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آب -جعتجَ ٍ ؼٌاظايي لصيًَال – رٍغ آزهَى هيكرٍتيَلَشي
چاپ اول

آؼٌايي تا هؤظعِ اظتاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى
هؤظعِ اظتاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى تِ هَجة قاًَى ،تٌْا هرجغ رظوي
كؽَر اظت كِ ػْذُ دار ٍظيفِ تؼييي ،تذٍيي ٍ ًؽر اظتاًذاردّاي هلي (رظوي)
هيثاؼذ.
تذٍيي اظتاًذارد در رؼتِ ّاي هختلف تَظظ كويعيَى ّاي فٌي هركة از
كارؼٌاظاى هؤظعِ ،صاحثٌظراى هراكس ٍ هؤظعات ػلوي ،پصٍّؽي ،تَليذي
ٍاقتصادي آگاُ ٍهرتثظ تا هَضَع صَرت هيگيرد .ظؼي تر ايي اظت كِ
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اظتاًذاردّاي هلي ،در جْت هغلَتيت ّا ٍ هصالح هلي ٍتا تَجِ تِ ؼرايظ
تَليذي ،فٌي ٍ في آٍري حاصل از هؽاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحثاى حق ٍ
ًفغ ؼاهل :تَليذكٌٌذگاى ،هصرف كٌٌذگاى ،تازرگاًاى ،هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ
ًْادّا ٍ ظازهاًْاي دٍلتي تاؼذ.پيػ ًَيط اظتاًذاردّاي هلي جْت ًظرخَاّي
تراي هراجغ ريٌفغ ٍاػضاي كويعيَى ّاي فٌي هرتـَط ارظال هيؽَد ٍ پط از
دريـافت ًظـرات ٍپيؽٌْادّـا در كـويتِ هلـي هرتثـظ تـا آى رؼتِ عرح ٍدر
صَرت تصَية تِ ػٌَاى اظتاًذارد هلي (رظوي) چاج ٍ هٌتؽر هي ؼَد.
پيػ ًَيط اظتاًذاردّايي كِ تَظظ هؤظعات ٍ ظازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ ريصالح
ٍ تا رػايت ضَاتظ تؼييي ؼذُ تْيِ هي ؼَد ًيس پط از عرح ٍ تـررظي در
كويتِ هلي هرتَط ٍ در صَرت تصَية ،تِ ػٌَاى اظتاًذارد هلي چاج
ٍهٌتؽرهي گردد .تذيي ترتية اظتاًذاردّايي هلي تلقي هي ؼَد كِ تر اظاض هفاد
هٌذرج در اظتاًذارد هلي ؼوارُ (( ))5تذٍيي ٍ در كويتِ هلي هرتَط كِ تَظظ
هؤظعِ تؽكيل هيگردد تِ تصَية رظيذُ تاؼذ.
هؤظعِ اظتاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى از اػضاي اصلي ظازهاى تيي الوللي
اظتاًذارد هيثاؼذ كِ در تذٍيي اظتاًذاردّاي هلي ضوي تـَجِ تِ ؼرايظ كلي
ًٍيازهٌذيْاي خاؾ كؽَر ،از آخريي پيؽرفتْاي ػلوي ،فٌي ٍ صٌؼتي جْاى ٍ
اظتاًذاردّـاي تيي الوـللي اظتفـادُ هي ًوايذ.
هؤظعِ اظتاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى هي تَاًذ تا رػايت هَازيي پيػ
تيٌي ؼذُ در قاًَى تِ هٌظَر حوايت از هصرف كٌٌذگاى ،حفظ ظالهت ٍ ايوٌي
فردي ٍػوَهي ،حصَل اعويٌاى از كيفيت هحصَالت ٍ هالحظات زيعت هحيغي ٍ
اقتصادي ،اجراي تؼضي از اظتاًذاردّا را تا تصَية ؼَراي ػالي اظتاًذارد
اجثاري ًوايذ .هؤظعِ هي تَاًذ تِ هٌظَر حفظ تازارّاي تيي الوللي تراي
هحصَالت كؽَر ،اجراي اظتاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ تٌذي آًرا اجثاري
ًوايذ.

www.abpsoil.com

ّوچـٌيي توٌظـَر اعـويٌاى تخـؽيذى تِ اظتفادُ كٌٌذگـاى از خـذهات ظازهاًْا
ٍ هؤظعات فؼال در زهيٌِ هؽاٍرُ ،آهَزغ ،تازرظي ،هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى
ظيعتن ّاي هذيريت كيفيت ٍهذيريت زيعت هحيغي ،آزهايؽگاّْا ٍ كاليثرُ
كٌٌذگاى ٍظايل ظٌجػ ،هؤظعِ اظتاًذارد ايٌگًَِ ظازهاًْا ٍ هؤظعات را تر
اظاض ضَاتظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى هَرد ارزياتي قرار دادُ ٍ در صَرت
احراز ؼرايظ الزم ،گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت تِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ تر ػولكرد آًْا
ًظارت هي ًوايذ .ترٍيج ظيعتن تيي الوللي يكاّا  ،كاليثراظيَى ٍظايل ظٌجػ
تؼييي ػيار فلسات گراًثْا ٍ اًجام تحقيقات كارتردي تراي ارتقاي ظغح
اظتاًذاردّاي هلي از ديگر ٍظايف ايي هؤظعِ هي تاؼذ.
وّيكي ْٛاقزبٔعاؼظ " آة  -خكزد ٚ ٛنٕبقبيي
ٌژئٛال" -ؼٚل آؾِِ ْٛيىؽٚثيٌٛٛژي
قّذ يب ّٔبيٕعگي
فض٘ ٛيئذ فٍّي أكزيزٛ
پبقزٛؼ ايؽاْ
ٚؾاؼد ثٙعانذ ،ظؼِبْ ٚ
آِٛؾل پؿنىي-اظاؼٖ وً
آؾِبيهگب٘ي وٕزؽي غػا ٚ
ظاؼٚ
ِٛقكٗ اقزبٔعاؼظ  ٚرسميمبد
يٕقزي ايؽاْ
نؽوذ آة  ٚفبضالة اقزبْ
رٙؽاْ
فض٘ ٛيئذ فٍّي ظأهگبٖ فٍَٛ
پؿنىي ايؽاْ
قبؾِبْ زفبؽذ اؾ ِسيظ ؾيكذ
اقزبْ رٙؽاْ
پژ٘ٚهگبٖ يٕقذ ٔفذ ايؽاْ
ِٛقكٗ
يٕقزي
ِٛقكٗ
يٕقزي

اقزبٔعاؼظ  ٚرسميمبد
ايؽاْ
اقزبٔعاؼظ  ٚرسميمبد
ايؽاْ

ؼئيف
ايالٔيِ ،سّعِٙعي(ظوزؽاي
ِيىؽٚة نٕبقي)
افضبء
زيئّي ،پؽٚيٓ(ظوزؽاي
ظاِپؿنىي)
ؾٔعٚويٍي ،فبعّٗ(فٛق ٌيكبٔف
فٍ َٛثٙعانزي ظؼ رغػيٗ)
يعيمي ّ٘،ب(ٌيكبٔف ؾيكذ
نٕبقي )
غالِيِ ،يزؽا (ظوزؽاي ثٙعانذ
ِسيظ)
لبئّئ ،كؽيٓ(فٛق ٌيكبٔف
فٍ َٛثٙعانزي ظؼ رغػيٗ )
ِسجقٍي ،لبقّقٍي(فٛق ٌيكبٔف
ِيىؽٚة نٕبقي)
ظثيؽ
ظٚچهِّٗٙ ،عي(ٌيكبٔف ثٙعانذ
ِسيظ)
ؾؼقبؾي ،گيزب(ٌيكبٔف يٕبيـ
)
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ؿفحّ

اٌف
ة
1
1
2
2
4
23
23

فٙؽقذ ِٕعؼخبد
پيهگفزبؼ
ِمعِٗ
٘عف  ٚظإِٗ وبؼثؽظ
ِؽاخـ اٌؿاِي
ايغالزبد  ٚرقبؼيف
ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
ؼٚل ٘بي آؾِْٛ
ثيبْ ٔزبيح
گؿاؼل آؾِْٛ

پيهگفزبؼ
اقتتزبٔعاؼظ آة -خكتتزد ٚ ٛنٕبقتتبيي ٌژيتتٔٛال ظؼ آة – ؼٚل
آؾ ِِ ْٛيىؽٚثيٌٛ ٛژي وٗ ر ٛقظ وّي كي٘ ْٛبي ف ٕي ِؽث ٛعٗ
ر ٙيٗ  ٚرعٚيٓ نعٖ  ٚظؼ چ  ٚ ًٙچ ٙبؼِيٓ خٍ كٗ وّي زٗ ِ ٍي
ا قزبٔعاؼظ ِيىؽٚثيٌٛ ٛژي ِٛؼش ِٛ 22/2/2ؼظ ر ًٛيت لؽاؼ
گؽف زٗ ا قذ ،اي ٕه ثٗ ا قزٕبظ ث ٕع ِ 1بظٖ  3لبٔ ْٛا يالذ
لٛأيٓ ِ ٚمؽؼاد ِؤقكٗ اقزبٔعاؼظ  ٚرسميمبد يٕقزي ايؽاْ
ِ ًٛة ثِ ّٓ ٙبٖ  1331ثٗ ف ٕٛاْ ا قزبٔعاؼظ ِ ٍي ا يؽاْ ،
ِٕزهؽ ِي نٛظ.
ثؽاي زفؼ ّ٘گبِي ّ٘ ٚبٕ٘گي ثب رسٛالد  ٚپيهؽفزٙبي ٍِي ٚ
خٙبٔي ظؼ ؾِيٕٗ يٕبيـ  ،فٍٚ َٛضعِبد  ،اقزبٔعاؼظ٘بي ٍِي
ايؽاْ ظؼ ِٛالـ ٌؿ َٚردعيع ٔؾؽ ضٛا٘ع نع ٘ ٚؽ گٗٔٛ
پيهٕٙبظي وٗ ثؽاي ايالذ  ٚرىّيً ايٓ اقزبٔعاؼظ اؼائٗ
نٛظ ،ظؼ ٕ٘گبَ ردعيعٔؾؽ ظؼ وّيكي ْٛفٕي ِؽثٛط ِٛؼظرٛخٗ
لؽاؼ ضٛا٘ع گؽفذ .ثٕبثؽايٓ ثؽاي ِؽاخقٗ ثٗ اقزبٔعاؼظ٘بي
ٍِي ايؽاْ ثبيع ّ٘ٛاؼٖ اؾ آضؽيٓ ردعيعٔؾؽ آٔٙب اقزفبظٖ
وؽظ.
ظؼ رٙيٗ  ٚرعٚيٓ ايٓ اقزبٔعاؼظ ققي نعٖ اقذ وٗ ضّٓ رٛخٗ
ثٗ نؽايظ ِٛخٛظ ٔ ٚيبؾ٘بي خبِقٗ ،ظؼ زع اِىبْ ثيٓ ايٓ
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اقزبٔعاؼظ

ٚ

اقزبٔعاؼظ

ٍِي

وهٛؼ٘بي

يٕقزي

ٚ

پيهؽفزٗ

ّ٘بٕ٘گي ايدبظ نٛظ.
ِ ٕبثـ ِ ٚب ضػي وٗ ثؽاي ر ٙيٗ ا يٓ ا قزبٔعاؼظ ثٗ وبؼ ؼف زٗ
ثٗ نؽذ ؾيؽ اقذ :
1. ISO 11731 :1998 Water quality - Detection and Enumeration of Legionella .
2. Isolation of legionella pneumophila from Tehran hospital water samples Mohammad
mehdiaslani , mahdokhtpourmansour , motteza motavalian
Microbiology depratment , pasteur institaue of Tehran 13164.iran.
)Iranin Biomedical Journal 1 ( October 1997

ِمعِٗ
ٌژئٛال

1

فبًِ نيٛؿ ثيّبؼي ٌژئٛؽ٘ب ظؼ قبي  1443ظؼ

فيالظٌفيب ثٛظٖ اقذ .ظ ٚنىً ثيّبؼي رٛقظ ايٓ اؼگبٔيكُ
2

نٕبضزٗ نعٖ اقذ ،نىً اٚي پِٕٛٛريه

(ؼيٛي)  ٚنىً ظ َٚغيؽ

پِٕٛٛريه وٗ رسذ فٕٛاْ رت پٔٛزيبنٔ 3بِيعٖ ِي نٛظ .
ٌژئٛال٘ب ،ثغٛؼ ٚقيقي ظؼ آثٙبي عجيقي أزهبؼ ظانزٗ ٚ
ثؽضي اؾ گ٘ ٗٔٛبي آْ لبظؼ ٘كزٕع ثٗ ِعد عٛالٔي ظؼ آة ٚ
ضبن ؾٔعٖ ثّبٕٔعّ٘ .چٕيٓ زضٛؼ آٔٙب ظؼ ٌ٘ ٌٗٛبي آثؽقبٔي
ثٛيژٖ ظؼ قيكزُ ٘بي رٛٙيٗ ٚ ٚقبيً ضٕه وٕٕعٖ  ٚگؽَ
4

وٕٕعٖ  ،ظؼ ٔزيدخ اقزٕهبق ِٗ پبل

ثٗ ظاضً ؼيٗ ٔفٛغ وؽظٖ

ً ظؼ افؽاظي وٗ قيكزُ
 ٚقجت ايدبظ ففٔٛذ  ٚثيّبؼي ضًٛيب
ايّٕي ثعٔهبْ ضقيف نعٖ اقذ ِ ،يگؽظظ.

1- Legionella
2- Pneumotic
3- Pontiac Fever
4- Aerosols
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آة  -خظتدٕ ٔ ػُبطبئي نژيَٕال – رٔع آسيٌٕ
ييكزٔثيٕنٕژي

1

ْذف ٔ دايُّ كبرثزد

٘عف اؾ رعٚيٓ ايٓا قزبٔعاؼظ رق ييٓ ؼٚلخ كزد ٚ ٛنٕب قبيي
ٌژئٛال

 ٚرطّيٓ رقعاظ آٔٙب ظؼ ّٔ٘ ٗٔٛبي آة ِيثبنع .ايتٓ

ؼٚل ثؽاي ا ٔٛاؿ آث ٙبي آ نبِيعٔي  ،غ يؽ آ نبِيعٔي

ِٛ ٚاظ

ّ٘ؽاٖ آٔٙب نبًِ  ،ؼقٛثبدِٛ ،اظ رٗ ٔهيٓ نعٖ ٌ ٚدٓ لبثً
اقزفبظٖ ِيثبنع.

2

يزاخغ انشايي

ِعاؼن اٌؿا ِي ؾ يؽ

زبٚي ِمؽؼا ري ا قذ

وٗ ظؼ

ِزٓ ا يٓ

ا قزبٔعاؼظ ثٗ آٔ ٙب اؼ خبؿ ظاظٖ نعٖ ا قذ .ثٗ ايٓرؽر يت آْ
ِ مؽؼاد خؿ ئي اؾ ا يٓ ا قزبٔعاؼظ ِس كٛة ِي نٛظ .ظؼ

ِٛؼظ

ِؽاختتتتتتتتتتتـ ظاؼاي رتتتتتتتتتتتبؼيص چتتتتتتتتتتتب
 / ٚيتب ردعيتعٔؾؽ ،ايتالزيٗ٘ب  ٚردعيتعٔؾؽ٘بي ثقتعي ايتٓ
ِعاؼن ِٛؼظ ٔ ؾؽ ٔي كذِ .ق ٙػا ث ٙزؽ ا قذوبؼثؽاْ غيٕ فـ ا يٓ
ا قزبٔعاؼظ اِ ىبْ وبؼثؽظ آ ضؽيٓ ا يالزيٗ٘ب  ٚردع يعٔؾؽ٘بي
ِعاؼن اٌؿا ِي ؾ يؽ ؼا ِٛؼظ ثؽؼ قي
ِؽا خـ ثع ْٚربؼيص چب

لؽاؼ ظ٘ ٕع .ظؼ

ِٛؼظ

 / ٚيب ردع يع ٔ ؾؽ ،آ ضؽيٓ چب

/ٚ

يبردع يع ٔ ؾؽ آْ ِعاؼن اٌؿا ِي اؼ خبؿ ظاظٖ نعٖ ِٛؼظ ٔ ؾؽ
اقذ.
اقزفبظٖ اؾ ِؽاخـ ؾيؽ ثؽاي وبؼثؽظ ايٓ اقزبٔعاؼظ اٌؿاِي
اقذ :
ا قزبٔعاؼظ ِ ٍي ا يؽاْ نّبؼٖ  :4222قبي  - 1336آ ئيٓ وبؼ
ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي اؾ آة خٙذ آؾِٙٔٛبيِيىؽٚثيٌٛٛژي
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ا قزبٔعاؼظ ِ ٍي ا يؽاْ

نّبؼٖ :4223

قبي  1336آ ئيٓ

وبؼ

آؾِْ٘ٛبي ثبوزؽيٌٛٛژيىي آة
ا قزبٔعاؼظ ِ ٍي ا يؽاْ نّبؼٖ  :2343قبي 1322آ ئيٓ وبؼ ظؼ
آؾِبيهگبٖ ِيىؽٚثيٌٛٛژي

3

اؿطالحبت ٔ تؼبريف

ظؼا يٓ ا قزبٔعاؼظ ا يغالزبد ٚ / ٚاژٖ ٘ب ثب ر قبؼيف

ؾ يؽ

ثىبؼ ِيؼٚظ :
نژيَٕال
1-3
ثبوزؽي گؽَ ِٕ في ٘ٛاؾي ِي ٍٗ اي نىً  ،ثع ْٚا قپٛؼ ٚ
تٛي
تؽ ٚ ْٚعت
تي ِ 2/4يىت
تؽٌ آْ  2/3اٌت
تٗ فت
تذ وت
تعاؼ اقت
ربژوت
ِ22ي ىؽِ ْٚيثب نع  ٚلبظؼ ا قذ ظؼ ِعد ثيم اؾ ظ ٚؼٚؾ ثؽ
ؼٚي ِسيظ ثبفؽي زبٚي آگبؼ ،فًبؼٖ ِطّؽ ،وؽثٓ فقبي  ،اي
 قيكزئيٓ ٚ 1آ٘ٓ قٗ ؽؽفيزي وٍٕي ٘بي قفيع يب اؼغٛأي يبآثي ِزّبيًثٗ قجؿ ٌدٕي ؼٔگ ؽب٘ؽ ّٔبيٕع.
يبدآٔري  - 1ثز خي اس گٕ َّْبي نژيٕ َـال در طٕل يٕج ْبي ثه ُذ
اػــؼّ يــبٔراب ثــُفغ تٕنيــذ وهٕئٕرطــبَضييكُُذ.كهُيْب در
سيزاطتزيٕ ييكزٔطكٕپ ،2داراي ظبْزي ػفبف ٔ ػيؼّ يبَُذ 3اطت .
يبدآٔري  - 2ثّاطتثُبي يٕاردي چُذ رػذ ايٍ ثبكتزيٓب در غيبة
ال ـ طيظتئيٍ ايكبٌپذيز ًَيثبػذ.

4

ًََّٕ ثزداري

ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي ثبيع ِغبثك ثب اقزبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ نّبؼٖ
 4222قتتتبي  - 1336آئتتتيٓ وتتتبؼ ّٔٔٛتتتٗ ثتتتؽظاؼي اؾ آة
خٙذآؾِٙٔٛبي ِيىؽٚثيٌٛٛژي أدبَ ِي گيؽظ .
ظزٔف ًََّٕ ثزداري
1-4
اؾ ؽؽٚف ِق ّٛي ظؼ آؾِبي هگبٖ ِيىؽٚثيٌٛ ٛژي ا قزفبظٖ وٕ يع
 ٚچٕبٔ چٗ ؽؽٚف لجالً ا قزفبظٖ نعٖ ثب نعثبيع پف اؾ رّ يؿ
وؽظْ  ٚآثىهي ّٔٛظْ آْ ثب آة ِمغؽ ،ظؼ ظِتبي  1211ظؼختٗ
قٍ كيٛـ ث ّعد  22ظلي مٗ ر ٛقظ ا رٛوال ٚقزؽ ْٚگؽظ ٔع ِ .غبثك
ثب ا قزبٔعاؼظ ِ ٍي ا يؽاْ نّبؼٖ  2343ؽؽ ٚفي وٗ ظؼ ثؽا ثؽ
ارٛوالِ ٚمبِٚذ ٔعاؼٔع ؼاِ ،يرٛأيع ثب نٕبٚؼ وؽظْ آْ ظؼ
) 1- Buffered Charcoal Yeast Extract Agar Medium ( BCYE
2- Sterio microscope
3- Ground glass
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آة ظاك  ( ،ظ ِبي ثيم اؾ  32ظؼخٗقٍ كيٛـ ) يب ثب ث طبؼ آة
ثٗ ِعد  5ظلي مٗ پب قزٛؼيؿٖ وٕ يع .ثؽاي ّٔ ٗٔ ٛثؽظاؼي ٌ دٓ
 ٚؼ قٛثبد رٗ ٔ هيٓ نعٖ اؾ ؽؽٚف ظ٘ب ٔٗ گ هبظ ظؼ پيچ ظاؼ
قزؽ ْٚنعٖ اقزفبظٖ وٕيع.
ظؼ ِ سً ٘بيي وٗ ّٔٗٔ ٛثؽظاؼي ِ هىً ِيثب نع ،ؽؽٚف ني هٗاي
ثق ٍذ اِ ىبْ نى كزگي ِٕب قت ٔي كذ ٚث ٙزؽ ا قذ وٗ اؾ ؽؽٚف
نيهٗاي وٗ ظؼ زفبػ پالقزيىي لؽاؼ ظاؼٔع اقزفبظٖ گؽظظ.
2-4
سيظتكغ
آث ٙبيي وٗ زبٚي ِٛاظ گ ٕعؾظاي او كيع وٕ ٕعٖ ِبٔ ٕع و ٍؽ
ِيثب نٕع،ثبيع ِ غبثك ثب ا قزبٔعاؼظ ِ ٍي ايؽاْ نّبؼٖ 4222
آئتتتيٓ وتتتبؼ ّٔٔٛتتتٗ ثتتتؽظاؼي اؾ آة خٙتتتذ آؾِٙٔٛتتتبي
ِيىؽٚثيٌٛ ٛژي ،يه فب ًِ غيؽفقبيوٕ ٕعٖ  ٚيب ضٕ ثي وٕ ٕعح
رؽوي جبد گ ٕعؾظا ؼا ل جً اؾ ّٔ ٗٔ ٛثؽظاؼي يب ظؼ ٕ٘ گبَ آْ
ثٗ ؽؽف ّٔ ٗٔٛثؽظاؼياضبفٗ وٕيع.
اَتمبل ًََّٕ
3-4
ّٔ٘ٗٔ ٛب ثب يع ظؼ ظ ِبي وّ زؽ اؾ  12ظؼ خٗ قيٍيٛـ  ٚثي هزؽ
اؾ  6ظؼ خٗ قٍ كيٛـ ٔگ ٙعاؼي نٔٛع  ٚظؼ ِعد ؾ ِبْ زعاوثؽ
ظ ٚؼٚؾ ،ثتٗ ظٚؼ اؾ گؽِتب ٔ ٚتٛؼ ضٛؼنتيع ثتٗ آؾِبيهتگبٖ
اؼقبي نٔٛع.
ر ٛييٗ ِي نٛظ ّٔٔ ٛخ آة پف اؾ ظؼيب فذ آْ ٘ ،ؽ چٗ قؽيقزؽ ٚ
رؽخيسب" ّ٘بْ ؼٚؾ ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي (ثٗٚيژٖ ثؽاي ّٔ٘ ٗٔٛبيي
وٗ زبٚي گٕعؾظا ِيثبنٕع) ِٛؼظ آؾِ ْٛلؽاؼ گيؽٔع .فبيٍٗ
ؾِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٔي ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيٓ
خ ّـ آٚؼي ّٔ ٚ ٗٔ ٛرغ ٍيؼ آْ ،ث غٛؼ ِغ ٍٛة ظ ٚؼٚؾ ا قذ ٚ
ٔجبيع اؾ  5ؼٚؾ ثيهزؽ نٛظ.
ّ٘چ ٕيٓ زعاوثؽ فب يٍٗ ؾ ِبٔي ثيٓ خ ّـ آٚؼي ّٔ ٗٔ ٛرب و هذ
ّٔٔٛخ رغٍيؼ نعٖ  14ؼٚؾ اقذ .
1

ًََٕــّ ثــزداري اس آثٓــبي حــبٔي يــٕاد گُــذسدا ٔ

يبدآٔري  - 1چُبَچّ ًََّْٕب لزار اطت ثّ يظبوتي دٔر اَتمبل
يبثُذ ،السو اطت كّ در گشارع آسيٌٕدرج گزدد تب تبثيز احتًبني
آٌ ثز رٔي َتبيح آسيٌٕ در َظز گزوتّ ػٕد .
يبدآٔري  - 2ثٓتز اطت ًََّٕ ْبدرطي اَتمـبل درديـبي 6  2
در خّ طه ظيٕص َگ ٓذاري ػَٕذ تب،تغييزات ت ؼذاد ثبكتزي ٓبي س َذِ
(خـٕؿــــب ثــــب تٕخــــّ ثــــّ رػــــذ ٔ تحزيــــ پــــذيزي
ييكزٔارگبَيظىْبيْتزٔتزٔوي  2در ديبي ثيغ اس  22درخّ طهظيٕص)
ثّ حذالم ثزطذ.

5

يٕاد السو

1 -5

يحيط كؼت
1- Biocide
2- Heterotrophic
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اؾ ِتٛاظ نتيّيبئي ثتب ظؼختٗ ضٍتٛو ثتبال ظؼ آِتبظٖ قتبؾي
ً اؾ ِسيظ ٘بي
ِسيظ ٘بي وهذ ِ ٚقؽفٙب اقزفبظٖ ّٔبئ يع.رؽخيسب
وهذ ردبؼري ِ ٚقؽفٙبي ِقزجؽ اقزفبظٖ وٕيع.
ِ سيظ و هذ ؼا

ثؽ عجكظ قزٛؼاٌقًّ

قبؾٔعٖ ر ٙيٗ ٔ ّٛظٖ ٚ

فٛاِتً أزطتبثي  ٚقتبيؽ ٍِؿِٚتبد ؼنتع ؼا ظؼغٍؾتذ ٘تبي
پيهٕٙبظي ثٗ آْ اضبفٗ وٕيع .رٛخٗ ظانزٗثبنيع وٗ آة ِٛؼظ
ا قزفبظٖ ظؼ آ ِبظٖ

قبؾي

ِ سيظ و هذ ثب يع اؾ ظ قزگبٖ آة

ِمغؽگيؽي نيهٗاي رٙيٗنعٖ ثبنع.
1-1-5

ي حيط ك ؼت ثبوزي حبٔيآ گبر  ،ػ ـبرِ يخ ًز ٔ كزثٍ و ؼبل

()BCYE

ِمعاؼ :
 12گؽَ ( Yeast extract bacteriological

رؽويجبد :
فًبؼٖ ِطّؽ

) grad

آگبؼ
وؽثٓ فقبي
ّٔه ِٕٛپزبقيُ آٌفبوزٛ
گٍٛربؼاد
ظ -ٚاقزبِيع-ٚ
آِيٕٛاربٔي قٌٛفٔٛيه
اقيع
٘يعؼٚوكيع پزبقيُ

 12گؽَ Agar
 2گؽَ Activated charcoal
 1گؽَ Alpha- ketoglutarate
,monopotassium salt ACES BUFFER
( N-2-acetamido-2
 12گؽَ
aminoethanesulfonic acid
 2/2گؽَ )( Potassium hydroxide( KOH
)Pellets
 2/4گؽَ L- cysteine hydrochloride
monohydrate

اي -قيكزئيٓ
٘يعؼٚوٍؽايع ِٕ٘ٛيعؼارٗ
 2/25گؽَ
پيؽ ٚفكفبد آ٘ٓ قٗ
ؽؽفيزي
رب ِ 1222يٍي ٌيزؽ Distilled
آة ِمغؽ
عؽؾ رٙيٗ :
انف  -يحهٕنٓبي طيظتئيٍ ٔ آٍْ

 2/4گؽَ اي -قي كزئيٓ ٘يعؼٚوٍؽ يع  2/25 ٚگؽَ پ يؽ ٚف كفبد
آ٘ٓ قٗ ؽؽفيزي ؼا ٘ ،ؽ يه ثغٛؼ خعاگبٔٗ ثٗ ِ 12يٍي ٌيزؽ
آة ِم غؽ ا ضبفٗ ٔ ّٛظٖ

رب ِسٍٙ ٌٛبيي اؾ آْ ر ٙيٗ

آٔ گبٖ ٘ؽ ِس ٍٛي ؼا ثبفجٛؼ اؾ يبفي ثب ا ٔعاؾٖ
ِ 2/22ي ىؽْٚ

نٛظ .
ؼٚؾ ٔٗ

قزؽّٔ ْٚبئ يعِ .س ٍٛي ٘بي ثع قذ آ ِعٖ ؼا ظؼ
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ؽؽف رّيتؿ ٚقتزؽ ْٚنتعٖ ؼيطزتٗ  ٚظؼ ظِتبي  -22  3ظؼختٗ
قٍكيٛـ زعاوثؽ ثّعد ِ 3بٖ ِيرٛأيع ٔگٙعاؼي وٕيع.
ة  -ثبوز ACES
پٛظؼ ACESؼاِ ،غبثك ثب ظقزٛؼاٌقًّ قتبؾٔعٖ ظؼ ِ 522يٍتي

ٌي زؽ آة ِم غؽ ؼيط زٗ  ٚثب لؽاؼ ظاظْ ظؼز ّبَ آة گؽَ ظؼ
ظ ِبي  45رب  52ظؼ خٗ قٍ كيٛـ زً ّٔبئ يع قپف ٘يعؼٚو كيع
پزب قيُ ؼا ثٗ عٛؼ خعاگب ٔٗ ثٗ ِ 422ي ٍي ٌي زؽ آة ِم غؽ
ا ضبفٗ وؽظٖ  ٚثٗ آؼا ِي ر ىبْ ظ٘ يع .ثؽاي آ ِبظٖ وؽظْ
ثبفؽ ،ACESايٓ ظِ ٚسٍٛي ثعقذ آِعح فٛق ؼا ثب ُ٘ ِطٍتٛط
وٕيع.
رػب يت تزت يت وٕق ثزاي
يبدآٔري -
ػـبرح يخًز ضزٔري اطت.

خ هٕگيزي اس تغي يز در

پ  -يحيط َٓبيي
ثٗ عٛؼ ِزٛاٌي ثٗ ِ 422يٍي ٌيزؽ اؾ ثبفؽ  ACESفٛق  ،وؽثٓ
ف قبي ،ف ًبؼٖ ِط ّؽ  ٚآٌفبوزٛگٍ ٛربؼاد(ع جك ث ٕع )1-1-5
اضبفٗ وٕيع 5/6 .گؽَ اؾ ٘يعؼٚوكيع پزبقيُ ؼا ظؼ يه ٌيزؽ
آة ِمغؽخعاگب ٔٗ زً وٕ يع رب ِس ٍٛي ِٛ 2/1ي ثؽ ٌي زؽ ثع قذ
آ يعِ 5/3 .ي ٍي ٌي زؽ اؾ ا قيع قٌٛفٛؼيه ؼاخعاگب ٔٗ ثٗ يه
ٌيزؽ آة ِمغؽ اضتبفٗ وٕيتعِ pH .ستيظ ؼا ثتب اقتزفبظٖ اؾ
ِس ٍٛي ِٛ 2/1ي ثؽ ٌيزؽ٘يعؼٚو كيع پزب قيُ يب ِس ٍٛي 2/1
ِتتٛي ثتتؽ ٌيزتتؽ اقتتيع قتتٌٛفٛؼيه ظؼ ِستتعٚظٖ 6/4 2/25
رٕؾئُّبئيع .قپف آ گبؼ ؼا (ع جك ث ٕع  )1-1-5ثٗ آْ ا ضبفٗ
وٕيع  ٚظؼ ظِبي  1211ظؼخٗ قٍكيٛـ ثٗ ِعد  15 1ظليمتٗ
ظؼ ارٛوال ٚقزؽّٔ ْٚبئيع .قپف ظِبي آْ ؼا ظؼ زّبَ آة گؽَ
رب  52 2ظؼخٗ قٍكيٛـ وب٘م ظ٘يعِ .سٌٍٙٛبي اي  -قيكتزئيٓ
 ٚپ يؽ ٚف كفبد آ ٘ٓ قٗ ؽؽفي زي رٙيٗ نعٖ ظؼ ث ٕع ا ٌف ؼا ظؼ
نؽايظ قزؽ ْٚثٗ رعؼيح ثٗ آْ افؿٚظٖ ِ ٚطٍتٛط ّٔبئيتعpH .
ٔٙبيي ِستيظ ؼا ظؼظِتبي  25ظؼختٗ قٍكتيٛـ زتعٚظ 6/4 2/4
رٕؾيُ وٕيع ٚ .اؾ ِسيظ فٛق ثٗ زدُ ٘بي ِ 22يٍي ٌيزؽي ظؼ
پٍيذ ٘بي قزؽ ْٚرمكيُ ّٔبئيع ٚقپف ظؼ ظِبي اربق ثگػاؼيع
رب ؼع ٛثذ ا ضبفيپٍيذ٘ب ض هه نٛظ ،پٍيذ ٘بي فٛق ؼا ظؼ ظ ِبي
تٛلِسىُ  ٚ 1ظؼ
تب ظؼپت
تي ثت
تً ؽؽٚفت
تيٛـ ظاضت
تٗ قٍكت
 4 2ظؼخت
ربؼيىي ثّعد زعاوثؽ رب ٘ 4فزٗ ِيرٛأيع ٔگٙعاؼي وٕيع.

1- Airtight containers
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2-1-5
طيظتئيٍ

يحيط ثبوزي حبٔي ػـبرِ يخًز ٔ كزثٍ وؼبل ثـذٌٔ ال -
1

ِ سيظ ؼا (ع جك ث ٕع  )1-1-5ر ٙيٗ وٕ يع ثب ا يٓ ر فبٚد وٗ ظؼ
ايٓ ِؽزٍٗ اؾ اضبفٗ وؽظْ اي -قيكزئيٓ ضٛظظاؼي ّٔبئيع.
3-1-5

يحيط اَتخبثي -GVPCيحيط ثبوزي حبٔي ػـبرِ يخًـز ٔكـزثٍ

وؼبل ثب يكًم ْبي اَتخبثي

ايٓ ِسيظ ثب ِسيظ

2

( BCYEعجك ثٕع  )1-1-5اؾ ٔؾتؽ وتبؼايي

يى كبْ ثٛظٖ  ٚر فبٚد آْ ظؼٛٔ 3ؿ آٔ زي ثيٛر يه  ٚيه ا قيع
آِي ٕٗ گٍي كيٓ ثٗ ف ٕٛاْ ِى ًّ ا قذ ،وٗ (ع جك ث ٕع -3-1-5
)3ثٗ آْ افؿٚظٖ ِينٛظ.
 1-3-1-5يكًمْبي اَتخبثي

غٍؾذ٘بي ٔٙبيي ظؼ ِسيظ
گالقيٓ فبؼي اؾ

فجبؼركذ اؾ :

GVPC

 3گؽَ ظؼ ٌيزؽ Ammonium- free glycine

آِٔٛي َٛثع ْٚگٍيكيٓ
پٍي ِيىكيٓ  Bثًٛؼد

ٚ 22222ازع ثيٓ اٌٍٍّي ظؼ ٌيزؽ

ّٔه قٌٛفبد

Polymyxin B Sulfate

ٚأىِ ٛبيكيٓ

 2/221گؽَ ظؼ ٌيزؽ Vancomycin

٘يعؼٚوٍؽايع

hydrochloride

قيىٍ٘ ٛگؿيّبيع

 2/22گؽَ ظؼ ٌيزؽ Cycloheximide

 2-3-1-5طزس تٓيّ يكًمْبي آَتي ثيٕتي

اٌف  -زعٚظ ِ 222يٍي گؽَ اؾ

پٍي ِيىكيٓ  Bثٗ يتٛؼد ّٔته

قٌٛفبد ؼا ثٗ ِ 122يٍي ٌيزؽ آةِمغؽ ثيبفؿائيع

رب غٍؾزي

ِقبظي ٚ 14545ازع ثيٓ اٌٍٍّي 3ظؼ ِيٍي ٌيزؽ ثٗ ظقذ آيع.
قپف آٔؽاِط ٍٛط ٔ ّٛظٖ  ٚر ٛقظ

يبفي غ هبيي

ثب

ا ٔعاؾٖ

) 1- Buffered charcoal yeast exteract medium without L - cyctein ( BCYE
2- Buffered charcoal yeast exteract medium with selective supplements
3- International unit
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ؼٚؾ ٔٗ ِ 2/22ي ىؽ ْٚقزؽّٔ ْٚبئ يع .آٔ گبٖ ظؼزدُ ٘بي 5/5
ِيٍي ٌيزؽي ظؼ ؽؽٚف قزؽ ْٚرمكيُ ّٔٛظٖ ٚ ،ظؼ ظِتبي -223
ظؼخٗ قٍكيٛـ ٔگٙعاؼي ّٔبئيع.
لجً اؾ

اقزفبظٖ ّٔٛظْ ثب لؽاؼ ظاظْ ظؼ ظؼخٗ زؽاؼد اربق

آْ ؼا ثٗ زبٌذ ِبيـ رجعيً وٕيع.
ة ِ 22 -ي ٍي

گؽَ

ٚأىِٛبي كيٓ ٘يعؼٚوٍؽا يع

ِي ٍي ٌي زؽ آة ِم غؽ ا فؿٚظٖ ِ ٚط ٍٛط وٕ يع ٚ
يبفي غ هبيي ثب ا ٔعاؾٖ ؼٚؾ ٔٗ ِ 2/22ي ىؽْٚ

ؼا

ثٗ 22

ثبفجٛؼ اؾ

آْ ؼا قزؽْٚ

ّٔبئ يع .قپف آْ ؼا ظؼ ٌٌ٘ٗ ٛبي يه ِي ٍي ٌي زؽي قزؽ ْٚنعٖ
رمكيُ ّٔٛظٖ  ٚظؼ ظِتبي  -22  3ظؼختٗ قٍكتيٛـ
ّٔبئ يع .ل جً اؾا قزفبظٖ ٔ ّٛظْ

ثب

ٔگٙتعاؼي

لؽاؼ ظاظْ ظؼ ظؼ خٗ

زؽاؼد اربق آٔؽا ثٗ زبٌذ ِبيـ رجعيً وٕيع.
  2گؽَ قيىٍ٘ ٛگؿيّب يع ؼا ثٗ ِ 122ي ٍي ٌي زؽ آة ِم غؽا فؿٚظٖ  ٚثب ف جٛؼ اؾ يبفي غ هبيي ثب أعاؾٖؼٚؾ ٔٗ 2/22
ِي ىؽ ْٚآْ ؼا قزؽّٔ ْٚبئ يع ،آٔ گبٖ ظؼ ٌٌ٘ٗ ٛبي ِ 4ي ٍي
ٌيزؽي قزؽ ْٚنتعٖ رمكتيُ ّٔتٛظٖ  ٚظؼ ظِتبي  -22 3ظؼختٗ
قٍ كيٛـ ٔگ ٙعاؼي ّٔبئ يع ،ل جً اؾ ا قزفبظٖ ٔ ّٛظْ ثب لؽاؼ
ظاظْ ظؼ ظؼخٗ زؽاؼد اربق آٔؽا ثٗ زبٌذ ِبيـ رجعيً وٕيع.

يبدآٔري -1

دار را يي تٕاٌ در ٔ ضؼيت

يكًم ْبي آَ تي ثيٕت ي

اَدًبد ثّ يذت حذاكثز تب ػغ يبِ َگٓذاريًَٕد.

يبدآٔري  -2طيكهْٕگشيًبيذ ،طى كجذي

1

يحظٕة يي ػٕد ٔ در سيبٌ
2

كبر ثب ػكم پٕدري ا يٍ يبدِ ػيًيبئي ثب يذ اس د طتكغ ٔ دْبٌث ُذ
اطتفبدِ ػٕد.

1- Hepatotoxic
2- Mask
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 3-3-1-5طزس تٓيّ يحيط كؼت GVPC

ايٓ ِسيظ ؼا (عجك ثٕع  )1-1-5رٙيٗ وٕيع ثب ايٓ رفبٚد وٗ
ث قع اؾ ا ضبفٗ وؽظْ آٌفبوزٛگٍٛربؼاد ثٗ ِ سيظ و هذ  3 ،گؽَ
گٍي كيٓ فبؼي اؾ آ ِٔٛيُ (ع جك ث ٕع  ) 1-3-1-5ثٗ آْ ا ضبفٗ
تع.پف اؾ
تيُ ّٔبئيت
تعٚظٖ  6/4  2/4رٕؾت
تٛظٖ  pHٚؼا ظؼِست
ّٔت
ا ضبفٗ وؽظْ اي -قي كزئيٓ  ٚآ ٘ٓ ،يه ز دُ اؾ ٘ؽ يه اؾ قٗ
آٔزتي ثيٛريته ( عجتك ثٕتع  )2-3-1-5ؼا ثتٗ ِستيظ ٔٙتبيي
افؿٚظٖ  ٚضٛة ِطٍٛط وٕيع.
4-3-1-5

كُتزل كيفيت يحيط كؼت

اؾ زؽاؼد ظاظْ عٛالٔي زيٓ قزؽ ْٚقبؾي ،يب گؽَ وؽظْ ثب
ظِبي ثكيبؼ ؾيبظ اخزٕبة وٕيع ؾيؽا ِّىٓاقذ ثؽ ؼٚي ويفيذ
غػايي ِسيظ وهذ  BCYEاثؽ ٔبِغٍٛة ثگػاؼظ ّ٘چٕيٓ ثٗ ربؼيص
رٌٛيع ٚأمضبي لبثٍيذ ًِؽف آْ ٔيؿ

رٛخٗ وٕيع.

ثٗ ِٕؾٛؼ اؼؾيبثي ِٕبقت ثٛظْ ِسيظ وهذ  GVPCثؽاي ٌژيتٔٛال
رٛييٗ ِينٛظ:
يه ّٔ ٗٔٛآة زبٚي اؼگبٔيكُ٘بي ٌژئٛال ؼا ثٗ عٛؼ ُ٘ ؾِبْ
ظؼ پٍيذ٘بي ِسيظ  GVPCوٗ يسذ وبؼايي آْ رأييع نعٖ اقذ
ثقٕٛاْ نب٘عِ ٚ ،سيظ  GVPCربؾٖ رٙيٗ نعٖ رٍمير وٕيع،پف
اؾ
گؽِطبٔٗ گػاؼي ثٗ ِٕؾٛؼ زًٛي اعّيٕبْٔ ،زبيح آٔٙب ؼا ثب
يىعيگؽ ِمبيكٗ ٔ ٚزيدٗ ؼا ثجذ وٕيع.

يبدآٔري -
را

ييتٕاٌ

طٕعْبي نيٕويهيشِ نژيَٕال ًَٕويال سيز گزِٔ ي
اس

يزكش

كهكظيٌٕ ييكزٔأرگبَيظىْبي

1

ايزاٌ

تٓيّ

ًَٕد .طپظض طجك تٕؿيّ يزكش وٕق ،ثّ يُظٕر ارسيبثي ٔ احيبب

ِٕ -1ؾٛؼ ِؽوؿ وٍىكي ْٛلبؼچ ٘ب  ٚثبوزؽي ٘بي يٕقزي  ٚففٔٛزي
ايؽاْ – قبؾِبْ پژ٘ٚم ٘بي فٍّي  ٚيٕقزي اقذ.
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ثزاي خبنؾ كزدٌ آٌ ،ثز رٔي يحيط كؼت ( BCYEطجك ثُذ )1-1-5
كؼت يدذد داد.

ظؼ يٛؼد ظؼ ظ قزؽـ ٔ جٛظْ ا يٓ ق ٛنٙب ِي رٛاْ اؾ گ٘ٗٔ ٛبي
ربؾٖ خعا نعٖ  ٚربئيع نعٖ ٌژئٛال ّٔٛفيال ؾيؽ گؽ ٖٚنّبؼٖ
تزٗ
تعظ اؾ آْ ٔگػنت
تذ ِدت
تٗ وهت
تٗ ِ 12ؽرجت
تٛؼري وت
ته ،ظؼ يت
يت
ثبنع،ا قزفبظٖ ٔ ّٛظ پف اؾ گؽِطب ٔٗ گػاؼي اؾ پؽگ ٕٗ ٘بيي
تٗ
تزٕع ،ثؽايرٙيت
تعْ ٘كت
تً ظيت
تٍر لبثت
تؽ ِكت
تُ غيت
تب چهت
تٗ ثت
وت
قٛقپبٔكي ْٛاقزفبظٖ وٕيع ٚ .پؽگٕٗ

ِهىٛن ؼا ظؼ يه ِيٍي

ٌيزؽ ِسيظ آثگٛنذ گٍيكيؽٚي قزؽ ْٚنعٖ (عجك ثٕع ) 3-2-5زً
ّٔٛظٖ  ٚظؼ ظِبي -22  3

ظؼخٗ قٍكتيٛـ

ٔگٙعاؼئّبئيتع.

ّ٘چٕيٓ ِيرٛأيع آْ ؼا ظؼ ِسٍٛي ّٔىي (عجك ثٕع ٚ )1-3-5
يتتب آة ِمغتتؽ قتتزؽ ْٚظؼ ظِتتبي - 32  5

ظؼختتٗ قٍكتتيٛـ

ٔگ ٙعاؼي وٕ يع (.ظؼ ٕ٘ گبَ ا قزفبظٖ ظؼ ظ ِبي ا ربق

لؽاؼ

ظ٘ يع رب اؾ زبٌذأد ّبظ ضبؼج نٛظ .قپف ضٛة ر ىبْ ظاظٖ ٚ
ثٗ ِعد  5ا ٌي  12ظلي مٗ قبوٓ ثّب ٔع رب ث طبؼاد زب يًوبِال"
ٔهكذ ّٔبيع).
2-5
1-2-5

يؼزفْب
ثبوز اطيذي

ِسٍٛي ِٛ 2/2ي ثؽ ٌيزؽ اقيع وٍؽيعؼيه (اٌف) ِ ٚسٍٛي 2/2
ِٛي ثؽ ٌيزؽ وٍؽيع پزبقيُ (ة) ؼا ثب زً وؽظْ ظؼ يه ٌيزؽ
آة ِم غؽ ر ٙيٗ وٕ يع .ثؽاي ر ٙيٗ ثبفؽ ا قيعي ثب يع 3/4
ِي ٍي ٌي زؽ اؾ ِس ٍٛي "ا ٌف "ِ 25 ٚي ٍي ٌي زؽ اؾ ِس ٍٛي "ة"
ؼا ثب يىعيگؽ ِطٍٛط وٕيعِ pH .سٍتٛي فتٛق ؼا ثتب افتؿٚظْ
ِسٍٛي يهِٛي ثؽ ٌيزؽ ٘يعؼٚوكيع پزبقتيُ ظؼ ِستعٚظٖ  2/2
 2/2رٕؾيُ ّٔبئيع.
يبدآٔري  - 1يح هٕل وٕق را ييتٕاَ يذ در ي ظزف ػي ؼّاي در
پيچ دار ،در يح هي تبر ي ٔ د يبي ا تبق ث ًذت حذاكثز يك ًبِ
َگٓذاري كُيذ.
يبدآٔري  -2ثزاي تٓ يّ يح هٕل  2/2يٕل ثز ني تز ا طيذ كهز يذري
غهيظ ثب ٔسٌ يخـٕؽ 1/11
ثبيذ  11/4 ،ييهي نيتز اطيذ كهزيذري
گزو ٔ در ؿذ خ هٕؽ حذالم  ٔ 35/4يب  22يي هي نيتزا طيذ كهز يذري
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غهيظ ثب ٔسٌ يخـٕؽ  1/16گزو ٔ درؿذ خهٕؽ حذالم  31/5را ثّ ي
نيتز آةيمطز اضبوّ كُيذ.
2-2-5

يحيط گهيظزٔل يبَتّ

1

تفبد
تبفؽ ّٔى تي فكت
تٛي ثت
تؽ ِسٍت
تي ٌيزت
تِٗ 1 :يٍت
تؽؾ رٙيت
عت
پزبقيُ( )pH = 2/5ؼا ثٗ ِ 4يٍي ٌيزؽ گٍيكؽٚي اضبفٗ وٕيع.
يبدآٔري  -ييتٕاَ يذ اس ي حيط گهي ظزٔل يبَ تّ
تدبري يٕخٕد ييثبػذ اطتفبدِ ًَبئيذ.
3-2-5

يحيط آثگٕػت گهيظزٔل

كّ ث ـٕرت

2

عؽؾ رٙيٗ 5 :گؽَ اؾ پٛظؼ ِسيظ وهذ آثگٛنذ ِغػي وٗ ثًٛؼد
ر دبؼي ظؼ ظ قزؽـ ِيثب نع ؼا ظؼِ 132ي ٍي ٌي زؽ آة ِم غؽ زً
ّٔبئيع قپف ثٗ آْ ِ 32يٍي ٌيزؽ گٍيكؽٚي (عجك ثٕع )2-2-5
تٗاي اؾ ختتٕف
ته  ٚرّيتتؿ نيهت
اضتتبفٗوٕيع  ٚظؼ ٌٌٛتتٗ٘بي ضهت
قيٍيىبد ظؼ زدُ ٘بي ِ 2يٍيٌي زؽي رم كيُ ٔ ّٛظٖ  ٚظؼ ظ ِبي
تٛوال،ٚ
تٗ ظؼ ارت
تعد  22  1ظليمت
تيٛـ ثّت
تٗ قٍكت
 121  1ظؼخت
قزؽّٔ ْٚبئيع.
يبدآٔري  -لجم اس اطتفبدِ ًَٕدٌ اس يحيط كؼت وٕق ديبي آٌ را
ثّ ديبي اتبق ثزطبَيذ.

4-2-5

اٌف

يؼزوٓبي طزٔنٕژيكي

ت آٔزي قؽَ ثؽاي ٌژئٛال ّٔٛفيال  ٚقبيؽ گ٘ٗٔٛبي

ٌژئٛال
ثؽاي نٕبقبيي ٌژئٛال ّٔٛفيال اؾ آٔزي قؽَ٘بي
2

 ٚيب پ ٍي ؤٍ ٛبي

ِٕ ٛؤٍٛبي

1

وٗ لبظؼ ثٗ ٚا وٕم ثبر ّبَ ؾ يؽ گؽٙ ٘ٚبي

ٌژئٛالّٔٛفيال ٘كزٕع اقزفبظٖ ِيگؽظظ.

يبدآٔري - 1در ؿٕرت نشٔو ثزاي ػُب طبيي گٕ َّْبي دي گز نژ يَٕال
ًَٕويال اس آَتي طزيٓبي ٔيژِ َيشييتٕاٌ اطتفبدِ ًَٕد.

1- Glycerol mounting medium
2- Glycerol
1- Monoclonal
2- Polyclonal
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ة  -آٔ زي ثبظي ؤٛژ ٚگٗ ضؽگ ٛني ٔ هبْ ظاؼ
ريٛقتتيبٔبد فٍٛئٛؼقتتبٔف، 3

نعٖ ثب ا يؿٚ

وتتٗ ثًتتٛؼد ردتتبؼيظؼ ظقتتزؽـ

ِيثبنع.

يبدآٔري -2ث ُذ ْبي ا نف ٔ ة ي ُذرج در وٕق ثّ يُ ظٕر ت ؼخيؾ
گٕ َّْبي نژ يَٕال كبرثزد دارد ٔ ثزاي ْز ييكزٔارگبَي ظىثب يذ
آَتي ثبدي كَٕژٔگّ يخـٕؽ ثّ آٌ تٓيّ ػٕد.

3-5

رليك كُُذِْب

1-3-5

يحهٕل طبنيٍ پيح

رؽويجبد :
وٍؽيع قعيُ
قٌٛفبد ِٕيؿيُ

1

ِمعاؼ :
 2/12گؽَ ) Soudium chloride ( Nacl
 2/224گؽَ ( Magnesium sulfate
)MgSO4,7H20

وٍؽيع وٍكيُ
٘يعؼٚژْ فكفبد ظي
قع يه
٘يعؼٚژْ فكفبد ظي
پزبقيه
آة ِمغؽ

 2/224گؽَ Calcium chloride ( CaC12,
) 2H20
 2/214گؽَ ( Disoduim hydrogenphosphate
) Na2HPO4
 2/136گؽَ Potassium dihydrogenphosphate
)(KH2HPO4
رب زدُ ِ 1222يٍي ٌيزؽ Distilled
water

رؽوي جبد فٛق ؼا ثٗ آة ِم غؽ ا ضبفٗ وٕ يع  ٚث طٛثي ِط ٍٛط
ّٔبئيتتتتتع رتتتتتب زتتتتتً نتتتتتٛظ قتتتتتپف ظؼ ظِتتتتتبي
121  1ظؼخٗ قٍكتيٛـ ثتٗ ِتعد  15  1ظليمتٗ ظؼ ارتٛوالٚ
قزؽّٔ ْٚبئيع.
2-3-5

يحهٕل ريُگز

ثب ا قزفبظٖ اؾ لؽو ٘بيي وٗ ثٗ يٛؼد ر دبؼري  ٚآ ِبظٖ ظؼ
ظقزؽـ ٘كزٕع ؼيٕگؽ يه ثٗچٙبؼ رٙيٗ نٛظ  ٚپف اؾ رم كيُ ثٗ

3- Flouoroscein
1- Pages Saline
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زدُ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ظؼ ظِبي 1

1

 121ظؼخٗ قٍكيٛـ

ثتٗ ِتعد

 22ظليمٗ ظؼ ارٛوال ٚقزؽ ْٚگؽظٔع.

3-3-5

يحهٕل ًَ

ثبوز وظفبت

2

ِغتبثك ثتب ظقتزٛؼ قتبؾٔعٖ ،اؾ ؼٚل رٙيتٗ ردتبؼري ِٛختٛظ
اقزفبظٖ ّٔبئيع.
4-3-5

يحهٕل ًَكي وزيم

3

ا يٓ ِس ٍٛي ؼا ثب ا فؿٚظْ ِ 22ي ٍي ٌي زؽ اؾ ِس ٍٛي آ ثي 33
ظؼ يع (و كؽ زد ّي) فؽِبٌعئ يع ثٗ ِ 422يٍيٌي زؽ اؾ ِس ٍٛي
ّٔه ثبفؽ فكفبد (عجك ثٕع  )3-3-5رٙيٗ ّٔبئيع.

6

ٔطبيم السو

اؾ  ٚقبيً ِق ّٛي ظؼ آؾِبي هگبٖ ِيىؽٚثيٌٛ ٛژي ِ غبثك

ثب

اقتزبٔعاؼظ ٍِتي ايتؽاْ نتّبؼٖ ّ٘ ٚ 2343چٕيٓٚقتبيً ؾيتؽ
اقزفبظٖ ّٔبئيع:
1-6

پٍيذ٘بي قزؽ ْٚثب لغؽ  42يب ِ 122يٍي ِزؽ.

2-6

گؽِطبٔٗ لبثً رٕؾيُ ظؼ ظِبي  36  1ظؼخٗ قٍكيٛـ .

3-6

362

الِپ فؽاء ثٕفم وٗ ٔتٛؼ آْ ثتب عتٛي ِتٛج 22

ٔبِٔٛزؽ ِٕزهؽ گؽظظ.
4-6

پ ّپ

ف هبؼ ِث جذ ثب ف جٛؼ خؽ يبٔي ِ قبظي ٌ 3ي زؽ ظؼ

ظليمٗ ٚثب قؽفذ ِزغيؽ لبثً رٕؾيُ
اؾ

يه وّپؽ قٛؼ

يب ظ قزگب٘ٙبي ٌِ ٛع ف هبؼ ظي گؽ ٔ يؿ

ِيرٛاْ اقزفبظٖ ّٔٛظ.
5-6

پّپ ضالء

) 2- Phosphate – Buffered saline ( pH = 7.5
3- Formal saline
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6-6

يبفي  ٚل يف ،وٗ ثؽاي يبف وؽظْ آة ثٗ زدُ ٘بي 522

ِيٍي ٌيزؽ رب ٌ 12يزؽ ِٕبقت ثبنع.

يبدآٔري -

نٕاسو يٕرد اطتفبدِ در ػًهيبت ؿبف كزدٌ ،ثبيذ

در ثزاثز حزارت اتٕكالٔ يمبٔو ثبػذ.

1-6

يتتبفيٙبي غهتتبيي ثبيتتع اؾ ختتٕف پٍتتي وؽثٕتتبد يتتب

ٔبئٍٛي ،ثب ل غؽ  43رب ِ 142ي ٍي ِ زؽ ٚل غؽ ؼٚؾ ٔٗ ٚ 2/22
ِ 2/45يىؽِٚزؽ ثبنع.
1-6

ٌٌ٘ٗٛبي ِٛؼظ اقزفبظٖ ثؽاي پّپ ثبيع اؾ خٕف فٛالظ

ؾ ٔگ ٔؿْ  ٚظاؼاي پٛنم قيٍيى ْٛثب نع  ،وٗ ضطبِذ آْ وّ زؽ
اؾ ِ 1/5يٍي ِزؽ ٔجبنع،
9-6

اؾ ا خبق ثؽ لي يب نقٍٗ گبؾ ثق ٕٛاْ ِٕ جـ زؽاؼ ري

ِيرٛأيع اقزفبظٖ وٕيع.
12-6

قبٔزؽيفٛژ ثب لبثٍيذ نزبة 122

 6222ظٚؼ ِ ٚدٙتؿ

ثٗ ظؼپٛل ايّٕي
11-6

ٌؽؾإٔتتعٖ ، 1ثتتب لبثٍيتتذ زتتعالً  222  5ظٚؼ ظؼ

ظليمٗ
12-6

ز ّبَ آة

فؽاء

يٛري ، 2وٗ

ثؽاي ا قزفبظٖ ٔ ّٛظْ

ّٔ٘ٗٔٛبي آة ثيم اؾ ِ 25يٍي ٌيزؽ ِٕبقت ثبنع.
ِطؿْ ِبٚؼاء يٛد
13-6
ز ّبَ آة ،ثب لبثٍ يذ ٔگ ٙعاؼي ظؼ ظ ِبي  45ا ٌي 52
14-6
ظؼخٗ قٍكيٛـ .
ٌٛاؾَ نيهٗاي ِقّٛي ظؼ آؾِبيهگبٖ ِيىؽٚثيٌٛٛژي
15-6
كه يّ ظزٔف ػي ؼّاي را در وٕر يب آٌٔ 1ثب در خّ
يبدآٔري -
طـبػت يـب در اتـٕكالٔ ثـب
حزارت  112 5درخّ طهظيٕص ثًذتي
ديبي  121  1درخّ طهظيٕص ثًذت  22دليمّ طتزٌٔ ًَبئيذ.

16-6

ييكزٔطكٕپْب
1- Shakare
2- Ultrasound water bath
1- Oven
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 1-6- 6ييكزٔطكٕپ وهٕئٕرطبَض

2

ِيىؽ ٚقى ٛاؾ ٔٛؿ ظ ٚچ هّي ثب أز هبؼ ٔٛؼ فٍٛئٛؼ قبٔف،
وٗ ثؿؼگٕ ّبيي ٌٕؿ ٘بي نيئي آْ ثبيع زعالً 42 ٚ 12 ، 2
ثؽاثؽ فعقي چهّي ثبنع.
ِ 2-16- 6يىؽ ٚقى ٛيفسٗاي ، 3اقزؽي ٛقى ،4 ٛثب أز هبؼ غ يؽ
ِكزميُ ٔٛؼ  ٚثؿؼگّٕبييزعالً  32ثؽاثؽ
11-6
11-6

يطچبي لبثً رٕؾيُ ظؼ ظِبي 6  2ظؼخٗ قٍكيٛـ
فؽيؿؼلبثً رٕؾيُ ظؼ ظِبي  -223ظؼخٗ قٍكيٛـ

1

آيبدِ طبسي ًََّٕ

5

چٕبٔچٗ اززّبي ِيظ٘يع وٗ رقعاظ ٌژئٛال ظؼ ّٔ ٗٔٛاؾ (
 )12ظؼ ٌيزؽ ثيهزؽ ثبنع ،اؾ لكّذ ِبيـ ّٔ ٗٔٛثؽظانزٗ ٚ
ً ثؽ ؼٚي پٍيذ وهذ ظ٘يع .
ِكزميّب
 اگؽرقعاظ ٌژئٛال ظؼّٔ ٗٔٛوُ ثبنع ،ثٗ ِٕؾٛؼ زًٛياعّيٕبْ ظؼ نٕبقبيي آْ اؾ ؼٚنٙبي رغٍيؼاقزفبظٖ وٕيع.
 اؾ آٔدبئي ىٗ ِق ّٛال" اعال فبد لج ٍي  ٚظلي مي اؾ ّٔٗٔ ٛاؼ قبٌي ظؼ ظ قزؽـ ٔي كذٌ ،ػا ا قزفبظٖ اؾ نيٖ٘ٛبي رغ ٍيؼ
(قبٔزؽيفٛژ  ٚيب يبفيي غهبيي) ضؽٚؼي اقذ.
1-1

تغهيظ ثّ رٔع ؿبوي

غؼبيي ثب اطتفبدِ اس پًپ وؼبر

يثجت
ا خؿاء ِطز ٍف ظ قزگبٖ نبًِ ( يبفي غ هبيي ،پب يٗ ٔگٙعاؼ ٔعح
يبفي ٘ ٌٗ ٌٛٚب) ؼا ثؽ ؼٚي اؼ ٌٓ رطٍيٗ قٛاؼ وٕ يع .ع جك
ا قزبٔعاؼظ ِ ٍي ا يؽاْ ثٗ

نّبؼٖ  4223ظؼ يٛؼري وٗ يبفي

ِٛؼظ اقزفبظٖ قزؽْٔٚجبنعِ ،دّٛفٗ فٛق ؼا ظؼ زبٌيىٗ يبفي
ؼٚي پبيتتٗ ٔگٙعاؼٔتتعٖ لتتؽاؼ گؽفزتتٗ اقتتذ ،ظؼ ارتتٛوالٚ
قزؽْٚوٕيع قپف ثب ؼفب يذ نؽايظ قزؽٔٚي  ٚثب ا قزفبظٖ اؾ
پّپ پؽيكزبٌزيه ّٗٔٛٔ ،آة ؼا يبف وٕيع.

يبدآٔري

-

طزػت خز يبٌ آة اس ؿبوي ثب يذ ثّ گٕ َّاي تُ ظيى

ػٕد كّ اس حذاكثز يمذار پيؼُٓبدي ػزكت طبسَذِ ثزاي اَذاسِ ٔ
َٕع ؿبوي تدبٔس َكُذ.

2- Fluorescent microscope
3- Plate microscope
4- Stereoscope
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1-1-1

تغهيظ ثّ رٔع ؿبوي غؼبيي ثب اطتفبدِ اس پًپ خالب

ثؽاي يبف وؽظْ زدُ ٘بي وّزؽ اؾ ِ 222يٍي ٌيزؽ اؾ پّپ ضالء
اقزفبظٖ وٕيع.
ع جك ا قزبٔعاؼظ ِ ٍي ا يؽاْ نّبؼٖ  4223پف اؾ يبف وؽظْ
ّٔ ،ٗٔٛيبفي ؼا ثب ا قزفبظٖ اؾ گؽٖ قؽ يبف قزؽ ْٚاؾ ِسف ؾٗ
ٔگٙعاؼ ٔعٖ يبفي خعا وٕ يع  .يبفي ؼا ثعلذ ،ثٗ گٗٔ ٛاي
ثؽظاؼ يع وٗ ظؼؼ قٛثبد ثبلي ِب ٔعٖ رغي يؽي زب يً ٔ هٛظ .قپف
ِ كزميّب" آْ ؼا ظؼ يه ؽؽف قزؽ ْٚظؼ پيچ ظاؼ لؽاؼظ٘ يع.
ثٗ ِٕ ؾٛؼ خعا قبؾي اؼگبٔي كُ٘ب اؾ ؼٚي

قغر غ هبء

يبفي

ِيرتٛاْ اؾ  5رتب ِ 25يٍتي ٌيزتؽ ؼليكوٕٕتعٖ قتزؽ ْٚعجتك
(ث ٕع٘بي  ٚ )2-3-5( ٚ )1-3-5يب آة ِم غؽ قزؽ ْٚا قزفبظٖ
ٔ ّٛظ ،آٔ گبِٖسٍٛي خ ّـ آٚؼي نعٖ زبٚي ثبوزؽي ؼا ث ّعد 2
ظلي مٗ ث هعد ر ىبْ ظ٘ يع(.ثؽاي و ّه ثٗخعا قبؾي ثبوزؽي اؾ
يبفي  ٚقؽفذ ف ًّ ِي رٛاْ ثٗ و ّه يه لي چي قزؽ ،ْٚيبفي ؼا
ثٗ

لغ قبدوٛچىزؽ رم كيُ ٔ ّٛظ ٚ

قپف آٔ ٙب ؼا ظؼ ؼل يك

وٕٕعٖ ِٕبقت ثب آْ غٛعٗ ٚؼ وٕيع).
ؼٚل ظي گؽ خعا قبؾي ثبوزؽي اؾ يبفي ا يٓ ا قذ وٗ ؽؽف ؼا
٘ ّؽاٖ ثب يبفي ظؼ يه ِ طؿْ ِبٚؼاء يٛد ثؽاي ِعد  2رب 12
ظلي مٗ لؽاؼ ظ٘يع.ثب يع ثؽاي ٘ؽ ّٔ ٗٔ ٛث غٛؼ خعاگب ٔٗ ف ًّ
نٛظ  ٚاعّيٕبْزب يً وٕ يع رب قغر ِ يؿاْ ؼل يك وٕ ٕعٖ وٗ
يبفي ؼا پٛنبٔعٖ اقذ ،اؾ قغر آة ِطؿْ ِبٚؼاء يٛدپبئيٓرؽ
ثبنع.
يبدآٔري -

ثب تٕ خّ ثّ ايُ كّ ًَٕ َّْبي كذر ،ت يزِ ٔ يب
رَگي در وزآيُذ ؿبف كزدٌ ايدبد اػكبل ييكُُذ السو اطت كّ ايٍ
َٕع ًَٕ َّْب ل جم اس ؿبف كزدٌ ي طبثك ثب (ث ُذ  )2-1طبَتزيفٕژ
ػَٕذ.

تغهيظ ثّ رٔع طبَتزيفٕژ ًَٕدٌ
2-1
پف اؾ ر ىبْ ظاظْ ّٔ ٗٔ ٛثٗ ِٕ ؾٛؼ رقٍ يك ِ دعظ ؼ قٛثبد رٗ
ٔهتتتتتتتتتتيٓ نتتتتتتتتتتعحآْ ِ ،متتتتتتتتتتعاؼ 222  5
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ِي ٍي ٌي زؽاؾ ٘ؽ ّٔ ٗٔ ٛؼا ظؼ ؽؽٚف قزؽ ْٚظؼ پيچ ظاؼ
ِط ًٛو قبٔزؽيفٛژ ثب ؽؽف يذ زد ّي  322رب ِ 522ي ٍي ٌي زؽ
ثؽيؿيع .قپف آْ ؼا ظؼ ظٚؼ  6222 gثؽاي ِعد  12ظليمٗ  ٚيب
ظٚؼ  3222 gثؽاي ِعد  32ظليمٗ قبٔزؽيفٛژ ّٔبئيع( .ظؼ عتي
قتتبٔزؽيفٛژ ،ظِتتبي  15اٌتتي  25ظؼختتٗ قٍكتتيٛـ ظؼ ِستتيظ
زفؼ گؽظظ) .قپف ال يٗ ف ٛلبٔي يب ِٛاظ نٕبٚؼ ظؼ قغر ؼا ظؼ
نؽايظ قزؽٔٚي ثؽظانزٗ  ٚظٚؼ ثؽيؿيع ٚؼقٛة زب يً ؼا ظؼ 2
اٌي ِ 22يٍي ٌيزؽ ِبظٖ ؼليك وٕٕعٖ (ثٕع  )1-3-5يب (-3-5
 ٚ )2يب آة ِم غؽ قزؽ ْٚؼيط زٗ رب ثٗ زبي رقٍ يك ظؼآ يع ٚ
زدُ ؼليك وٕٕعٖ اضبفٗ نعٖ ؼا ثجذ ّٔبئيع.
يبدآٔري  - 1تٕؿيّ يي ػٕد يٕاد ػُبٔر در ططح وٕلبَي ًََّٕ ثّ
كً خالب تخهيّ ػٕد ،سيزا اطتفبدِاس ايٍ رٔع اس اختالط رطٕثبت
خهٕگيزي ييكُذ.
يبدآٔري  - 2در ؿٕرتي كّ حدى ًََّٕ خٓت تغهيظ كًتـز اس
 222يي هي ني تز ثب ػذ ر طٕثبت ثب يذ درحدى ْبي يُب طت ثب رل يك
كُُذِ حم ػٕد.
± 5

3-1

رطٕةْب ،تّ َؼظتْب ٔ ندٍْب

يبدآٔري  - 1ايٍ َٕع ًََّْٕب را ثبيذ
ارگبَيظىْبي غيزنژيَٕال ،رليك كُيذ.

ثّ يُظٕر كبْغ تؼذاد

ؼلذ ٘بي فٛق ؼا ظؼ ؼل يك وٕ ٕعٖ٘بي قزؽ( ْٚث ٕع  1-3-5يب
( )2-3-5ر ٙيٗ وٕ يع  ٚثب ا قزفبظٖ اؾظ قزگبٖ ر ىبْ ظ٘ ٕعٖ
آْ ؼا ثٗ ِعد ؾ ِبْ زعاوثؽ رب  2ظلي مٗ ِط ٍٛط وٕ يع .ثٗ
ِٕؾتٛؼ يىٕٛاضتذ قتبؾيغؼاد ِيرتٛاْ اؾ گٌٍٛتٗ٘بي نيهتٗاي
قزؽِ ْٚق ّٛي ظؼ آؾِبي هگبٖ ِيىؽٚثيٌٛ ٛژي ثٗ ٕ٘ گبَ ِط ٍٛط
نعْ اقزفبظٖ ّٔٛظ.
ظؼ ّٔ٘ٗٔ ٛبي ٌ دٓ چٕبٔ چٗ

لٛاَ آْ ِٕب قت ثب نع ،ثط هي اؾ

آْ ؼا ثع ْٚف ًّ ؼل يك قبؾي  ٚثب ؼفبيذٔ ىبد ؾ يؽ ثٗ پٍ يذ
زبٚي ِسيظ وهذ اضبفٗ ّٔبئيع:
اٌف  -ثقع اؾ

فًّ آٚؼي 1ثب گؽِبِغبثك ثب

(ثٕع )1-3-3

ة  -ثقع اؾ فًّ آٚؼي ثب اقيع ِغبثك ثب (ثٕع )2-3-3
ج  -ثع٘ ْٚيچ گ ٗٔٛفًّ آٚؼي ِغبثك ثب (ثٕع )3-3-3

1- Treatment
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يبدآٔري - 2در ؿٕرتي كّ ن دٍ يٕرد آس يٌٕ ،ثّ يٕاد خ ؼ

ٔ يب

ثّ يٕاد طبختبري دي گزي يت ـم ثب ػذ،در ا يٍ ؿٕرت ثب يذ ثّ ك ً
لبػم

طتزٌٔ آٌ را خزاػيذِ ٔ در حدى كًي اس يبيغ رليك كُُذِ

طتزٌٔثُذ ( )1-3-5يب ( )2-3-5ثّ ؿٕرت تؼهيك درآٔرد طپض يطبثك
ثب (ثُذ )2-1ػًم كُيذ..

يبدآٔري - 3
1-3-1

كهيّ رٔػٓبي كبر اَدبو ػذِ ثبيذ درج گزدد.

ػًم آٔري ثب گزيب

ِ 1  2/5يٍي ٌيزؽ اؾ ّٔ ٗٔٛرغٍيؼ نعٖ (ثٕتع  )2-3ؼا ثتٗ
تؽَ
تبَ آة گت
تع  ٚآْ ؼا ظؼزّت
تبي ظ٘يت
تزؽ ْٚأزمت
تؽف قت
ته ؽت
يت
(،ثٕع ٚ )12-6ظؼ ظِبي  521ظؼخٗ قٍكتيٛـ ثتٗ ِتعد 32  2
ظليمٗ لؽاؼ ظ٘يع.
2-3-1

 1ا ٌي

ػًم آٔري ثب اطيذ

ِ 12ي ٍي ٌي زؽ اؾ ّٔ ٗٔ ٛرغ ٍيؼ نعٖ (ث ٕع  )2-3ؼا

ظؼ ٌ ٌٗٛظؼپٛل ظاؼ قزؽ ْٚؼيطزٗ  ٚظؼ ظٚؼ 6222gثٗ ِتعد 12
ظليمٗ  ٚيب ظؼ ظٚؼ

 3222 gثٗ ِتعد  32ظليمتٗ قتبٔزؽيفٛژ

ّٔبئيع  ٚثب يه پيپذ قزؽ ْٚلكّذ فٛلبٔي ّٔ ٗٔٛؼا ثؽظانزٗ
 ٚظٚؼ ثؽيؿ يع

ثٗ گٗٔ ٛاي

قپفؼ قٛة٘ب ؼا

ثب ا قزفبظٖ اؾ

زبٌذ رقٍيك ظؼآٚؼيع.

وٗ

ز دُ ا ٌٚيٗ آْ ٔ ًف

گؽظظ

ر ىبْ ظ٘ ٕعٖ ِ ،دعظا"

ثٗ

ثب افؿايم ثبفؽ اقيعي (ثٕع )1-2-5

ز دُ ّٔ ٗٔ ٛؼا ثٗ ز دُ ا ٌٚيٗال ؼ قبٔعٖ  ٚثٗ آؼا ِي ِط ٍٛط
وٕيع  ٚآٔؽا
3-3-1

ثٗ ِعد 5ظليمٗ ثٗ زبٌذ قبوٓ لؽاؼ ظ٘يع.

ثذٌٔ ْيچگَّٕ ػًم آٔري

يبدآٔريًََّْٕ - 1بي تغهيظ ػذِ ،رطٕةْب ،تّ َؼظتْب

ٔ ندٍْب

حتي االيكبٌ طزيؼب يٕرد آسيبيغ لزار گيزَذ ٔ چُبَچّ ايكبَپذيز
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َجبػذ ثبيذ در ديبي 6  2
ٔ

درخّ طهظيٕص حذاكثز ثّ يذت  14رٔس

در تبريكي َگٓذاري ػَٕذ.

يبدآٔري  - 2ثب تٕخّ ثّ ايُكّ ثزخي اس إَاع گَّْٕبي نژيَٕال
ييتٕاَ ُذ يبْ ٓب در آة س َذِ ثًبَ ُذ درحبني كّ ثز خي دي گز يً كٍ
اطت طزيؼب اس ثيٍ ثزَٔذ ،نذا آسيبيغ يدذد ًََّْٕبي تغهيظ ػذِ
در يٕاردػيٕع ثيًبري َبػي اس نژيَٕال حبئش اًْيت اطت.

1

يزاحم اخزاي آسيٌٕ

1-1

كؼت

ّٔ ٗٔٛؼا ثب رٛخٗ ثٗ ٔٛؿ آْ

(رغٍيؼ نعٖ يب رغٍيؼ ٔهعٖ)

ثٗ قٗ ل كّذ رم كيُ وٕ يع .يه ل كّذ آْ ؼا ثع٘ ْٚيچگ ٗٔ ٛف ًّ
آٚؼي و ٕبؼ ثگػاؼ يع .ل كّذ ظ َٚؼا ثؽاي ف ًّ آٚؼي ثب گؽ ِب
 ٚل كّذ ق َٛؼا ثؽاي ف ًّ آٚؼي

ثب ا قيع ظؼ ٔ ؾؽ ثگيؽ يع .

قتتپف  2/1اٌتتي ِ 2/5يٍتتي ٌيزتتؽ اؾ ّٔٔٛتتٗ فّتتً آٚؼي
ٔ هعٖ(رغٍيؼ نعٖ يب رغ ٍيؼ ٔ هعٖ) ؼا ثٗ پٍ يذ زبٚي

ِ سيظ

وهذ  GVPCآگبؼ (ثٕتع  )3-1-5رٍميروٕيتع  ٚثتب يته

ِيٍتٗ

نيهٗاي قزؽ ْٚآْ ؼا ظؼ قغر ِسيظ وهذ پطم ّٔبئيع .
ِمعاؼ  2/1اٌي ِ 2/5يٍي ٌيزؽ اؾ ّٔٗٔٛ

فًّ آٚؼي نعٖ ثب

گؽِب (ثٕع  )1-3-3ؼا ثٗ پٍيذ زبٚي ِسيظ
رٍمير

وؽظٖ

ٚ

ثب

ِيٍٗ

نيهٗاي

ظؼ

وهذ  GVPCآگبؼ

قغر

ِسيظ

وهذ

پطم

ّٔبئيع  ٚرٛخٗظانزٗ ثبنيع ّٔ ٗٔٛثبيع ثالفبيٍٗ پف اؾ فًّ
آٚؼي ثب گؽِب ،وهذ ظاظٖ نٛظ.
ِمعاؼ  2/1اٌي ِ 2/5يٍي ٌيزؽ اؾ ّٔٗٔٛ

فًّ آٚؼي نعٖ ثب

اقيع (ثٕع  )2-3-3ؼا ثؽ ؼٚي ِسيظوهذ GVPCآگبؼ وهذ ظ٘يع ٚ
ثتب ِيٍتٗ نيهتٗاي قتزؽ ْٚآْ ؼا ظؼ قتغر ِستيظ وهتذ پطتم
وٕيع ٗٔ ّٛٔ.ثب يع ثالفب يٍٗ پف اؾ ف ًّ آٚؼي ثب ا قيع و هذ
ظاظٖ نٛظ.
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يبدآٔري -ثّ يُ ظٕر ثزر طي يٕارد ػيٕع ٔ ْ ًّ گيزػُب طي،1
پي ؼُٓبد يي ػٕد كّ پض اس يزا حم كؼت،ل ظًتْبي ا طتفبدِ َ ؼذح
ًَٕ َّ تغ هيظ ػذِ ثّ ْ ًبٌ رٔع ثزاي يذت حذالم تب  3يبِ
ـى
ـّ ٔ حدـ
ـيظ ًََٕـ
تغهـ
ـبري
ـبت ٔ تـ
ـٕدًْ.چُيٍ خشئيـ
َگٓذاريػـ
ًََّْٕبي تهميح ػذِ در رٔعْبي يختهف ثبيذثجت ػٕد.

گزيخبَّ گذاري
2-1
ثؽاي ايٕىٗ ِٛاظ رٍمير نعٖ خػة ِسيظ وهذ نٛظ ،پٍيذ ٘ب ؼا
ِعري ثٗ زب ٌذ قى ْٛلؽاؼ ظ٘يع قپف آٔ ٙب ؼا ثٗ عٛؼ ٚاؼٗٔ ٚ
ظؼ ظِتتبي  36 1ظؼختتٗ قٍكتتيٛـ  ،زتتعاوثؽ ثّتتعد  12ؼٚؾ
گؽِطب ٔٗ گػاؼي ّٔبئ يع ٘ ٚؽ چ ٕع  ٚلذ يى جبؼ پٍيذ ٘ب ؼا
تً
تذ ظاضت
تزٓ اؾؼعٛثت
تبْ ظانت
تٛؼ اعّيٕت
تٗ ِٕؾت
تي وٕيع.ثت
ثؽؼقت
گؽِطبٔٗ ،ؽؽفي ِسزٛي آة ِمغؽ ظؼ گؽِطبٔٗ لؽاؼ ظ٘يع.
يبدآٔري  -گزيخب َّ گذاري در ْٕاي يح تٕي  2/5در ؿذ دي اك ظيذ
كزثٍ َ يش ثزاي ر ػذ ثز خي اسگٕ َّْبي نژيَٕال ْب طٕديُذ ا طت ٔ ني
ضزٔري َيظت.
3-1

ثزرطي پهيتْب

ظؼ عي ظٖ ؼٚؾ گؽِطب ٔٗ گػاؼي ،پٍيذ ٘ب ؼا ثب ِيىؽ ٚقىٛ
يفسٗاي ِد ٙؿ ثٗ خبي گبٖ پٍ يذ (ث ٕع  )16-6زعالً قٗ ِؽر جٗ
ظؼ ؼٚؾ ثؽؼقي ّٔبئيع.اؾ آٔدبئيىٗ ؼنع ٌژئٛال ثٗ آ٘كزگي
ِيثب نع  ِّ ٚىٓ ا قذ ر ٛقظ ِيىؽٚاؼگبٔي كُ٘بي ظي گؽ پ ٛنبٔعٖ
نٔٛعٌ ،ػا ثبيع ظؼ ٘ؽ ِؽزٍٗ ثؽؼقي ،نّبؼل نعٖ  ٚرقعاظ آٔٙب
ثجذ گؽظظ.
پؽگ ٕٗ٘بي ٌژ ئٛال اغ ٍت ثٗ ؼ ٔگ قفيع،آثي  ،ضبو كزؽي يب
اؼ غٛأي ثٛظٖ ا ِب ِّ ىٓ ا قذ ثٗ ؼٔگ ٘بيلٖٛٙاي ،يٛؼري ؾؼظ
وٙؽ ثبئي رب قجؿ وّؽ ٔگ  ٚيب لؽ ِؿ ظ يعٖ نٔٛعّ٘ .چ ٕيٓ
ظاؼاي ٌ جٗ  ٚقغسي يبف  ٚيىع قذ ثب ؽب٘ؽي نفبف ّ٘بٔ ٕع
ل غؽاد آة ِيثب نٕع  ٚثؽ ضي اؾ گ٘ٗٔ ٛبي آْ ٔ يؿ رسذ ربثيؽ
ال ِپ ٔٛؼ ِبٚؼا ثٕفم (ث ٕع  )3-6اؾ ضٛظ فٍٛؼ قبٔف قفيع
ظؼضهتتبْ ٚ 2ثؽضتتي ظيگؽفٍٛؼقتتبٔف لؽِتتؿ 3ايدتتبظ ِيوٕٕتتع.
پؽگٕٗ٘بي ٌژئٛالّٔٛفيال اغٍت ثٗ ؼٔگ قجؿ ريؽٖ وٗ ثب ؼٔگ
ؾؼظآِيط زٗ نعٖ ا قذ ظ يعٖ ِي نٔٛع  .ظؼ ّٔ٘ ٗٔ ٛبيي وٗ
گ٘ٗٔ ٛبي ِطز ٍف ٌژ ئٛال  ٚخٛظ ظاؼظ ؼٔگفٍٛؼ قبٔف ِيرٛا ٔع
فبًِ وّىي ظؼ رهطيى آٔٙب ثبنع.
يبدآٔري  - 1پهيت ْب َجب يذ ثزاي يذت س يبٌ ثي ؼتز اس حذ َ يبس
در ي ؼزف َٕر يبٔراب ثُفغ لزار گيز َذ،سيزا ثب ػث اس ثيٍ ر وتٍ
طهٕنٓبي نژيَٕال ييگزدد.

1- Epidemiolgical
) 2- ( L.Cherrii-L.ansia – L.dumoffii – L.gormanii – LbozemaniiL.parsisiensisi – L.tucsonensis
3- L.erythra – L.rubrilucens
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يبدآٔري - 2اي كبٌ دارد گٕ َّْبي خذ يذي اس نژ يَٕال د يذِ ػَٕذ
كّ ثب ثم يّ گٕ َّْب يت فبٔت ثب ػُذ كّ َيبس ثّ ثزر طي ثي ؼتزي
دارد.

4-1
1-4-1

يزاحم تأييذي
كؼت تأييذي ثز رٔي  ٔ BCYEيحيطْبي ديگز

زعالً  3پؽگٕٗ ِهطى اؾ

٘ؽ پٍيتذ زتبٚي

( GVPCثٕتع )3-2

ثؽاي و هذ رأي يعي أز طبة وٕ يع ٚث غٛؼ ّ٘ؿ ِبْ

ثؽ ؼٚي

پٍيذ ٘بي ِ سيظ و هذ ثبفؽي ظاؼاي آ گبؼ ،ف ًبؼٖ ِط ّؽ  ٚوؽثٓ
فقبي (ثٕع ( ٚ )1-1-5ثٕع )2-1-5ثع ْٚقيكزئيٓ وهذ ظ٘يع ٚ
ظؼ ظِتتبي  36  1ظؼختتٗ قٍكتتيٛـ ثتتؽاي ِتتعد زتتعالً  2ؼٚؾ
گؽِطبٔٗ گػاؼي ّٔبئيع.
پؽگٕٗ٘بي ٌژئٛال وٗ ثؽ ؼٚي ِسيظ وهتذ BCYE

(ثٕع )1-1-5

قيكتزئيٓ ظاؼ

ؼنع وؽظٖ ٌٚيثؽؼٚي ِسيظ  BCYEثع ْٚقيكتزئيٓ

ث ٕع ( )2-1-5ؼ نع ّٔيو ٕع ،ؼا ثق ٕٛاْ ٌژ ئٛالي ربئ يع نعٖ
رٍمي وٕيع وٗ ثبيع ٔزيدٗ ٘ؽ ظ ٚپٍيذ ؼا گؿاؼل ّٔٛظ.

يبدآٔري  - 1گزِٔ ٔ يب سيزگزِٔ ْبي نژيَٕال ْبي ر ػذ كزدِ ثز
رٔي يحيط  BCYEرا ييتٕاٌ ثب اطتفبدِ اس آسيٌْٕبي طـزٔنٕژيكي
تبييذ ٔ تؼييٍ ْٕيت ًَٕد.

يبدآٔري  - 2ثّ خبي يحيط  BCYE-CYSوبلذ طيظتئيٍ ثُذ ()2-1-5
ييتٕاَ يذ اس يحيطْبيآ گبر ي غذي
كُ يذ .چُبَ چّ ر ػذي

1

ٔ يب آ گبر خٌٕ دار

2

ا طتفبدِ

ثزرٔي يحيط ْب ي ؼبْذِ َ ؼذ ،پزگ ُّ

ْبي

1- Nutrient agar
2- Blood agar
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ثي ؼتزي اس پهيت ْبي ا ؿهي ثزدا ػت كُ يذ ٔ يزا حم ك ؼت تأي يذي را
يدذدا" اَدبو دْيذ.
2-4-1

ػُبطبئي گَّْٕبي نژيَٕال ثّ رٔع ايًَٕٕ وهٕئٕرطبَض

1

ل جً اؾ أ دبَ آؾِبيم ٘بي اضزًب يي ثؽاي نٕب قبيي گ٘ٗٔ ٛبي
ٌژ ئٛال الؾَ ا قذ اث زعا ثب ثؽؼ قيؼيطذ نٕبضزي 2پؽگ ٕٗ٘ب ،اؾ
ضبٌى  ٚيه ظقذ ثٛظْ ؼنع ثؽ ؼٚي ِسيظ وهذ ِ BCYEغّئٓنتٛيع
 ٚوٍٕي ِٕفؽظ ؼا ِدعظا" ظؼ ِسيظ  BCYEوهذ ظ٘يتع ِ ٚغتبثك
ؾيؽ فًّ وٕيع.
يبدآٔري  -ثزاي ػُب طبيي گٕ َّْبي نژ يَٕال ي كي اس رٔ ػٓبي س يز
را ييتٕاَيذ اطتفبدِكُيذ.

ا ٌف  -ؼٚل گبؾ وؽِ ٚبرٛگؽافي ِبيـ ا قيع٘بي چؽة قٌٍٛي ٚ
3
ويٕٙٔٛبي ايؿٚپؽيٕٛؾي
ة  -قتٕدم آٔزتي ثتبظي ايّٛٔٛفٍٛئٛؼقتبٔف غيتؽ ِكتزميُ ٚ
4
ِكزميُ
5
 ؼٚل أقمبظ ثؽ ؼٚي الَ ثب آٔزي ثبظي اضزًبييد  -اؼٚل ٔقمبظ الرىف 6ثب آٔزي ثبظي اضزًبيي
3
س  -ؼٚل ٌىٗ گػاؼي پؽگٕٗ ٘ب
2
ج  -ؼٚل اٌيؿا

9

ثيبٌ َتبيح

ِد ّٛؿ ر قعاظ ٌژ ئٛالي رأي يع نعٖ ظؼ ّٔ ٗٔ ٛآة يب ؼ قٛة ٚ
يب ٌ دٓ وٗ اؾ قٗ پٍ يذ زبٚي ِ سيظ و هذ ( ِ غبثك ثب ث ٕع 2
)  GVPCايٓ اقزبٔعاؼظ خعا ّٔٛظٖايع ؼا پف اؾ ضؽة وؽظْ آْ
4
ظؼ ضؽيت ؼ لذ ثؽ ز كت رقعاظٚا زع٘بي ر هىيً ظ٘ ٕعٖ پؽگ ٕٗ
ِسبقجٗ  ٚگؿاؼل ّٔبئيع.
گؿاؼل
يب فعَ  ٚخٛظ ٌژ ئٛال پِٕٛ ٛفيال ؼا ٔ يؿ
 ٚخٛظ
ّٔبئ يع .ثؽاي گؿاؼل ٔزي دٗ ِٕ في آؾ ِ ْٛاؾ ف جبؼد"ٌژئٛال
ظؼ زدُ ِٛؼظ آؾِبيم ِهب٘عٖ ٔهع" اقزفبظٖ وٕيع.

1- Immunofluorescence
2- Morphology
3- Isoprenozel
4- Direct and indirect immunoflurescent antibody assay
5- Slide agglutination
6Latex bead
7- Colony blot assay
8- Elisa ( Enzme linked immuno assay
) 9- Colony forming unit ( CFU
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يبدآٔري -

ثب يذ تٕ خّ دا ػت

ي يبَگيٍ حب ؿم اس طّ په يت را

ـذيگز
ـزاري اس يكـ
ـب تكـ
ـٍ پهيتْـ
ـزا ايـ
ـشارع ًَـٕد ،سيـ
ـذ گـ
َجبيـ
ًَيثبػُذ.

12

گشارع آسيٌٕ

گؿاؼل آؾِبيم ثبيع نبًِ اعالفبد ؾيؽ ثبنع:
1-12

تتتؽاْ
تتتي ايت
تتتزبٔعاؼظ ٍِت
تتتبيم (اقت
تتتـ آؾِت
ِؽخت

) .................
2-12

غ وؽ وٍ يٗ خؿئ يبد ضؽٚؼي ثؽاي ر هطيى وب ًِ ّٔٗٔ ٛ

نبًِ ٔٛؿ ّٔ ِ ،ٗٔ ٛسً ّٔ ٗٔ ٛثؽظاؼي  ،چ گٔٛگي قي كزُ آة
(وٌٛؽ  -چيٍؽ  ٚغيؽٖ) ؼٚل ّٔ ٗٔٛثؽظاؼي
ّٔٔٛخ ِٛؼظ آؾِْٛ

3-12

زدُ ّٔ ٗٔٛيب ٚؾْ

4-12

تٗ
تٗ ثت
تيعْ ّٔٔٛت
تبؼيص ؼقت
تؽظاؼي ،رت
تٗ ثت
تبؼيص ّٔٔٛت
رت

آؾِبيهگبٖ  ٚربؼيص آؾِ ْٛظؼ آؾِبيهگبٖ
5-12

ظؼ ر ّبِي ِؽا زً وبؼ ٘ؽ

ؼ ضعاظ  ٚيژٖ وٗ ِّ ىٓ ا قذ

ثؽ ؼٚي ٔزبيح ِؽثٛعٗ ربثيؽ ثگػاؼٔع ،ثبيع ليع نٛظ.
6-12

ثيبْ ٔزبيح عجك ثٕع  4ايٓ اقزبٔعاؼظ ثيبْ گؽظظ .
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