
 

 ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى استاًذاردبا هؤسسِ  آضٌايي

 

رسوي  هرجغ هَجب قاًَى، تٌْا بِصٌؼتي ايراى  تحقيقات ٍ استاًذارد هؤسسِ

هلي )رسوي(  اًذاردّاياست ًطر تؼييي، تذٍيي ٍ ٍظيفِ كِ ػْذُ دار است كطَر

 هيباضذ.

تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از  هختلفاستاًذارد در رضتِ ّاي  تذٍيي

پژٍّطي، تَليذي  ػلوي،كارضٌاساى هؤسسِ، صاحبٌظراى هراكس ٍ هؤسسات 

 كٍِاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع صَرت هيگيرد. سؼي بر ايي است 

الح هلي ٍبا تَجِ بِ ضرايظ تَليذي، استاًذاردّاي هلي، در جْت هغلَبيت ّا ٍ هص
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آب ـ جداسازي آنتروويروسها ـ روش آزمىن 

 ميكروبيىلىژي
 

 اول چاپ
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ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى حق ٍ ًفغ ضاهل:  فٌي

،هصرف كٌٌذگاى، بازرگاًاى، هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ ًْادّا ٍ  تَليذكٌٌذگاى

باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي جْت ًظرخَاّي براي هراجغ  دٍلتيسازهاًْاي 

ّاي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات  كويسيَىريٌفغ ٍاػضاي 

هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى  هلـيٍپيطٌْادّـا در كـويتِ 

 هي ضَد. هٌتطراستاًذارد هلي )رسوي( چاپ ٍ 

ٍ سازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ ريصالح ٍ با  هؤسساتًَيس استاًذاردّايي كِ تَسظ  پيص

از عرح ٍ بـررسي در كويتِ هلي  پستؼييي ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس  رػايت ضَابظ

ٍهٌتطرهي گردد. بذيي  چاپهربَط ٍ در صَرت تصَيب، بِ ػٌَاى استاًذارد هلي 

در استاًذارد هلي  هٌذرجترتيب استاًذاردّايي هلي تلقي هي ضَد كِ بر اساس هفاد 

هيگردد بِ  تطكيل (( تذٍيي ٍ در كويتِ هلي هربَط كِ تَسظ هؤسس5ِضوارُ ))

 تصَيب رسيذُ باضذ.

از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي  ايراىاستاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي  هؤسسِ

ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي  هلياستاًذارد هيباضذ كِ در تذٍيي استاًذاردّاي 

صٌؼتي جْاى ٍ  ًٍٍيازهٌذيْاي خاظ كطَر، از آخريي پيطرفتْاي ػلوي، فٌي 

 يي الوـللي استفـادُ هي ًوايذ.استاًذاردّـاي ب

هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي  ايراىاستاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي  هؤسسِ

حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي  كٌٌذگاى،ضذُ در قاًَى بِ هٌظَر حوايت از هصرف 

هحيغي ٍ  زيستٍػوَهي، حصَل اعويٌاى از كيفيت هحصَالت ٍ هالحظات 

اجباري  استاًذاردتاًذاردّا را با تصَيب ضَراي ػالي اقتصادي، اجراي بؼضي از اس

كطَر،  هحصَالتًوايذ. هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي بيي الوللي براي 

 اجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا اجباري ًوايذ.

ْا ٍ استفادُ كٌٌذگـاى از خـذهات سازهاً بِبوٌظـَر اعـويٌاى بخـطيذى  ّوچـٌيي

هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى  بازرسي،هؤسسات فؼال در زهيٌِ هطاٍرُ، آهَزش، 

ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى  آزهايطگاّْاسيستن ّاي هذيريت كيفيت ٍهذيريت زيست هحيغي، 

را بر اساس  هؤسساتٍسايل سٌجص، هؤسسِ استاًذارد ايٌگًَِ سازهاًْا ٍ 
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احراز  صَرتدادُ ٍ در  ضَابظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى هَرد ارزيابي قرار

ًظارت  آًْاضرايظ الزم، گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ بر ػولكرد 

ػيار  تؼيييهي ًوايذ. ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا ، كاليبراسيَى ٍسايل سٌجص 

از  هليفلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سغح استاًذاردّاي 

 يف ايي هؤسسِ هي باضذ.ديگر ٍظا
 

 مويسيَى استاًدارد آب ـ جداساسي اًتزٍ ٍيزٍسْا ـ رٍش آسهَى هينزٍبيَلَژي

 سوت يا ًوايٌدگي                رئيس 

 داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى  لبهي ، فشيذُ)دوششاي ٍيشٍع ؿٌبػي هلىَلي(

  اعضاء 

 ؿشوز آة ٍ فبهالة اػشبى سْشاى  ليؼبًغ هيىشٍثيَلَطي(خْبًشبة، ػْيال)فَق 

 هَػؼِ اػشبًذاسد ٍ سحميمبر كٌؼشي ايشاى لجبدي داًب، هشين)ليؼبًغ هيىشٍثيَلَطي(

 داًـگبُ ؿبّذ وشهي ، هٌيظُ)دوششاي فيضيَلَطي خبًَسي(

 داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى  گضسيي، ػلي اوجش)فَق ليؼبًغ ٍيشٍع ؿٌبػي(

 داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى وششاي اًگل ؿٌبػي(هلىي ،فبًوِ)د

  دبيز

 هَػؼِ اػشبًذاسد ٍ سحميمبر كٌؼشي ايشاى يبػبئي، ؿىَُ)فَق ليؼبًغ اًگل ؿٌبػي دضؿىي(

 

 صفحِ فْزست هٌدرجات

 الف ديـگفشبس

 ة همذهِ

 1 ّذف  -1

 1 داهٌِ وبسثشد -2

 1 اكٌالحبر ٍ سؼبسيف -3

 3 اػبع سٍؽ -4

 3 هَاد الصم -5

تنم

 ت
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 6 ٍػبيل الصم -6

 7 سٍؽ اخشاي آصهَى -7

 

 هقدهِ 

اًششٍٍيشٍػْب اص خْز ػالهز ػوَهي حبئض اّويز هي ثبؿٌذ ٍ دس هحيٌْبي آثي ٍخَد داسًذ. ايي  

يبفز هي ؿًَذ ٍ ػَاهل ثيوبسيْبي هخشلفي اص ّذبسيز سب گبػششٍآًششيز هي  1ٍيشٍػْب دس آثْبي سلفيِ ؿذُ

حيٌْبي اػيذي اص خولِ اػيذ هؼذُ دبيذاس ّؼشٌذ. ػفًَز ثبؿٌذ. ايي ٍيشٍػْب فبلذ غـبء ليذيذي ثَدُ، دس ه

اًششٍٍيشٍػي دس خَاهؼي ثب ػٌح الشلبدي، اخشوبػي دبئيي خلَكبً دس ؿشايٌي وِ سشاون خوؼيز ٍخَد 

داؿشِ ثبؿذ ٍ دس هٌبًك گشهؼيشي وِ ثْذاؿز هؼيفي داسًذ ؿبيغ هي ثبؿذ. ؿيَع ايي ٍيشٍػْب دس فلل 

هؼشذل هي ثبؿذ ٍ اًشمبل آًْب اص ساُ دّبًي ـ هذفَػي اػز. اًششٍٍيشٍػْب دس  گشم سبثؼشبى ٍ دس آة ٍ َّاي

ؿشايي ػبدي ثِ ٍيظُ دس ثيي وَدوبى ؿبيغ هي ثبؿٌذ. ػفًَشْبي اًششٍٍيشٍػي ثيوبسػشبًي ًيض گضاسؽ گشديذُ 

 اػز. ثيـششيي ؿيَع ػفًَز هشثَى ثِ ثخـْبي ًَصاداى ٍ ؿيش خَاسگبّْب هي ثبؿذ. 

 پيشگفتار

ًذاسد آة ـ خذاػبصي آًششٍٍيشٍػْب ـ سٍؽ آصهَى هيىشٍثيَلَطي وِ سَػي وويؼيًَْبي اػشب

هشثَى سْيِ ٍ سذٍيي ؿذُ ٍ دس چْل ٍ ّـشويي خلؼِ وويشِ هلي اػشبًذاسد هيىشٍثيَلَطي ٍ ثيَلَطي هَسخ 

هَػؼِ  لبًَى اكالح لَاًيي ٍ همشسار 3هبدُ  1هَسد سلَيت لشاس گشفشِ، ايٌه ثِ اػشٌبد ثٌذ  25/5/82

 ثؼٌَاى اػشبًذاسد هلي ايشاى هٌشـش هيگشدد. 1371اػشبًذاسد ٍ سحميمبر كٌؼشي ايشاى هلَة ثْوي هبُ 

ثشاي حفظ ّوگبهي ٍ ّوبٌّگي ثبس ديـشفشْبي هلي ٍ خْبًي دس صهيٌِ كٌبيغ ٍ ػلَم ٍ خذهبر 

ِ ثشاي اكالح يب اػشبًذاسدّبي هلي ايشاى دس هَلغ لضٍم سدذيذ ًظش خَاّذ ؿذ ٍ ّش گًَِ ديـٌْبدي و

سىويل ايي اػشبًذاسد ثشػذ دس سدذيذ ًظش ثؼذي هَسد سَخِ لشاس خَاّذ ؿذ. ثٌبثشايي ثشاي هشاخؼِ ثِ 

 اػشبًذاسد ايشاى ثبيذ ّوَاسُ اص آخشيي چبح ٍ سدذيذ ًظش آًْب اػشفبدُ وشد.

                                                 
1- Treated Water 

 ح
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ي خبهؼِ دس حذ دس سْيِ ٍ سذٍيي ايي اػشبًذاسد ػؼي ؿذُ اػز وِ هوي سَخِ ثِ ؿشايي هَخَد ٍ ًيبصّب

اهىبى ثيي ايي اػشبًذاسد ٍ اػشبًذاسد هلي وـَسّبي كٌؼشي ٍ ديـشفشِ ّوبٌّگي ايدبد ؿَد. لزا ثب ثشسػي 

اهىبًبر ٍ هْبسسْبي هَخَد ٍ اخشاي آصهبيـْبي الصم ايي اػشبًذاسد ثب اػشفبدُ اص هٌبثغ صيش سْيِ گشديذُ 

 اػز.

1- ASTM D5244-92 1992 Standard practice for recovery of Enteroviruses 

from Waters. 

2- Cann. A. J. Virus Culture(1999). Published in the united states. 

 

 آب ـ جداساسي اًتزٍٍيزٍسْا ـ رٍش آسهَى هينزٍبيَلَژي

 ّدف 2

 ّذف اص سذٍيي ايي اػشبًذاسد سؼييي سٍؽ آصهَى خْز خذاػبصي اًششٍٍيشٍػْب دس آة هي ثبؿذ .

 

 داهٌِ ماربزد 3

ايي سٍؽ ثشاي خذاػبصي اًششٍٍيشٍػْب دس آثْبي هخشلف)آثْبي سلفيِ ؿذُ،فبهالثْب، ًْشّب ٍ آثْبي 

 ػٌحي( ثِ وبس هيشٍد.

 

 اصطالحات ٍ تعاريف  4

 دس ايي اػشبًذاسد اكٌالحبر ٍ يب ٍاطُ ّب ثب سؼبسيف صيش ثىبس هي سٍد: 

  1مطت سلَلي تل اليِ 3-1

 ػشيىي يب ؿيـِ اي سؿذ وشدُ ٍ ثِ آى هشلل ؿذُ اػز.يه اليِ ػلَلي وِ سٍي ػٌح دسًٍي فالػه دال

 قطبيت هثبت  3-2

 ثَدُ،هؼشميوبً ثِ دشٍسئيي لبثل سشخوِ هي ثبؿذ. mRNAوِ ّن خْز ثب RNAػجبسسؼز اصيه سؿشِ

                                                 
1- Cell monolayer 

 ة
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  1اًتزٍ ٍيزٍس 3-3

ثب لٌجيز  RNAًبًَهشش ٍ حبٍي يه سؿشِ  30سب  22يه خٌغ اص خبًَادُ ديىَسًبٍيشيذُ ثب لٌشي حذٍد 

ٍيشٍػْب،  2وِ دس ؿشايي اػيذي دبيذاس ٍ ًؼجز ثِ اسش همبٍهٌذ. اًششٍٍيشٍػْب ؿبهل دَليَ هثجز اػز

 هي ثبؿٌذ.  4ٍيشٍػْب ٍاوٍَيشٍػْب 3وَوؼبوي

   5اًتزيل ٍيزٍس 3-4

ثِ ٍيشٍػْبيي اًالق هي ؿَد وِ اص ًشيك دّبى ٍاسد ثذى هيضثبى ؿذُ، دس ػلَلْبي دػشگبُ گَاسؽ سىثيش 

، اػششٍ 8، ًَسٍان ٍيشٍػْب7، سٍسبٍيشٍػْب6فَع هـبّذُ هي ؿًَذ. آدًٍَِيشٍػْبيبفشِ ٍ دس ًوًَِ ّبي هذ

 ٍ وبلؼي ٍيشٍػْب ًيض دس ايي گشٍُ لشاس داسًذ. 9ٍيشٍػْب

   10پالك 3-5

 ًبحيِ ؿفبفي وِ دساثش كذهبر حبكل اصسؿذ ٍيشٍع ثش سٍي وـز ػلَلي سه اليِ، ايدبد هي ؿَد. 

 مَلَئيد  3-6

ًبًَهشش اػز وِ  1-1000ُ صهيٌِ اي ّوشاُ ثب رسار وَچه ثب اًذاصُ ّبي يه ػيؼشن ؿيويبيي هشـىل اص هبد

 لذسر خبرثِ دس آًْب ثي سبثيش ثَدُ ثِ كَسر اهَلؼيَى يب ػَػذبًؼيَى هي ثبؿٌذ.

  11فلَمَالسيَى 3-7

 يه دذيذُ وَلَئيذي اػز وِ ثِ ًَس وبهل دس هحيي دخؾ ؿذُ ٍ لبثل هـبّذُ هي ثبؿذ.

 

                                                 
1- Enterovirus 
2- Poliovirus 

3- Coxackievirus 

4- Echovirus 

5- Enteric virus 

6- Adenovirus 
7- Rotavirus 

8- Astrovirus 

9- Calcivirus 
10- Plaque 
11- Flucculation 
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 اساس رٍش   5

آة يب ثيـشش هَسد  ليشش  400ع فيلششاػيَى ًوًَِ ّبي آة هي ثبؿذ. ثذيي هٌظَس حذالل ايي سٍؽ ثش اػب

ًيبص اػز.فيلشش وبسسشيح داساي ؿبسط هٌفي اػز ٍ ثشاي سـخيق همبديش ون ٍيشٍع دس آة اػشفبدُ هي ؿَد. 

اص آى خذا گشديذُ ٍ  9ثشاثش  pHٍيشٍع خزة ؿذُ ثِ فيلشش ثَػيلِ ػلبسُ گليؼيٌي گَؿز گَػبلِ ثب 

ػلبسُ گَؿز  pHػجَس هي وٌذ. ػذغ ثِ سٍؽ فلَوَالػيَى آلي سغليظ هي ؿَد. ايي ػول ثب وبّؾ 

اًدبم هي گيشد ٍ ثِ كَسر سَدُ دس هي آيذ. ثشاي آصادػبصي ٍيشٍػْب اص ايي سَدُ  5/3گَػبلِ سب هيضاى 

 هششاون اص هحلَل فؼفبر اػشفبدُ هي ؿَد. 

 

 هَاد السم   6

 م هحلَل ملزيد آلَهيٌيَ 5-1

 هقدار  تزميبات 

 گشم 100 1هَلىَل آة 6ولشيذ آلَهيٌيَم ثب 

 ليشش  1 آة همٌش 

 ولشيذ آلَهيٌيَم سا دس آة حل ًوَدُ ٍ ثِ حدن يه ليشش هي سػبًين .طزس تْيِ : 

 پَدر عصارُ گَضت گاٍ   5-2

 هي باشذ.قابل اًعقاد  5/3برابر  pHايي تركيب بصَرت آهادُ تجاري در دسترس است ٍ در يادآٍري : 

 هحلَل فسفات سدين   5-3

 هقدار  تزميبات 

 گشم 21/40  2هَلىَل آة 7فؼفبر ّيذسٍطى دي ػذين ثب 

 ليشش  1ووشش اص  آة همٌش 

 فؼفبر ّيذسٍطى دي ػذين سا دس آة حل ًوَدُ ٍ ثِ حدن يه ليشش هي سػبًين .طزس تْيِ : 

                                                 
1- ALCL3.6H2O 

1- Na2HPO4 . 7H2O 
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 گليسيي   5-4

   9بِ  1اسيد ملزيدريل  5-5

 هقدار  تزميبات 

 حدن  1 اػيذ ولشيذسيه 

 حدن 9 آة همٌش 

 گشم سا ثب آة هخلَى هي ًوبئين . 19/1اػيذ ولشيذسيه ثب ٍصى هخلَف طزس تْيِ : 

 هحلَل ّيدرٍمسيد سدين  5-6

 هقدار  تزميبات 

 گشم  40 ّيذسٍوؼيذ ػذين 

 ليشش  1 آة همٌش 

 ػَد سا دس آة حل ًوَدُ ٍ ثِ حدن يه ليشش هي سػبًين .طزس تْيِ : 

 تيَسَلفات سدين   هحلَل 5-7

 هقدار  تزميبات 

 گشم  100  1هَلىَل آة 5سيَػَلفبر ػذين ثب 

 ليشش  1 آة همٌش 

 سيَػَلفبر ػذين سا دس آة حل ًوَدُ ٍ ثِ حدن يه ليشش هي سػبًين .طزس تْيِ : 

 

 

 

 % گَضت گاٍ بافز ضدُ   3عصارُ  5-8

 هقدار  تزميبات 

 گشم  60 (2-5دَدس ػلبسُ گَؿز گبٍ )ًجك ثٌذ 

 گشم 5/7 (4-5گليؼيي)ًجك ثٌذ 

 گشم دس ليشش 40 (6-5هحلَل ػَد)ًجك ثٌذ 

                                                 
1- Na2S2O3.5H2O 
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 ليشش  2 آة همٌش 

( سا ثب گليؼيي هخلَى وشدُ ٍ دس آة حل هي ًوبئين 2-5دَدس ػلبسُ گَؿز گبٍ)ًجك ثٌذ طزس تْيِ : 

وٌين ٍ دغ  دليمِ اسَوالٍ هي 20دسخِ ػلؼيَع ثِ هذر  121ػذغ هحلَل ػلبسُ گَؿز گَػبلِ سا دس 

 هي سػبًين. 9سا سَػي ّيذسٍوؼيذ ػذين ثِ  pHاص آى 

    Overlayهحيط  5-9

 1بخش اٍل هحيط دي ام اي 

 هقدار  تزميبات 

 گشم 5/4 گلَوض 

L گشم 3/0 ـ گلَسبهيي 

 گشم 1/0 ديشٍار ػذين

 گشم 5/2 ثي وشثٌبر ػذين

 ليشش 1 آة همٌش 

 هيلي ليشش 5/0 اػششدشَهبيؼيي

 ششهيلي لي 5/0 دٌي ػيليي

سشويجبر فَق)ثِ خض دٍ اًشي ثيَسيه( سا دس يه ليشش آة همٌش اػششيل حل ًوَدُ ٍ ػذغ طزس تْيِ : 

 هيىشٍى فيلشش هي ًوبئين. 45/0اػششدشَهبيؼيي ٍ دٌي ػيليي سا ثِ آى افضٍدُ ٍ سشويت حبكل سا ثب فيلشش 

 بخش دٍم آگار دٍ درصذ

 هقدار  تزميبات 

 گشم 2 آگبس

 ي ليششهيل 100 آة همٌش 

 آگبس سا دس آة همٌش حل هي ًوبئين.

ثب غلظز هوبػف سا ثب آگبس دٍ دسكذ  DMEحدن ّبي هؼبٍي اص هحيي طزس تْيِ هحيط ماهل : 

 هخلَى هي ًوبئين.

 

                                                 
1- Dulbecc’ s Modified Eagl’ s Media(DME) 
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 ٍسايل السم   7

 دليز چبّىذاس 6-1

 ػبًشي هشش  4/25ايٌچي ثشاي وبسشيح فيلشش ثِ ًَل  10ًگْذاسًذُ  6-2

ػبًشي هشش ٍ  4/25يجشگالع وِ ثِ ًَس هٌفي ؿبسط ؿذُ ٍ لٌش آى وبسشيح فيلشش اص خٌغ فب 6-3

 هيىشٍى اػز . 45/0ػَساخْب ٍ هٌبفز آى 

6-4 pH  هششي وِ ثِ ًَس دليك هيضاىpH  سا اًذاصُ گيشي هي ًوبيذ. 1/0سب 

 ّوضى هغٌبًيؼي  6-5

شم ثش ويلَگ 3/5دوخ َّا وِ ثِ ًگْذاسًذُ فيلشش فـبس ٍاسد هي وٌذ ٍ ايي فـبس ًجبيذ ثيـشش اص  6-6

 ػبًشي هشش هشثغ )ثِ سَكيِ وبسخبًِ( ثبؿذ.

 

كيلَگرم بر ساًتي هتر هربع باشذ، در ًتيجِ  4/0زهاًيكِ ٍيرٍس را جذا هي ًوائين فشار ًبايذ بيش از يادآٍري : 

% عصارُ گَشت گاٍ در اثر فشار بِ كٌذي از فيلتر كاتريج عبَر كردُ ٍ بذيي ترتيب زهاى  3بافر هحلَل 

 ِ حذاكثر هي رسذ.خالص سازي ب

 لَلِ ّبي ثبسيه دخؾ وٌٌذُ فـبس . 6-7

 g  ×2500ػبًششيفَط يخچبل داس ثب دٍس  6-8

 

 رٍش اجزاي آسهَى   8

 آهادُ ساسي ًوًَِ  7-1

ًوًَِ آة ثبيذ ثذٍى ولش ثبؿذ دس كَسسيىِ احشوبل هي دّيذ وِ آة حبٍي ولش اػز ثِ اصاي ّش ليشش اص 

 1ًوًَِ سا ثب اػشفبدُ اص اػيذولشيذسيه  pHيفضائيذ ٍ ػذغ هيلي ليشش هحلَل سيَػَلفبر ػذين ث 8/0ًوًَِ 

وبّؾ دّيذ. ًوًَِ سا ثب ػشػز ثب اػيذ هخلَى ًوبئيذ  5/3)يه حدن اػيذ ٍ ًِ حدن آة( سب هيضاى  9ثِ 

آة هَسد آصهبيؾ وِ هٌدش ثِ غيشفؼبل ؿذى ٍيشٍع هي گشدد هوبًؼز گشدد. ّش ليشش  pHسب اص وبّؾ صيبد 
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( هخلَى ًوبئيذ)غلظز 1-5هيلي ليشش اص هحلَل ولشيذ آلَهيٌيَم )ًجك ثٌذ  5/0ذُ سا ثب اص ًوًَِ اػيذي ؿ

 هَل هي ثبؿذ(. 0005/0ًْبئي ولشيذ آلَهيٌيَم 

 جذب ٍيزٍس  7-2

هيىشٍى وِ دس دليز  45/0آى سٌظين ؿذُ اص فيلشش فبيجشگالع ثب هٌبفز  pHسا وِ  1-7ًوًَِ آهبدُ ؿذُ دس ثٌذ 

 ُ ٍ ػذغ فيلشش سا خـه ًوبئيذ .لشاس دادُ ؿذُ ػجَس داد

 جداساسي ٍيزٍس  7-3

% ػلبسُ گَؿز گَػبلِ سا ثب فـبس اص فيلشش ػجَس دادُ ٍ دس ثـش خوغ آٍسي ًوبئيذ. 3هيلي ليشش اص ثبفش  1600

 ثميِ ػلبسُ گَؿز گَػبلِ ساوِ دسوبسشيح فيلشش ثبلي هبًذُ دس ّوبى ثـش خوغ آٍسي هي وٌيذ.

 تغليظ ٍيزٍسْا  7-4

گَؿز خوغ آٍسي ؿذُ دس ثـش سا سٍي ّوضى هغٌبًيؼي ثْن صدُ ٍ ػذغ ثب ّوضى گشداثي آًشا اثشذا ػلبسُ 

هخلَى ًوبئيذ)ايٌىبس ًجبيذ ثِ ػشػز اًدبم گيشد وِ ايدبد وف ًوبيذ(. دس حيي هخلَى وشدى ًوًَِ آًمذس 

دليمِ هخلَى  30ثشػذ. هبيغ سـىيل ؿذُ سا ثِ هذر  5/3آى ثِ  pH( اهبفِ وٌيذ سب 9ث1ِاػيذ ولشيذسيه )

 15ثِ هذر  g  ×2500دسخِ ػلؼيَع دس دٍس  4ًوبئيذ. ػَػذبًؼيَى حبكل سا دس ػبًششيفَط يخچبل داس 

دليمِ ػبًششيفَط وٌيذ.هبيغ سٍئي سا دس اػشَاًِ هذسج سيخشِ ٍ حدن آًشا يبدداؿز ًوبئيذ. ػذغ هبيغ سٍئي سا 

هيلي ليشش اص هحلَل فؼفبر ػذين  5/0هيلي ليشش سػَة خوغ آٍسي ؿذُ  10دٍس سيخشِ ثِ اصاي ّش 

 ثيبفضائيذ. 

سَدُ خوغ آٍسي ؿذُ دس سِ لَلِ )سػَة سِ لَلِ( سا سٍي ّوضى هغٌبًيؼي ثِ ّن صًيذ سب سَدُ وبهال حل 

دسخِ ػلؼيَع لشاس دّيذ. اگش ثخَاّيذ ثب ايي هخلَى دس  4ؿَد. ثالفبكلِ هحلَل سغليظ ؿذُ سا دس يخچبل 

دسخِ ثب دهبي ػلؼيَع لشاس دّيذ دس غيش ايٌلَسر هخلَى دس  4ا دس يخچبل ػبػز وبس وٌيذ آًش 8ػشم 

 دسخِ ػلؼيَع ًگْذاسي وٌيذ. -70دهبي 
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 سٌجص ٍيزٍس  7-5

 اػشفبدُ ًوبئيذ. 1ثشاي سؼييي همذاس ٍيشٍع اص سٍؽ سؼييي دالن

 رٍش تعييي پالك  7-5-1

لز ديذز سا سبيي سا اص ػَػذبًؼيَى ٍيشٍع سْيِ ًوبئيذ. دس هوي سْيِ ّش س 10سلز ّبي  7-5-1-1

 سؼَين وٌيذ.

افضٍدُ ٍ دليز سا دس  2هيلي ليشش اص ّش سلز ػَػذبًؼيَى ٍيشٍع سا ثِ ّش دٍ چبّه 1/0 7-5-1-2

ػبػز اًىَثِ ًوبئيذ سب 1-2% دي اوؼيذ وشثي ثِ هذر5دسخِ ػبًشي گشاد دس هحيي  37

 ٍيشٍع خزة گشدد.

يبفضائيذ. ػذغ ( سا ثِ ّش چبّه ث9-5)ًجك ثٌذ  Overlayهيلي ليشش اص هحيي  2-1ػذغ  7-5-1-3

 دسخِ ػلؼيَع لشاس دّيذ. 37سٍص دس اًىَثبسَس سٌظين ؿذُ دس  5ثِ هذر 

 دليمِ سثجيز ًوبئيذ. 10سا خبسج وشدُ ٍ ػلَلْب سا دس هشبًل ثِ هذر Overlayهحيي  7-5-1-4

دسكذ سْيِ ؿذُ  5/0هشبًَل سا اص داخل چبّىْب خبسج وشدُ ٍػلَلْب سا ثب وشيؼشبل ٍيَلِ  7-5-1-5

دليمِ سًگ آهيضي  20حدن اص آة( ثِ هذر  80دن اص هشبًَل ٍ ح 20دس هشبًَل ٍ آة )

 ًوبئيذ.

سًگ سا خبسج ًوَدُ ، ػلَلْب سا ثب آة ؿْشي ؿؼشـَ دادُ ٍ دس َّاي آصهبيـگبُ خـه  7-5-1-6

 ًوبئيذ.

هيلي  1/0سادس  3سؼذاد دالوْبي ّش سلز سا ؿوشدُ ٍ)سؼذاد ٍاحذّبي سـىيل دٌّذُ دالن( 7-5-1-7

 بػجِ ًوبييذ.هح 1ليشش ثب اػشفبدُ اص فشهَل 

 PFU/mlهيبًگيي دالوْبي دٍ چبّه ; ×  10× 

 

 

                                                 
1- Plaque assay 
2- Wells 

1- Plaque forming units(PFU) 
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