، غشادار يا بي)nmبر حسب (ها، اندازه نوع تقارن كپسيد، شكل ويروس: شناسانهخصوصيات ريخت -1
هر چند خانوادة : استراتژي تكثير يا روند تكثير /... . دار بودن و  DNAيا  RNAنوع محتواي ژني، : خصوصيات ژنوميك -2

 .ويروسي روند تكثير خاص خود را دارند
هاي ، مقاومت به اتر يا كلروفرم يا حالل)كنندرا تحمل مي 9تا  pH 3ها مثالً پارو ويروس(، محيط pH: خصوصيات فيزيكي -3

 .ترندهاي غشادار حساسويروسدر اين ميان، كه  چربي
كند؟ آيا همة حيوانات آلوده مي را هااي از ميزبانچه گستره بررسي اين نكته كه ويروس)  الف: خصوصيات بيولوژيك -4

سازد؟ زئونوز است يا خير؟ ويروس كند يا فقط پرندگان و در بين پرندگان فقط ماكيان را درگير ميآلوده ميگرم را خون
 .سرعت رشد ) ب /كند؟دهد يا لوكال و آيا اندام خاصي را آلوده ميعوارض سيستميك مي

  ؟آيا الزم است تمام اجزاي سلول شناسايي شود
  .ها را بدانيمبراي اين منظور بايد خصوصيات كلي همة خانواده. خانواده مهم استكدام يروس در بسته به مخاطب دارد كه كدام و 

  
  :هابندي ويروستب دستهامر

virales  رده/Order  1  
 ويريده  viridae`Family  2  

 ويرينه  virinaeSub family 3
virusGenus  4
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  /Species or type 5  گونه
  sub type /6  تحت گونه
  strain 7/ سويه   

  
  :هاپيشوند در ويروس

1- Mono negavirals : ژنوم آنRNA است. 
2- Pax viridae :pax  pok  هابرجستگي 
3- Flavy virus :flavi  =تب زرد 

*** 
  :هاي ويروسيتعريف طبقه
  :خانواده
توان ها را ميژنومي مشابه داشته اين ويروسهايي كه داراي مورفولوژي و استراتژي تقسيم يكساني باشند خصوصيات ويروس

  .درون يك خانواده جاي داد
  :تحت خانواده
  .كندمثالً يكي پستانداران و ديگري پرندگان را آلوده مي. باشدها در خصوصيات بيولوژيك ميتفاوت آن

  :رده
  . دهندها با خصوصيات مشترك را درون يك رده جاي ميخانواده
  :جنس
  .ها متفاوت استبه عالوه خصوصيات بيولوژيك آن نداراصلي با هم تفاوت د  1ژندر يك آنتي Bو  Aجنس 
  :گونه
  .شودديگر ميها سبب جدايي گونه ها از يكهاي فرعي آننژآنتي

      جنس  
      گونه  

  
  

 های ويروسیخانواده
 DNAويروس با ژنوم  •

  .شودبررسي مي RNAو  DNAبر اساس 
      (virus with ss‐Single Strante‐ DNA genoms):اي تك رشته DNAويروس با 

1. Circoviridae circovirus: 
  . infection chicken anemiaويروس عامل آنمي عفوني ماكيان / وجهي، بدون غشا 20كپسيد با تقارن 

  
2. Parvoviridae: 

DNA وجهي، بدون غشا 20كپسيد متقارن . اي خطي دارندتك رشته  
2‐1 parvovirus:  

  .در پرورش سگ اهميت دارد
 _________________________________________________________________________  

 )ر.ب( پروتئين شناساندن ويروس به بدن -پادگن - 1
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3. Hepadenaviridae: 
DNA كپسي تقارن . آيدو بعداً به صورت حلقوي در مي) هااستثنايي در ويروس(  اي نامساوي دار زوج رشته

  .انساني است Bبيماري مهم اين خانواده هپاتيت . وجهي و غشا دارد 20
  

4. Papvaviridae(P=papiloma virus & P= polymavirus): 
  .وجهي و بدون غشا 20، كپسيد با تقارن  super helixحلقوي و (زوج رشتة فوق مارپيچ DNAويروس عامل زگيل،  

  
5. Adenoviridae: 

DNA هاي مهم آن هپاتيت  عفوني سگ يبيمار. وجهي، بدون غشا 20اي خطي، كپسيد متقارن زوج رشته(ICH)  =
Infection Canaine Hepatitis  كمبود تخم مرغ ماكيان  سندرومو(EDS)   

  
6. Herpesviridae: 

آن زوج  DNA. اي داشته باشندو الزم نيست واسط. روندبا خزيدن از سلولي به سلول ديگر مي. هرپس به معناي خزيدن است
  .وجهي و غشادار است 20اي خطي، تقارن رشته

  
7. Alphaherpesvirinae ) داراي سه تحت خانواده( varicellovirus ) آبله مرغان(  

چنين هم. باشدبيماري عفونت بيني و ناي گاو نيز در اين زيرخانواده مي. عامل بيماري مارك يا همان الرنگو تراكئيت عفوني
  .اي بدخيم و منو نوكلئوز عفوني هم در آن وجود داردتب نزله

  
8. Asfarviridae asfivirus: 

  .هاي آن زندگي در سيتوپالسم استاز تفاوت /وجهي، غشادار 20اي خطي، كپسيد ژنوم زوج رشته
  

9. Paxvieidae : 
DNA  ها در اين خانواده جاي دارندترين ويروسبزرگ/. ،  غشاداربدون تقارنزوج رشتة خطي، كپسيد .  
  :هاي مهم بر حسب جنسبيماري

9‐1: orthopoxvirus .......................................................................................................................... آبلة گاوي، آبلة انساني 
9‐2: parapoxvirus .........................   )عالئم شبيه آبله(آبلة كاذب گاوي ) زئونوز در دست - خشنضايعات زبر و (  orf بيماري 
9‐3: capipoxvirus ............................................................................................  بيماري مهم اقتصادي است.  آبلة گوسفند و بز  
9‐4: Avipoxvirus ................................................................................................................................................. آبلة پرندگان 

  RNAويروس با ژنوم  •
  كپسيد با تقارن  بيست وجهي و بدون غشا:   + sense) الف

10. Picornaviridae  
10‐1: hepatovirus .......................................................................................................................  انساني  A نوع    عامل هپاتيت  
10‐2: Entrovirus ........................................................................................................................................................ فلج اطفال 

 
11. Astroviridae 

 وجهي، بدون غشا 20كپسيد با تقارن 
11‐1: astrovirus ...................................................................................................  كندهايي كه چندان مهم نيست ايجاد مياسهال  
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12. Clasiviridae vesivirus 

  .+ senseاي تك رشته RNAوجهي بدون غشا، ژنوم  20كپسيد 
  .در اين خانواده مهم هستند Eايجاد كننده هپاتيت  و كلي ويروس گربه وويروس تب هموراژيك خرگوش

  
13. Flaviviridae                 Flavivirus 
                                                Regovirus 

ستخوان شكن، تب انتقالي از كنه؛ ، تب ا)محلي در باختر رود نيل(عامل بيماري نيل غربي . وجهي، غشادار 20كپسيد با تقارن 
  آنسفاليت تابستانة روسيه

Pestivirus: ............................................................................................ BVD‐MD بيماري اسهال ويروسي گاو و درگيري مخاط    
 

14. Togaviridae: 
Togo  ژنوم . به معناي تاج و از پپلومرهاي تاج مانند بر انولپ آن گرفته شده استRNA   تك رشتهsense +  20و كپسيد 
  .عامل آنسفاليت شرقي، غربي و آنسفاليت ونزوئاليي كه در انسان كشنده است. وجهي غشادار

Rubivirus: ....................................................................................................  مهم(عامل سرخجه در انسان (  Rubella عامل    

*** 
Order Nidovirales: 

دارند كه البته استراتژي خاصي در تكثير خويش به كار   + senseاي هاي پيشين ژنوم تك رشتهها همانند ويروساين ويوس
  .اندبسته

15. Coronaviridae coronovirus (AIBV & FIPV) 
همچنين عامل اسهال نوزادان و البته . ترين ويروس عامل برونشيت عفوني در پرندگان استمهم. دار كپسيد مارپيچپپومرتاج

  . باشندويروس سارس هم جزء اين خانواده مي
16. Areriviridea Arterivirus (IEA): 

 .بيماري آن تورم سرخرگي اسب است. جهي و غشادار 20كپسيد با تقارن 

Order Mononegavirales: 
17. Paramyxoviridea                            paramyxovirnae 
                                                                      pneumovirinae                            

  . در يك خانواده جاي گرفتند اما بعدا از هم جدا شدند myxoها با ويروس آنفوالنزا نخستين بار آن
ها در جنس ترين ويروسدو تحت خانواده دارد و مهم paramyxovirnae. كپسيد با تقارن مارپيچ و غشادار است

morbilivirus در همين جنس . اندازدهاي منطقه را به خطر ميكه اگر در كشوري ديده شود همة دام اندي قرار گرفتهيا طاعون گاو
 Avulavirusعامل اوريون  و جنس  Rubalavirusبيماري سرخك در جنس . شوددر سگ ديده مي Distemperبيماري 

   .كندنيوكاسل ايجاد مي
  .شودديده مي تنفسگاه هاي دستپاتوژن Pneumovirinaeدر تحت خانوادة 

  
18. Rhobdoviridae: 

  .كپسيد آن متقارن مارپيچي و غشادار است. روبدو به معني تفنگ است
بيماري تب سه در اين خانواده  Ephemerovirusجنس  چنينهم .عامل هاري است؛ Lyssavirus آن ترين جنسمهم

  .كندروزه را ايجاد مي
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19. Filoviridae: 
وجهي و مارپيچ  20كپسيد با تقارن .   Sense‐اي تك رشته RNAژنوم . طول زياد و عرض كم يعني با (=filo)نخي شكل 

  .در اين خانواده است Ebolaو ويروس  Marburgبيماري . و غشاداراست
  

20. Bornaviridae bornavirus: 
Sense – عامل بيماري برنا در اسب. كپسيد با تقارن مارپيچي.  

  
*** 

  
  :انداست ولي در دستة خاصي قرار نگرفتهها سگمنتههايي كه ژنوم آنويروس

21. Orthomyxovirridae: 
  .كپسيد مارپيچي و غشادار. قطعه است 8تا  sense – 7اي تك رشته RNAژنوم 
اين در خوك و اسب . است كه ميزبان آن پرندگان آبزي است Aترين جنس آن در حيوان و انسان آنفوالنزاي پرندگان نوع مهم
  .ه استهم ديده شد
  

22. Arenoviridae: 
Areno   به دليل منظرة شن مانند آن زير ميكروسكوپ گويندبوده به معني شن .  
RNA اي تك رشتهsense – آن  يترين بيمارمهم. اي،كپسيد با تقارن مارپيچ و غشادار استدو قطعهLCM  است كه از راه

  .شودهموراژيك در اين خانواده ديده ميهاي تب يك رشته بيماري. شودموش به اسب و انسان منتقل مي
23. Bunyaviridae: 

RNA  تك رشتهsense ‐ ؛ داراي سه قطعه، كه يك قطعة كوچك،Ambisense  دارد به اين معنا كه هم مثبت است هم
  :هاي مهمي از نظر زئونوز بودن در آن وجود داردويروس.كپسيد آن مارپيچي و غشادار است. منفي

I. Phlebovirus : شودريفت كه از دام و محصوالت دامي منتقل ميتب درة.  
II. Nairovirus :در دام عالئمي ندارد اما در انسان تب . شودتب كريمة كنگو كه با واسطة كنة هيالوما منتقل مي

 .دهدخونريزي دهنده مي
III. Hantavirus :مايشگاه و خصوص در آزبه. شودكند و در تماس با موش ايجاد ميبيماري خونريزي دهندة ايجاد مي

 . شوندزنند و با انسان همسفره ميها به انبار ميشهرهاي كثيف و روستاها به ويژه در زمستان كه موش
IV.  ويروس باRNA در دنيا تنها اين دو ويروس با ژنوم  .زوج رشتهRNA انداي شناخته شدهدو رشته . 

 
24. Birnaviridae: 

RNA  اي و ژنوم به صورت دو قطعه -ايدو رشتهsense ‐,+ داراي  كپسيد. كه يك رشته منفي و  يك رشته مثبت است
  .پيدا كرده استو حالت مضاعف  شتهاي داوجهي بدون غشا كه كپسيدشان كمپلكس دو رشته 20 تقارن

  . يا گامبرو است )بيماري بورس عفوني پرندگان= (  Infectious Bursal Diseaseدر اين خانواده  يترين بيمارمهم
  

25. Reoviridae:  
RNA  وجهي كه مانند   20اي است و براي كپسيد با تقارن قطعه 12تا  10آن زوج رشتةVirnaviridae  كپسيد مضاعف

عامل بيماري زبان آبي و طاعون اسبي و همچنين  Orbivirus) توان به الفهاي آن مياز جنس. داشته و بدون غشا است
Rotavirus ترين عامل اسهال روتا ويروس و سپس شايان ذكر است كه نخستين و مهم. ام بردعامل اسهال در انسان و حيوانات ن
  . ها هستندكرونا ويروس
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26. Retoviridae: 

هاي اين خانواده ايجاد ويروس. سازندمي  DNA ؛ RNAيعني از روي . تاز  هستندــكريپــاين خانواده داراي آنزيم ترنس
  . شوندميزبان ممزوج مي DNAكنند زيرا با سرطان مي

Alpharetrovirus ...................................................... Avian leukosis virus ) يي سرطاني در پرندگانبيماري(لكوز پرندگان    
ها را نيز تومور و افزايش لنفوسيت ،) هادرگيري شايع گاوداري( آنمي عفوني اسب، بيماري لكوز در گاو   هايچنين بيماريهم

حيوان آزمايشگاهي  HIV. شودايجاد مي Letivirusهاي اين خانواده به توسط جنس وسايدز توسط ويرچنين هم .ايجاد مي كند
ميمون  صوصخون بهدر حيوانات گوناگ SIV, EIV, BIEهاي مشابه از ديگر جنس. رودحساس ندارد و در ابتداي بيماري كند پيش مي

  .است

 :هاتكثير ويروس •
اند كه انگل درون سلولي هاييباكتريوفاژها ويروس. وفاژها حاصل آمدـترينخستين اطالعات تكثيري، از مطالعه و بررسي باك

اما ميانة كار همچنان  بودهها با ميكروسكوپ الكتروني قابل مشاهده دو مرحلة ابتدايي و انتهايي تكثير ويروس. باشندها ميباكتري
با مطالعات مولكولي انجام شده در حال تكميل شدن باشد و مان ميناشناخته مانده است و به همين علت اطالعات كمي در دسترس

جا ما تنها به بررسي مشتركات اين در اين. تكثير منحصر به فرد خويش را دارند روش يك ؛ويروسي هايهخانوادهر گروه از  .است
  .ابتدايي، مياني، انتهايي. شوددر فرآيند تكثير سه مرحلة اصلي ديده مي .پردازيمها ميروش

  : اتصال -  مرحلة ابتدايي) الف
اين اتصال فقط بين ليگاند ويروس و گيرندة سلول ميزبان اتفاق :  Attachmentاتصال ويروس به سلول ميزبان حساس  .1

 .كندهاي آن ميزبان حركت نميهاي پيكر ميزبان را آلوده نخواهد كرد و بين گونهيعني هر ويروسي تمام سلول. افتدمي
اختصاصي هاي برخي از گيرنده گاه. كننداستفاده مي هاي هورمونيوت از رسپتور خاص مثالً گيرندهاهاي متفبرخي از خانواده

  .دكنرا درگير ميCD4  آن هم از نوع Tهاي نوعفقط لنفوسيتكرده و استفاده  CD4  از گيرندة HIVويروس  مثالً. برندبهره مي
  . يابدبه همين خاطر احتمال بيماري در آلودگي باالتر افزايش ميبرخورد ويروس با سلول كامالً تصادفي است و 

  :به دو صورت است   Penetrationنفوذ  .2
روند فيزيولوژيك سلول كه در آن ويروس در يك حفرة پروتئيني افتاده و توسط وزيكولي درون سلول راه : اندوسيتوزيس  1-2
  . يابدمي
غشاي ويروس با غشاي ميزبان يكي شده و كپسيد . دهدهاي غشادار رخ ميويروسروندي است كه دربارة انترو : فيوژن 2-2

  . افتدحاوي ژنوم در سيتوپالسم سلول ميزبان مي
  
 : Uncotingپوشش اندازي  .3

اين روند در . شودرود و ژنوم ويروس درون سيتوپالسم سلول آزاد ميدر روند پوشش اندازي غشا و كپسيد ويروس از بين مي
  . افتدو در برخي ديگر در پس از نفوذ اتفاق مي  Uncoatingبه  Penetrationها در حين مرحلة روسبرخي وي

  
  eclips: يا (=biosynthesis)سنتز يا محاب -  ميانيمرحلة ) ب

  :مرحلة بيوسنتز خود شامل پنج قسمت زير است. مورد نياز براي نسل بعد هاي مورد نياز و ژنومِتوليد پروتئين
1. Primary transcription ....................................................................................................................................................  

  . كه در روند تكثير ويروس نياز است) آنزيمي(هاي غير ساختماني هايي كه ترجمه به پروتئينRNAتوليد 
 

2. Primary Trnaslator  ........................................................................................................................................................  
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  دانترجمة هايي كه براي تكثير مناسب
 

3. Reptiation ...........................................................................................................................................................................  
  براي نسل بعد RNAيا  DNAتكثير ژنوم 

  
4. Late Transcription  .........................................................................................................................................................  

RNA شوندساختماني توليد ميهاي  
  

Late Translation .......................................................................................................................................................................  
  شودها براي ساخت كپسيد ساخته ميهايي كه به صورت پپلومر در انولپ ويروسوليد پروتئينت
 

  :مرحلة انتهايي)  پ  
ويروس بدون گاهي ژنومي هم در كار نبوده يك . ها ژنوم قرار داردساختماني به هم مونتاژ شده در حالي كه در وسط آن هايپروتئين

) ب]  اغلب غشادارها[ = Buddingزدن  جوانه) الف. دهدبه دو صورت رخ مي) آزاد شدن( Releaseسپس . شودژنوم ساخته مي
   = Lasingمتالشي كردن سلول ميزبان 

  :هاكشت به روش عيار سنجي ويروس •
محيط كشت همان ميزبان حساس بود و براي انسان معموالً از  اولين. ها به منظور پيشگيري از بيماري انجام شدنخستين كشت
ها به يك اندام يا بافت خاص حمله سپس وقتي دريافتند ويروس. بعداً از حيوانات آزمايشگاهي نيز استفاده شد. شدميمون استفاده مي

راي تليوم زبان گاو باز كشت بافت اپيو  )؟(نيوكاسلمثالً از ناي براي ويروس . استفاده كردند Organ cultureهاي برند از روشمي
نيز ها دريافتند كه ويروس در سلول در نهايت پس از اين روش. دار در نيوكاسل استفاده كردندمرغ جنينويروس تب برفكي و از تخم

ميزبان اوليه براي كشت مناسب  بايد توجه داشت كه. و از كشت سلولي استفاده كردندكرده  1ها را تريپسينهكند؛ بنابراين سلولتكثير مي
تنها براي پايش  حيوان آزمايشگاهي هم. چنين استفاده از آن گران استهماي باشد و هاي نهفتهنيست زيرا ممكن است  داراي بيماري

  . روند بيماري مناسب بوده و براي تكثير سلولي چندان مطلوب نيست
  :ند دسته تقسيم نمودتوان به چكشت سلول را مي

Primary cell culture  ..................................................................................................................................... كشت سلول اوليه 
از محاسن آن رشد راحت ويروس در اين محيط كشت . كننديك اندام را از موجود جدا كرده و از آن براي تكثير استفاده مي

 كه ممكن است عفونت پنهاندوم آن. هاي مورد استفاده است و قابل ازدياد نيستاز معايب آن غيرقابل پاساژ دادن سلول. است
تواند آن عفونت را اي وجود داشته باشد كه در تكثير ويروس دخالت كند و اگر اين كشت براي تهية واكسن استفاده شود ميناخواسته

ها تقسيم كرده و سطح ظرف را به طور متراكم ها را درون فالسكي ريخته، سپس سلولبراي اين كشت سلول .به همراه خود انتشار دهد
  . كنندپر مي

  
Diploid cell culture  .................................................................................................................................. كشت سلول ديپلوئيد 

  .شودهاي انساني استفاده ميبراي اين كشت از سلول
  

Cell line ........................................................................................................................................................................................  
زيرا احتمال ورود . هاي سرطاني شده كه قابليت رشد بااليي دارند با اين وجود  براي توليد واكسن مناسب نيستندكشت سلول 

  .جود داردزا  به بدن دريافت كنندة واكسن وعوامل سرطان
 _________________________________________________________________________  

 شيمياييهضم فيزيكي و  - 1
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  :عالئم رشد ويروس در محيط كشت •
  :يا اثرات اختالل در سلول CPE(= cytopathic effect)اثرات 
CPEبد ريخت شدن سيتوپالسم؛ فاصله . اندهاي سطحي روي محيط كشت قابل شناساييلومعموالً با بد شكل شدن سل ها
؛ ديدن )ائوزين-هماتوكسين( H&Eآميزي يا هسته به ياري رنگهايي در سيتوپالسم و هاي اطراف؛ ديدن گنجيدگيگرفتن از سلول

به هم رخ ) هااراميكسو ويروسپ(ها كه در اين حالت در اثر پيوستن غشاي چندين سلول توسط ويروس)پيوسته( syncytialحالت 
  .دهدمي

. كرد CPEرا جايگزين   pHاندازه گيري ها براي اين ويروستوان شايد گمان شود مي. كنندايجاد نمي CPEها برخي ويروس
  :گرددهايي سه روش پيشنهاد ميبراي شناسايي چنين ويروس. شودها بدون حضور ويروس هم اسيدي ميبا رشد سلول pHاما 

 :استفاده از گلبول قرمز -1
را روي محيط كشت  RBCاگر ). پروتئين متصل شونده به گويچة سرخ(هماگلوتيــنين هستند  ها داراي پروتئيناين ويروس 

  .شودشود كه با شستشوي محيط نيز كنده نميهايي تشكيل ميها بريزيم بر آن كانوناين ويروس
 :استفاده از ويروس با اثر اختالل -2

داراي اثر اختالل ( sytopathicويروس ) بدون اثر اختالل در سلول( non sytopathicهاي ويروست وي محيط كشاگر ر 
ويروس نيوكاسل  BVD براي نمونه اگر بر محيط حاوي ويروس. رشد نخواهد كردبريزيم؛ ويروس اضافه شده ) در سلول

  .بريزيم، نيوكاسل رشد نخواهد كرد
 ):روش را ايمونوفلورسنت آنتي بادي( باديآنتي-ژنااليزاي آنتي -3

اي نشاندار شده است كه در نور پادتن ويروس مورد بررسي به گونه .سنجندبادي ميژن ويروس را با آنتيدر اين روش آنتي 
 اگر ويروس در محيط حضور داشته باشد، يقيناً. دهندبادي را درون محيط ريخته محيط را شستشو ميآنتي. بدرخشدفرابنفش 
 UVگاه زير نور شود آنژن خواهد چسبيد و با شستشو نيز كنده نميبادي به آنتيها را تحريك كرده آنتيهاي آن پادتنژنآنتي

 .درخشان ديده خواهد شد
  
  
 

4/8/89 در جلسه مورخ سه شنبهتئوري پايان   
  

  
  

  
  

  تي َعَمُل َقوِم لـوِط أُمَّ  إِنَّ أَخَوَف ما أَخاُف َعلیٰ 
  .ترسمتر از هر چيز بر امت خود از عمل قوم لوط ميحقيقتاً بيش

  )ص(پيامبر اكرم 
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  شناسيآزمايشگاه ويروس
  :26/7/89-جلسة اول

  :سازي نمونه براي جداسازي ويروسفراهم
  :شناسيهاي ويروسروش

 )شناسيايمني(بادي يك ويروس بررسي آنتي: روش سرولوژي -1
جداسازي ژن ويروس در . در بدن RT‐PCRبا  RNAو بررسي PCRبا  DNAهاي بررسيدنبال كردن ژن ويروسي به روش -2

 .بدن يعني حضور آن ويروس در پيكر جاندار
 .پردازيمميسازي ويروس و تلقيح آن به محيط زنده در اين جلسه به آماده. كشت ويروس در محيط زنده: كشت ويروس -3

  :سازي نمونهمراحل آماده
و اگر از مرگ چندي گذشته باشد از ) دستگاه لنفاوي(ها از رتيكلو اندوتليال اثر بيماري سيستميك تلف شده است بهترين نمونه اگر دام مرده در :اخذ نمونه) الف

Bone marrow  )گاه طبق تاريخچة بيمار مثالً دارا بودن عالئم تنفسي؛ چند نمونه از بافت ريه يا سوآپ ناي تهيه مي. گيري كنيمنمونه) مغز استخوان -
اگر انجام كار سرولوژي مطرح باشد نمونه بايد بدون ضد . استاگر دام زنده باشد و عالئم سيستميك بروز دهد، بهترين نمونه، نمونة خون سيتراته  .مكني

ستان و در تب برفكي از هاي آبله در تيت پتوان از زخماگر مثالً عفونت چشمي دارد از سوآپ چشم و در اسهال از سوآپ ركتال در آبلة گاوي مي. انعقاد باشد
. ل بعدي بيهوده خواهد بودگيري بايد نمونه را درست جداسازي كرد و اگر نمونه بدون ويروس باشد همة مراحپس در نمونه. گيريمبهره مي... سوآپ دهاني و 

  .يماري مورد شك را مطالعه كرده و ويرمي اول و دوم را دريافت و بر اساس آن پيش رفتبايد ب
- كنيم بايد بدانيم در بهترين حالت تنها ميهنگامي كه نمونه را از بدن جدا مي. تري در راه تلف شود بهتر خواهد خواهد بودهرچه زمان كوتاه: ل نمونهانتقا) ب

يخ نبايد با . نگهداري شوند دارهايي با درب پيچو در لوله -ويا يخچال پرتابل  - ها بهتر است در كنار يخ نمونه. كنيم كندتوانيم سرعت نابودي ويروس را 
يخ خشك چندان مناسب نيست زيرا . ي از ذوب يخ با نمونه مخلوط نشودد كيسة پالستيكي قرار داد آب ناشنمونه تماس داشته باشد و بايد آن را درون چن 𝐶𝑂 بايد توجه داشت كه . وان از تانكر ازت استفاده كردتتر نمونه ميبراي نگهداري طوالني. زند و هزينة باالتري داردموجود در آن به ويروس آسيب مي

تر و طوالني C°20−در ؛ تا يك هفته  C°4ساعت در  24اگر قرار است نمونه را تا . هاي بسيار استنمونه سازي كاري بسيار پرهزينه و نيازمند هماهنگي
در اين . شودتر ميبيايد بيش ترتا چند دقيقه و هر چه پايين) بيرون بدن( C°37تا چند ثانيه و در  C°56ها در نيمه عمر ويروس .كنيمنگهداري مي C°70−در
  .و بدون غشا تفاوت وجود داردهاي غشادار ويروس در حساسيت ميان

مراحل كشت ويروس بايد حتماً زبر هود . كار بر روي نمونة دريالفتي در آزمايشگاه بايد در يك محيط استريل انجام پذيرد
براي كارهاي تخصصي به  flow4ولي و بر حسب اهميت تا ــبراي كارهاي ويروسي معم flow1ار د المينــاز هو. شود المينار انجام
 PBS (phosphateهاي دريافت شده بايد درون سوآپ. شوداستفاده مي 1هاي مايع از سوپرناتاندر نمونه.رودكار مي buffer 

saline=) ، ها از آن تا ويروسخيس داده شوند و يا سرم فيزيولوژي بافتي دارد همان بافر فسفاته كه تركيبي شبيه به آب ميان
  .شودسپس اين مايع را سانتريفيوژ كرده و از سوپرناتان آن استفاده مي. جداشوند

را درون توان اين كار مي. دهندنجام ميا tenbroke2اين كار را درون . براي غدد لنفاوي و نسوج نرم بايد هموژن تهيه كرد
توان آن را با براي بهتر لـه شدن بافت مي .اما در هر صورت ظرف هموژن كننده براي هر نمونه جدا باشد هاون چيني نيز انجام داد

ريخته  ml10 PBSمرحله،  پس از اين. توان استفاده كردبادي استريل نيز ميها از ماسهد همچنين درون هاونِ سر كج تكه تكه كرقيچي
. هاي بزرگ جدا شوندفيلتر كرده تا تكهبا كاغذ صافي توان در مرحلة اول محتويات را يك بار مي. به دست آيدبافتي تا آب ميان

سپس . ژ كردتوان ديگر بار سوپرناتان را سانتريفواگر ناخالصي آن زياد بود مي. كنيممي 3اكنون مايع از كاغذ صافي گذشته را سانتريفوژ
اين فيلتر زود . البته مايكوپالسماها از اين صافي خواهند گذشت. شودها استفاده ميبراي جداسازي باكتري  nm220از فيلتر سرنگي 

 200ليتر يا ميلي 2/0مرغ براي تلقيح به تخم.  تر استتر باشد بهتر و اقتصاديآاليشگيرد و هر چه نمونه در اين مرحله بيمي

  .ميكروليتر كافي است
  
  

 _________________________________________________________________________  
  مايع رويي لوله  -1
 )ر.ب. (اي شبيه به گوشتكوب كه مخزني در ته آن براي نمونه تعبيه شده استوسيله  -2
  .مرغ كافي استدقيقه براي تلقيح به تخم 5دور در  2000سانتريفيوژ  -3
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  :3/8/89-جلسة دوم
  مرغتزريق ويروس آنفوالنزا در حفرة آالنتوئيك تخم

  . شوددار استفاده ميمرغ جنيناز روش تزريق درون تخم... ها مانند آنفوالنزا، آبله،وبراي توليد برخي واكسن
Embryo netted Egg 

هاي هاي مختلف سلولي اطراف جنين براي تكثير ويروساز اليه. گوناگوني تشكيل شده استهاي يهتخم حاوي جنين از ال
. كنندها از آن براي اتصال به سلول و تكثير خويش استفاده ميسري گيرنده دارد كه ويروسهر سلول يك. شودمختلف استفاده مي

                                                                           1                                       :مرغ به قرار زير استهاي تخماليه
1- Shell :2                                     .داراي منافذي براي تنفس و نقش محافظ دارد 
2- Shell membrane  :5             در قسمت پهن تخم مرق دو اليه شده و اتاقك 

  .آوردبه وجود ميهوايي را 
  yolk sac       هاي آميوتيك حاوي آميوتيك كربنيك است كه از سلول: پردة آميوتيك -3

  .ممبرين توليد شده و نقش تبادل مايعات را بر عهده دارد
   الف          -5            با افزايش سن جنين از قطر. زامنبع غذايي، حاوي چربي و مواد انرژي: زرده -4

  ب-5                                                                                                            .شودآن كاسته مي
 )بو  Allantoic membraneداخلي  )الف از دو الية: حفرة آالنتوئيك  -5

بادي روزگي فاقد آنتي 13تا . شوديك افزوده ميبا فزايش سن به حفرة آالنتوئ. كيل شده استتش Choryooutoic خارجي 
  . آل استهات بسيار ايدهاي از ويروساست و براي تكثير دسته

 .هاي مورد نياز جنينحاوي پروتئين: آلبومين -6
  :دارمرغ جنينروش تزريق ويروس درون تخم

مرغ در با كندلينگ يعني تاباندن نور به تخماين كار . پيش از تزريق بايد اطمينان حاصل نمود كه تخم حاوي جنين زنده است
-توان رگاگر نور را از قسمت پهن تخم بتابانيم مي. اي سياه رنگ ديده خواهد شدجنين به صورت توده. شوداتاق تاريك انجام مي

  . روزگي زير پوستة آهكي مشاهده كرد كه دليلي بر زنده بودن جنين است 11تا  8هاي خوني را به خصوص در 
مرغ با جنين مرده بتابانيم فضاي عمومي آن تيره است اين حالت در هنگامي كه رويان بسيار بزرگ نگامي كه نور را به تخمه

تر باشد ويروس هرچه جنين فعال. هاي بارز زنده بودن آن استمرغ از نشانهتكان خوردن جنين در تخم. شودشده باشد نيز ديده مي
  .پردازيمپس از حصول از زنده بودن جنين به تزريق مي. نمودتري در پيكرش رشد خواهد بيش

متر باالي ميلي 3تا2 اتاقك هوايي را خط كشيده و نخست در زير نور دورِ. روز داشته باشد 8و بهتر است  9-7تخم بايد در حدود 
سپس محل . جا نباشدي كلفتي نيز آنكه از جنين دور بوده و رگ خونگذاريم مينقطه را در جايي . كنيماي را مشخص مينقطه ،آن

گاه با پانچ محل را آن.) شوداستفاده از مهپاش نيز انجام مي(. كنيمضد عفوني مي -از مركز به خارج نقطه –نقطه را مثالً با تنتور يد 
  .دهيمباشد را انجام مي 0إ1 – 0إ2سوزن را وارد و تزريق را كه نبايد بيش از  45°اي سوراخ كرده و با زاويه

پس از تزريق . در اين حالت تزريق احتماالً در حفرة آالنتوئيك خواهد بود. توان استفاده كردسرنگ انسولين هم مي از 
از چسب نواري به شرطي كه . بهترين كار ريختن پارافين گرم شده در محل سوراخ است تا سفت شود. سوراخ بايد فوراًبسته شود

مرغ بايد به مدت يك تخم. برندبرخي چسب مايع هم به كاربرد مي. توان استفاده كرداشد نيز ميدست به محل چسبناك آن نخورده ب
ها بايد هر روز روزي دو مرغدر طي اين مدت تخم. گرمخانه گذاري شود 60%درجة سانتيگراد و رطوبت  39تا  38هفته در دماي 
  . بار بازديد شوند

 

Air sac 
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  :10/8/89-جلسة سوم
  Rapid hem agglutination test مرغروس آنفوالنزا در حفرة آالنتوئيك تخمبررسي نتيجة كشت وي

ها يا در اثر رشد باكتري يا صدمات فيزيكي جنين خود را از دست خواهند داد و مرغساعت اول، برخي از تخم 48تا  24
ها را براي مطالعات مرغتخم. شودميمشخص ) هر روز دو مرتبه(هاي روزانه تلفات در كنترل. شناسي نخواهد داشتارزش ويروس

گيرد تا گردش خون در تخم منعقد شده و حفرة آالنتوئيك را انتقال به يخچال به اين دليل انجام مي. كنندتر به يخچال منتقل ميبيش
به . بريمه ميپوستة آهكي خط كشيده با قيچي شعله ديدبراي بررسي؛ محل اتاقك هوايي را ضد عفوني كرده و دور . آلوده نكند

مايع آالنتوئيك در حالت طبيعي مانند آب و شفاف  . محتويات دقت كرده كه اگر كدر و تيره شده باشد نشان دهندة رشد باكتري است
چنان نور از آن عبور خواهد كرد گرچه رشد ويروس يا اتوليز گاهي رنگ آن را به باشد اگر ويروس هم در آن رشد كرده باشد هممي

ليتر از مايع ميلي 5-10امكان برداشت . گراياند اما بايد توجه داشت اين زردي دليل محكمي بر وجود ويروس نيستزردي مي
براي حصول اطمينان از حضور ويروس از . تواند داراي ويروس باشد يا نباشداين مايع مي. آالنتوئيك با سرنگ وجود خواهد داشت

  . شودسريع ناميده مي HAبرند كه به اختصار بهره مي Rapid hem agglutination testروش 
به شكل مجتمع ها را هاي سرخ وصل شده و آنتواند به گويچهآگلوتينين ميهم  ويروس نيوكاسل يا آنفوالنزا با واسطة پروتئين

  ].واژة لخته نادرست است. [گوينداين اتصال را آگلوتيناسيون مي. درآورد
  :روش كار

30بر روي الم  − 50𝜇𝑙  4%از RBC 30و  گذاشته − 50𝜇𝑙  و هر دو را با هم مخلوط  چكانيمميمايع آالنتوئيك كنار آن از
  . در صورت آگلوتينه شدن حضور ويروس در مايع آالنتوئيك به اثبات خواهد رسيد. كنيمتوليد آگلوتيناسيون را بررسي مي

دهيم خون با مادة ضد انعقاد را سانتريفيوژ كرده مايع رويي را دور ريخته دو تا سه بار اين كار را انجام مي:  4RBC%تهيه 
 بسته به حجم گويچه سرخ ! ايمچهار درصد ساخته RBCرسانده در اين حالت  100باشد به حجم  cc4جدا شده را اگر  RBCگاه آن
  .سازيممي

RBC والنزاي طيور يا بايد خون جوجه يا گروه استفاده شده براي آنفO گروه خوني . انساني باشدO  انساني كهNRBC ) هسته
  .تري صرف آگلوتينه شدن خواهد شدنيست زمان بيش) ندارد

***  
  :17/8/89-چهارمجلسة 

  (HA)آزمايش هماگلوتيناسيون به منظور تعيين تيتر ويروس
  .عدد 12تا  10شكل،  Uهاي ته گرد ميكرو پليت: مواد الزم
  :روش كار

 .ريزيمميكرو ليتر مي 50 12تا  1شمارة  1را از ول PBSسرم فيزولوژي يا  -1
ها ريخته پيپتينگ انجام داده تادخوب درون ول) مايع آالنتوئيك(ميكرو ليتر از ويروس  50= تهية رقت سريال از ويروس -2

ريزيم به ميكروليتر خارج كرده دور مي 50نيز  12منتقل كرده و از  12و تا  3به  2، 2به  1را از ول  µ𝑙 50گاه مخلوط شود آن
ول شماره يك توجه داشته باشيد رقت ويروس در [. ميكرو ليتر است 50ها در پايان اين مرحله همان اي كه حجم چاهكگونه

 2].باشدشمارة چاهك مي nجا كند كه در اينپيروي مي و تا ول دوازدهم از رابطة  و ول شمارة دو  
3- %1RBC  را به ميزانµ𝑙50 ريزيمول مي در هر. RBC  ريزيم تا سرعت آگلوتيناسيون را تر ميبه غليظ) تررقيق( 12را از لولة

 .كنترل كنيم
   c°37دقيقه انكوباسيون  30 -4
ها به صورت يك تكمه در ته اند گويچههايي آگلوتينه نشدهرقت در .ها به صورت تشكيل شبكهبررسي آگلوتيناسيون در رقت -5

 .شوندظرف ظاهر مي
 _________________________________________________________________________  

1 - well  چاهك نيز گويندبه معناي چاه و.  
  )ر.ب(رابطه از  - 2
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به اين  5مثالً براي ول . كنيمشود را گزارش ميآگلوتيناسيون ديده ميلي كه در آن همآخرين وِ:  (titr virus)قرائت تيتر -6
titr virus=log: صورت است 5 = اين است كه   مفهوم . كنندا گزارش مييعني عكس رقت ر    titr virus=32يا  321
 .هم آگلوتينه داده است 5قدر زياد بوده كه در ول كه ويروس آن

بادي توان در برابر تعداد ويروس مشخص شده تيتر آنتيكاربرد اين روش سنجش اندازة ويروس است و پس از اين كار مي
حضور اين ميزان ويروس در پيكر جاندار مربوط به واكسيناسيون يا ضد ويروس در بدن مثالً پرنده را مشخص كنيم تا معلوم شود 

رگ ـــچون مهاي ديگري همدت را با روشـح. ستـحدت سنجي ويروس ني ،اين روش بايد توجه داشت كاربرد. بوده است بيماري
  .سنجندهاي آزمايشگاهي مياز گلة جوجه  %50

***  
  :24/8/89-پنجمجلسة 
   Hem agglutination Inhibition(HI)ي بادي ويروس تعيين تيتر آنتآزمايش 

با پاسخ به اين پرسش كه آيا آنتي بادي در بدن جاندار كاهش يافته يا نه زمان )  اهميت تيتراسيون از اين جهت است كه الف
آيا واكسيناسيون گله ) است؟ جآيا بيماري در گله ايجاد شده ) ب. بادي تداخل نكندكند تا با متريال آنتيواكسيناسيون را تعيين مي

  ).آگلوتيناسيون با مايع آالنتوئيكمثالً ايجاد هم(تعيين هويت يك ويروس در آزمايشگاه ) انجام شده است؟ د
  :هدف

  بادي ويروس نيوكاسلتعيين تيتر آنتي
  :روش

 .ريزيممي PBSسرم فيزولوژي يا  µ𝑙 50 ول  12 هر در -1
 .تهية رقت سريال از سرم -2
3- µ𝑙  50 ويروس  ازHA4  در آزمايش ( .ريزيمول مي 12در هرHA اي كه به عنوان آخرين رقت قرائت شد را يك هر خانه

 )گيريمدر نظر مي HAو قبلي را دو واحد و قبلي آن را چهار واحد  HAواحد 
 .دقيقه 30-54درجه به مدت  37انكوبه كردن در  -4
  .ول 12ماكيان به هر   1RBC%از  µ𝑙 50  اضافه نمودن -5
  30-45انكوباسيون  -6

تواند هماگلوتيناسيون انجام دهد در نتيجه ويروس را خنثي كرده و نمي ،باديبادي در سرم وجود دارد، آنتيهايي كه آنتيدر ول
بادي ديگر يعني آنتي(هايي كه ويروس وجود داشته باشد كاما در چاه. شودنشين ميته هاچاهكهايي در رسوب داده به صورت تكمه

  .شودويروس با گويچة سرخ آگلوتينه مي )كه ويروس توانسته رشد كند حضور نداشته
. را دشته باشد كه در غير اين صورت واكسيناسيون دوباره انجام خواهد شد 7براي نمونه پس از واكسيناسيون گله بايد تيتر 

  .را دارا هستندآگلوتيناسيون شود كه تنها ويروس نيوكاسل و آنفوالنزا خاصيت هميادآور مي
  

  
  
  
  
  
  
  

 _________________________________________________________________________  
  .نگاه شود 17در صفحة  )ر.ب(به توضيحي از  - 1
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م* گار ند  باب    :ی 

ت دیده ا ب  دد  نای  وس   نای  و آر وس   و ی  و ۀ  م از دو ک گار ی . ت  ی داده  دد دی دد ،  م  ازای   گار  

س مال  ی ا ددا ود    ن آن  ت جای ن ا م ت از . ی  ن  ساب را  ا مال  ی ا ت  ندی ا کات ر ا رع آن ژان  بدع و  یات،   ریا

ت ده ا رت آوری ساده  ی ز  ند  پ دا ی   دید  ، جا ی  قال ن او   ا وا د  د   وا دون  د   راف  ود آورد، ا ی را  و و ظام  و 

ی   تا ود   ن  م م  د گار ت  ت آورده ا م را  سال . د گار ی  دول  ن  ر  م ) یالدی ١۶١۴(= ٩٩٣ژان  ی   وچ وۀ   mirifici 

logarithmorum canonis description  ی ود را  زبان ال ر  ن آ ندا ود  دا وم  ا  آن زمان  اروپا  ت، ز ر سا ی  و  زبان 

ند؛ گاو ی  ی  ش را  زبان  و ی  تاب  ن  ندا ان  دا نان   ا نا  . م  ود  دول  د ٢ر   ی را  وار  ی د د بات را ا حا ود   ار داده  د 

دد  نا  یا  ا  ود او  ت، و  ف ١٠سا ل کار 
ت

ای  ش  ود اما  د  وا ب   نا ه  حا ای  ود  یار  دا دا آبان  -تهران/انواري -بيرشك( .اف 
  )كتابفروشي محمد علي علمي/1326ماه 

  :پردازيمترين خواص و توابع لگاريتمي ميمهماكنون به 
<a)يك تابع اكيداً صعودي  f(x)=axتابع نمايي  0)يا اكيداً نزولي  (1 < 𝑎 <   .پذير خواهد بودلذا تابع يك به يك بوده و معكوس . باشدمي (1

y      )يتمگارليف عرت(   )1 = log 𝑥 ↔ x = a , a > 0, a ≠ 1  x > 0  

logمثالً    1 = 0 ⟶ 1 = 6 logيا    = −2 → = 3   .  
Titr virus:  log :تيتر ويروس به اين شكل خواهد بود HAدر اين صورت در آزمايش  32 = 5    

  
2(   𝐴 = 𝐵 ↔ log 𝐴 = log 𝐵   
3(    log 𝑥𝑦 = log 𝑥 + log 𝐵   
4(    log = log 𝑥 − log 𝑦  
5(    𝑎 = 𝑥  
6(    log 𝑥 = log 𝑥  

7(     log √𝑥 = log 𝑥 = log 𝑥  
8(     log 𝑥 × log 𝑎 = logيا 1 𝑥 =   
9(      log 𝑎 =   

10(     𝑙𝑛𝑥 = 𝑦 ↔ 𝑥 = 𝑒    
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  .اين جزوه به تأييد استاد مربوط نرسيده و مسئوليتي را پديد نخواهد آورد: 1توجه
  .كندتر نگاشته شده است و هيچ سنديتي را ايجاد نمير درج شده است از تدريس رسمي به حساب نيامده و تنها جهت توضيح بيش.آنچه با عنوان ب: 2توجه


