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 پروسه هاي مختلف فرمالين بر و غلظت لرزش، بررسي تاثير دما، زمان
  )H9N2( آنفلوانزاسويه واكسينال ويروس  سازي فعالغير

  
  ،3مسعود قربانپور، 2 مي، محمد مجيد ابراهي1، علي آمقي 1 ، ايرج خليلي*3و1پور  ميرحيم قدي

  4، بهراد زنديه 1سعيد صديق اعتقاد 

  

  تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه شمالغرب كشور، مرند، ايرانبخش تحقيق و توسعه، موسسه  -1
 ي طيور، موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، كرج، ايرانها بخش تحقيق و توليد واكسن -2

 ولوژي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايرانگروه پاتوبي -3

 مديريت بيماريهاي طيور، اداره كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي، تبريز، ايران بخش بهداشت وكارشناس  -4

  1392دي  10تاريخ پذيرش:      1392فروردين  26تاريخ دريافت: 

  چكيده
ي ها بيشتر واكسنامروزه فعال گردند. غير فعال، عوامل پاتوژن بايد بوسيله مواد شيميايي مختلفغيري ها به منظور تهيه واكسن    

مانند غلظت فرمالين، مدت با توجه به اهميت عواملي  .شوند مي تهيه بوسيله تاثير فرمالين بر ويروسدر كشور ما فعال غيرويروسي 
ويروس آنفلوانزا و نيز براي ارتقاء كيفي واكسن سازي  فعالپروسه غيردر  لرزشسازي، دماي انكوباسيون و شرايط  غيرفعالزمان 

ويروس سويه بعد از تهيه و تيترسنجي  بدين منظور ضروري به نظر مي رسد.سازي  غيرفعاليط موثر بر نهايي، بهينه كردن شرا
، 25درصد فرمالين در دماهاي  2/0و  15/0، 125/0، 1/0، 075/0 ،05/0ي ها با استفاده از غلظت آنرا ،)H9N2( آنفلوانزاواكسينال 

، بصورت در طول پروسهلرزش  و عدم لرزش شرايط ساعت و نيز 21و  16، 12هاي  و زمان درجه سانتيگراد 39و  37، 35، 30
ي ها جهت كنترل متغيرهاي مختلف در نظر گرفته شدند. بعد از انجام آزمايشات، نمونه گروه شاهدچهار  .نموديم تقسيم خوشه اي

كليه آزمايشات فوق  گرديدند.ي ارزياب )HAتست هماگلوتيناسيون (و ) IT شدگي ( غيرفعالتست  توسطها  همه گروهاخذ شده از 
و زمان انكوباسيون  درجه سانتيگراد 37درصد فرمالين در حرارت  05/0، غلظت بر اساس نتايج اخذ شدهدر سه دوره تكرار شدند. 

بر  ت.نداشته اس سازي غيرفعالتاثير معني داري بر روند لرزاندن عمليات همچنين  فعال نمود.غيرساعت ويروس را بصورت بهينه  12
، بالفاصله ويروس HAسازي در شرايط مختلف تحت آزمايش تاثير معني داري بر تيتر  فعال، عمليات غيري اين تحقيقها يافته اساس

سازي  غيرفعالفعال آنفلوانزا، استفاده از شرايط بهينه فوق جهت غيرلذا در روند توليد واكسن  ت.نداشته اس ،سازي غيرفعالبعد از 
  گردد. ميپيشنهاد 

  طيور، فرمالين، واكسن آنفلوانزا H9N2سازي، آنفلوانزاي  فعالغير كلمات كليدي:
  پور مينويسنده مسئول: رحيم قدي ٭

  04912453280-82. تلفن: رانيشعبه شمالغرب كشور، مرند، ا يراز يواكسن و سرم ساز قاتيو توسعه، موسسه تحق قيبخش تحقآدرس: 
  ghadimipoorrahim@yahoo.com پست الكترونيك:
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 همدقم
 لاالع نیراات  مااهم ناواانع هااب یااسوریو یاااه یرااامیب
      راماش هاب روایط شروراپ تعناص رد  یدااصتقا تاراسخ
 لاااس زا هااک (AI) رواایط یازناواالفنآ یرااامیب .داانور یاام
   رد ار یتعنااص راذااگمخت و یتااشوگ یاااه هاالگ 0991
   و نیاچ ،ناتاسکاپ ،کیزکم هلمج زا اهروشک زا یرایسب
 نیا .(31) تسا اه یرامیب نیا زا یکی ،دومن ریگرد ایلاتیا
 داجیا هدیریووسکیموترا هداوناخ A سنج طسوت یرامیب
      یام رایگرد ار روایط طاوانا فالتخم ی ااه  نااگرا و هدش
 هدیریوواااسکیموترا هداونااااخ یااااه سورااایو .دزااااس
 ود یا راد هاک   دنتاسه راد  الاغ  RNAاب ییاه سوریو
 یاراد H نژ ی اتنآ  .دناشاب  یام N و H  یححاس نژ یتنآ
  سوراایو یگدنبااسچ رد و هدوااب ینینیتولگااامه تاایلاعف
 N نژ یااتنآ نیاانچمه . دراد شااقن نااابزیم لولااس یور
  و هدواب  هدوالآ یاه لولس زا سوریو ندرک دازآ لوئسم
  ااه  سورایو  نایا  .داشاب  یام یزادینیمآرون تیلاعف یاراد
   تاحت هاب N و H یاه نژ یتنآ زا مادک ره طون ساسارب
   راب نیانچمه .دن واش    یام یدانب هاقبط یددعتم یاه پیت
  ،نااشیاه    پایت تاحت زا راظن  رص و ،ییازیرامیب ساسا
   ادیداش و (LP   ) تداح ماک هوراگ ود هب اه سوریو نیا
  تایاصوصخ زا . دنواش  یام   یدانب هاقبط (HP) از یرامیب
    لکاش زا شاهج ترداق ، روایط یازناولفنآ سوریو مهم

LP هااب HP تاالع هااب  اااساسا سوراایو شااهج .دااشاب یاام 
  سناکااس رد (Drift    ) یااکیتنژ یااتنآ یاا زج تارااییغت
     تاراییغت راثا رد اای و نینیتولگاامه هیحان یاهدیساونیمآ
 زورب ثعاب هک دتفا یم قافتا (Shift) یکیتنژ یتنآ دیدش
   دواشیم دایدج پیت تحت کی تخاس و یبیترتون هدیدپ
(41).  

 لاس زا تاراما و ناتسکاپ ،یدوعس ناتسبرع ،ناریا رد
   رد تاااافلت ثاااعاب هاااک H9N2  پااایت تاااحت ،7991
 رد   رام  ماخت   دایلوت شهااک  زاین   و یتاشوگ یااه هجوج

 -    یام راظن هاب .دایدرگ هدهاشم ،هدوب راذگمخت یاه هلگ
   ناایا رد داایلوت شهاااک و تااافلت نازاایم ناایا هااک دااسر
      هداش اداج یازناوالفنآ سورایو هاب طوبرم اهنت اهروشک
 دااننام یرااگید لااماوع و یااسفنت یاااه سوراایو و هدواابن
 و یاااحیحم یااااه سرتاااسا ،یااانمیا بوکراااس لاااماوع
 - هتاشاد ناوارف تلاخد نآ داجیا رد زین یوناث یاهیرتکاب
     تارااسخ ثاعاب بالغا ناایکام رد ازناولفنآ تنوفع .دنا
 میالم یسفنت یرامیب زا ینیلاب م الع زا یفیط و یداصتقا
  یام ک  یمتاسیس دااح یرامیب ات  رم مخت دیلوت شهاک و
  .(91 و1) ددرگ
  ،رواایط یازناواالفنآ زا یریگااشیپ یاااه شور نیااب رد
  یااهرازبا زا یکی ناونع هب لاعفریغ یاه نسکاو زا هدافتسا
       یاراب ناسکاو طوان ود نوانک اات .تاسا حرحم شزرا رپ
 رد دروم ود ره هک تسا هتفرگ رارق دییات دروم ازناولفنآ
 یازناولفنآ نسکاو :دوش یم دیلوت راد نینج یاه  رم مخت
  لااعفریغ یازناو الفنآ نسکاو و هتفای تدح فیفخت هدنز
 رد H9N2  لااعفریغ یازناولفنآ نسکاو دیلوت .(21 و71)
    ناسکاو نایا هزوراما و دیدرگ زاغآ ناریا رد 2291 لاس
  راظن زا ازناو  الفنآ لااعفریغ ی ااه   ناسکاو نیراتهب زا یکی
    رد کایژولونومیا باسانم  اساپ و  هدواب  یافیک و یمک
 .(71 و 21) دنک یم داجیا نانابزیم
    نژوتااپ لاماوع ،لااعفریغ ی ااه نسکاو هیهت روظنم هب
 لیبق زا فلتخم ییایمیش داوم هلیسوب دیاب هدش لاصحتسا
  نیامیا نلیتا یرانیب و نیلامرف ،(BPL) نوتکال ویپورپ اتب
(BEI) یازناوالفنآ نسکاو دیلوت تهج .دندرگ لاعفریغ  
 ناوااااانعب نیلاااااامرف زا نارااااایا رد H9N2 لااااااعفریغ
 دااسر یاام  رااظن هااب .دوااش یاام  هدافتااسا هدااننک لاااعفریغ
     ناامز تدام ،نیلاامرف تاظلغ دننام یددعتم یاهروتکاف
 ،شزراال  طیارااش و نویااسابوکنا یااامد ،یزاااس لاااعفریغ
    راراق ریثاات تاحت ار  سورایو  نایا یزاس لاعفریغ هسورپ
 یور قوااف طیارااش ریثااات ناااکما هااب هااجوت اااب .داانهد یاام
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 نتفرااگ رااظن رد اااب و ازناواالفنآ سوراایو یزاااس لاااعفریغ
 رد   عیاسو یاکیتنژ تارییغت داجیا رد سوریو نیا تردق
  هانیهب ، ناسکاو دیلوت دنیارف رد هدیدپ نیا تیمها و دوخ
    دایلوت هاسورپ رد یزااس  لااعف ریغ راب رثوم طیارش یزاس
 .دسر یم رظن هب یرورض نسکاو
 
 راک شور و داوم
  سوریو
 (H9N2) هیو    اس ازناوالفنآ سورایو ،هدافتاسا دروم رذب
99/Iran/ Chicken/A کاای وتنالآ هراافح رد هااک تااسا 
 . دایدرگ   یاقلت SPF هزور 11  راد نیانج ی ااه   رام مخت
   یاامد رد تعااس 27    تدامب  یاقلت زا داعب  ااه   رام مخت
   عیااام سپااس . دندااش  هاابوکنا  دارگیتناااس هااجرد 0/73
 .(0) دیدرگ یروآ عمج اهنآ کی وتنالآوینمآ
 
  سوریو یجنسرتيت

HA ((Heamagglutination لااااصحتسا سورااایو  
 % 1  زامرق لوبلگ اب لکش V هناخ 19 یاه تیلپ رد ،هدش
 Log51 = HA 2 ییاااهن رااتیت اااب و دااش هدیجنااس هااجوج
 EID50 (Egg Infective نیاانچمه .(41 ) دااش هدااامآ

Dose 50) شور هب سوریو Reed and Muench ماجنا 
 Log 2/9 = EID50 51 نآ یااایاز تااانوفع راااتیت و داااش
 .(01) دیدرگ هبساحم
 
  سوریو یزاس لاعف ريغ
 552  لاایو 421  هاب سوریو ،یجنس رتیت و هیهت زا دعب
 تااااشیامزآ    سپاااس .دااایدرگ میاااسقت یراااتیل یااالیم
   ماااجنا راایز باایترت هااب اااه لااایو یور یزاااس لاااعفریغ
 :تفریذپ

 Merck Formaldehyde) دااایهدلامرف لوااالحم

  هفااضا یوحن هب سوریو یواح لایو 521 هب (;37.40%

 05/5  لاایو 53 رد بیترت هب نآ ییاهن تظلغ هک دیدرگ
 1/5 لااایو 53 رد ،دااصرد 075/5 لااایو 53 رد ،دااصرد
 ، داصرد 021/5  لاایو 53 رد ،(درادناتسا تظلغ) دصرد
 . داش دصرد 2/5 لایو 53 رد و دصرد 01/5 لایو 53 رد
 ،03 ،53 ،02  یااهامد رد و هدش هداد ناکت اه لایو سپس
  یااه نامز و دارگیتناس هجرد 93 و (درادناتسا یامد) 73
 طیارااش تااحت تعاااس 12 و (درادناتااسا نااامز) 11 ،21
  رود ااب (JSH – 20CH; Jahl   رکیاش هاگتاسد)  شزرال
  راراق  شزرال نودب و (RPM) هقیقد رد رود 27 شخرچ
   زا یرادراب هانومن ،شیامزآ نامز تدم نایاپ رد .دنتفرگ
 .دش ماجنا اه ل ایو

 11   تدام هاب نیل  اامرف ندوزافا نودب لوا دهاش هورگ
 هااجرد 73 یااامد رد شزراال   لاامع اااب هاراامه تعاااس
 نااامه رد مود دهاااش هورااگ .دااش هداد رارااق دارگیتناااس
   دهااش هوراگ .دیدرگ هبوکنا شزرل لمع نودب و طیارش
  و تعااس 11 تدم هب دصرد 1/5 نیلامرف ندوزفا اب موس
 هجرد 4 یامد) هناخدرس طیارش رد شزرل لمع اب هارمه
  ناامه رد    مرااهچ دهااش هوراگ .تفرگ رارق (دارگ یتناس
 . داش هداد  راراق هناخدرس رد شزرل لمع نودب و طیارش
    هوراگ زا یرادراب هانومن   ،شیاامزآ ناامز تدم نایاپ رد
 رارکت هس رد اه هورگ هیلک .تفریذپ ماجنا زین دهاش یاه
 .دندیدرگ یبایزرا

 
  IT رظن زا اه هنومن یبایزرا
 هرفح هب شیامزآ تحت لایو ره زا هدش ذخا هنومن زا
 ، SPFهزور 11  راد نیاانج  راام مااخت 02 کاای وتنالآ
 ، یااقلت زا دااعب .داایدرگ  یااقلت یااس یااس 2/5 مادااکره
  هاجرد 0/73  یاامد رد تعاس 27 تدم یارب اه  رم مخت
  ااه   رام  ماخت  تعااس 42  راه رد .دندش هبوکنا دارگیتناس
 42   رد هداش فالت ی ااه  رم مخت .دندش گنیلدنک رابکی
 ،تعااااس 27 زا داااعب .داااندیدرگ  ذاااح لوا تعااااس
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 هااجرد 4 یااامد رد تعاااس 42 تداام هااب اااه  راام مااخت
 عیاااام و هداااش زااااب سپاااس .دااانتفرگ راراااق  دارگیتنااااس
  نویاسانیتولگامه  راظن زا اهنآ کت کت کی وتنالآوینمآ
  عیااام زا سپااس . تاافرگ رارااق یااسررب درواام ورکااام
    عامج یراداقم ااه   رام مخت زا کی ره کی وتنالآوینمآ
 02 کاای وتنالآ هراافح هااب ،مود ژاااساپ رد و هدااش یروآ
    راه کای وتنالآ واینمآ عیام زا .دش  یقلت رگید  رم مخت
  یروآ عامج یرادقم زین مود ژاساپ یاه  رم مخت زا کی
  راه رد . تافرگ  راراق هدافتسا دروم موس ژاساپ رد و هدش
  نویاسانیتولگامه  راظن زا  ااه  رم مخت همه دیاب ،ژاساپ هس
 .(0) دنشاب یفنم ورکام
 
 HA رظن زا اه هنومن یبایزرا
 ،شیااامزآ تااحت لااایو رااه زا هدااش ذااخا هاانومن زا
 ی ااه  تاست   زا هدامآ تاسدب جیاتن .دش ماجنا  HAتست
  طیاراش و هتفرگ رارق هسیاقم دروم ،HA و یزاس لاعفریغ
 ی ااه  شور یراذاگرثا نازیم زین و یزاس لاعفریغ لداعتم
   خاشم   سورایو راتیت  و یزااس لاعفریغ رب هعلاحم دروم
 .دیدرگ
 
 جیاتن

 رد   ،راضاح هاعلاحم زا   هدامآ تاسد هب جیاتن ساسا رب
 و 01/5 ،021/5 ،1/5 ،075/5 ،05/5 یاااه تااظلغ هاامه
 ،02 ی ااه ترارح هجرد یمامت رد و نیلامرف دصرد 2/5
 یاااااه نااااامز و دارگیتناااااس هااااجرد 93 و 73 ،03 ،53
  ،شیاااامزآ تاااحت تعااااس 12 و 11 ،21 نویاااسابوکنا
    رد و دایدرگ مااجنا تایق  فوم ااب سورایو یزاس لاعفریغ
   هاب جیااتن ، یزااس  لااعفریغ    تاست مواس اات لوا یاهژاساپ
 دااصرد 05/5 تااظلغ رد رااگم دوااب یاافنم هداامآ تااسد
 هاااجرد 53 و 02 یااااه تراراااح هاااجرد رد و نیلاااامرف
  هااک شیااامزآ تااحت یاااه نااامز مااامت رد و دارگیتناااس

   ژااساپ رد یزااس  لااعفریغ  تاست و هدشن لاعفریغ سوریو
   نیلاامرف زا تاظلغ نیمه رد و دیدرگ یبایزرا تبثم مود
   ناامز هامه رد و   دارگیتنااس هاجرد 03 ترارح هجرد رد
  تاست  و هداشن  لااعفریغ  سورایو زین شیامزآ تحت یاه
 نیاربااانب .داایدرگ تاابثم موااس ژاااساپ رد یزاااس لاااعفریغ
 ،نیلااامرف دااصرد 05/5 تااظلغ لماااش یااشیامزآ هورااگ
 21 نویااسابوکنا نااامز و  دارگیتناااس هااجرد 73 یااامد
  هاانیهب روااحب سوراایو نآ رد هااک دوااب یااهورگ ،تعاااس
  .دش لاعفریغ
 مادکچیه رد شزرل تایلمع هدش ذخا جیاتن ساسا رب
 دااانور راااب یریثاااات شیاااامزآ تاااحت یااااه هوراااگ زا
 ی ااه  هاتفای ساسا رب نینچمه .تسا هتشادن یزاس لاعفریغ
    فالتخم طیاراش رد یزااس لاعفریغ تایلمع ،قیقحت نیا
 دعب هلصافالب ،سوریو HA رتیت رب یریثات شیامزآ تحت
 .تسا هتشادن یزاس لاعفریغ هرود زا

 
 ثحب

   لاماوع هلیاسوب رویط یازناولفنآ سوریو ییاز تنوفع
   سورایو نایا .دور یم نیب زا فلتخم یکیزیف و ییایمیش
 مرفورلک و رتا دننام یبرچ یاه لالح و هدوب ءاشغ یاراد
    نیااب زا ار نآ ،سوراایو یداایپیل ءاااشغ ندرااک لااح اااب
      نیانچمه سورایو نایا یایاز تانوفع تیصاخ .دنرب یم
 ،قاایقر یاهدیااسا ،نیلااامرف ،BPL  دااننام یلماوااع طاسوت
     لیاسکوردیه ،تالواک یاسکاد میداس ،اه هدننک دیسکا
 اعیرس موینومآ یاه نوی و تافلوس لیسدود میدس ،نیمآ
 روحب هک تسا ییایمیش لماوع زا نیلامرف .دور یم نیب زا
 درواام یااسوریو لاااعفریغ یاااه نااسکاو هاایهت رد عیااسو
   لواکلوم نایا دیهدلآ شخب .(31) دریگ یم رارق هدافتسا
     و یااسکوردیه ،یداایمآ ،یاانیمآ ییایمیااش لااماوع اااب
  و هداد شناکاو سوریو یححس یاه نیئتورپ لیردیفلوس
  دواش  یام   ییااشغ راثا ناونع تحت یا هدیدپ زورب ثعاب
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   زا لابق سورایو یححس یاه نیئتورپ ،هدیدپ نیا یط هک
 .(2 ) دنواش  یام     بایرخت یاسوریو موانژ کایئلکون دیسا

Blackburn و Besselaar طواان 32  زا یا هااعلاحم یااط 
  و نیلاامرف ،BPL رثا هعلاحم یارب لانولکونوم یداب یتنآ

BEI سوریو یاه نیئتورپ وکیلگ یاه پوت یپا یور رب 
  هرود زا داعب هک دنتفایرد و هدرک هدافتسا تفیر هرد بت
    ااهپوت یاپا نایا یور رب ی زج ریثات BEI ،یزاس لاعفریغ
 -     یاپا زا یااعب لکاش یا زج رواحب زین نیلامرف و هتشاد
 BPL  رد تاراییغت نیا هک یلاح رد .داد رییغت ار اه پوت
     ااب زاین راضاح هاعلاحم رد .(2 ) دواب الاب یراد ینعم روحب
   نیلاامرف فالتخم ی ااه  تاظلغ ،HA تست جیاتن هب هجوت
 .دنتشادن یسوریو رتیت و H نژ یتنآ رظن زا ینادنچ ریثات

Chatchai نیلاامرف رثا یسررب اب (7552) ناراکمه و  
   هاک دانتفایرد H5N1  هیواس یازناولفنآ سوریو یور رب
  یگداننک  لااعفریغ  راثا   دارگیتنااس هاجرد 73 ترارح رد
 هااک ارااچ ،تااسا دارگیتناااس هااجرد 20 زا رتااشیب نیلااامرف
   رد رتعیراس ،رتالااب نویسابوکنا یامد رد ییایمیش لماوع
  نارااکمه و Guobin .(3) دننک یم ذوفن یسوریو تارذ
 زا یسوریو هیوس نامه یزاس لاعفریغ تهج زین (0552)
 دارگیتناس هجرد 73 یامد رد نیلامرف دصرد 2/5 تظلغ
 .(7) دندرک هدافتسا تعاس 42 تدم هب

Muhmmad ی ااه تظلغ ریثات اب (1552) ناراکمه و 
 یازناولفنآ سوریو یور رب نیلامرف دصرد 21/5 و 15/5
 42 و 21 ،21 ،1  نویاسابوکنا یاه نامز رد H7N3 هیوس
   نیلاامرف داصرد 15/5 تظلغ هک دندومن هدهاشم تعاس
   نایا تعااس 21  یاط  داراگ   یتنااس هاجرد 73 ترارح رد
  دانک  یام  لااعفریغ   کای وتنالآوینمآ عیاام رد ار سوریو
 یاااط (0552 ) نارااااکمه و یااامیهاربا نیااانچمه .(31)
   ،نیلاامرف فالتخم ی ااه  تاظلغ و  ناامز ،امد رثا یقیقحت

BPL و BEI یراااامیب سورااایو یزااااس لااااعفریغ رد ار 
   هیواس ازناوالفنآ یرامیب سوریو و اتوسال هیوس لساکوین

H9N2 هاک داندرک شرازاگ و هداد راراق یاسررب دروم      
 هااجرد 73   ترارااح رد نیلااامرف دااصرد 05/5 تااظلغ
   ار ازناوالفنآ سورایو دناوت یم تعاس 11 یط دارگیتناس
   سورایو یزااس  لااعفریغ یارب هک یلاحرد .دنک لاعفریغ
 075/5     تاظلغ هبااشم طیاراش رد هاعلاحم دروم لساکوین
    ذاخا جیااتن ااب  ااه   هاتفای نایا .(4) تسا زاین دروم نیلامرف
 05/5  تاظلغ  داهد     یام نااشن هاک راضاح هعلاحم زا هدش
 هااجرد 03 و 53 ،02 یاااه  ترارااح رد نیلااامرف دااصرد
 ی ازناوالفنآ  سورایو ن  دراک لااعفریغ  هاب رداق دارگیتناس
   شیاامزآ تاحت یاه نامز زا مادکچیه رد H9N2 هیوس
 نااامز و دارگیتناااس هااجرد 73  ترارااح رد یاالو تااسین
 لااااعفریغ  ار سورااایو نااایا ،تعااااس 21 نویاااسابوکنا
 .دشاب یم قبحنم ،دیامن یم

King (1991) فلتخم یاه تظلغ رثا یا هعلاحم یط 
 زیلومه و هتیدیسا ،HA ،ییاز تنوفع یور رب ار نیلامرف
 یاه هیوس و لساکوین یرامیب سوریو فلتخم یاه هیوس
     کای وتنالآ عیاام رد ازناوالفنآ یراامیب سوریو فلتخم
 45/5  یااه  تاظلغ هک تفایرد و هدومن یسررب  رم مخت
 هعلاحم دروم یسوریو یاه هنومن ،نیلامرف رتالاب و دصرد
     زا داااعب هلاااصافالب هاااکنیا نوداااب دراااک لااااعفریغ ار
   داشاب هتاشاد اهنآ HA و هتیدیسا رب یریثات یزاس لاعفریغ
 ااااااب Tauraso (5791) و Goldstein نیااااانچمه .(11)
 یور رااب نیلااامرف و UV  هعااشا ،تالواایترم رااثا یااسررب
  هاک دندومن شرازگ ازناولفنآ سوریو فلتخم یاه هیوس
 هااجرد 43   یااامد رد نیلااامرف طااسوت یزاااس لاااعفریغ
  ترواص ف  التخم نویاسابوکنا یاه نامز رد و دارگیتناس
   راتیت و هتیاسینژ یتنآ یور رب یریثات هکنیا نودب دریگ یم

HA زااین رااضاح هااعلاحم رد .(1 ) دااشاب هتااشاد سوراایو  
 رد H9N2  هیوااس یازناواالفنآ سوراایو یزاااس لاااعفریغ
   یراد یانعم ریثاات ،فلتخم یاه نامز و اه ترارح هجرد
   ماامتا زا داعب هلصافالب ،هعلاحم دروم سوریو HA رتیت رب
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  تااقیقحت یاه هتفای اب نیا و تشادن ،یزاس لاعفریغ هرود
  زا هداامآ تااسدب جیاااتن نیاانچمه .دراد یناوااخمه یاالبق
  سورایو  شزرال تایلمع هک دهد یم ناشن رضاح هعلاحم
   دانور راب ی ریثاات هعلاحم تحت یاه هورگ زا کیچیه رد
 .تشادن یزاس لاعفریغ
  لاماوع نیب رد هک تسا نیا رگنایب هدمآ تسدب جیاتن
    یازناوالفنآ سورایو یزااس لاعفریغ رب راذگ ریثات ددعتم
 دراد ار یلصا شقن تظلغ ،نیلامرف هلیسوب H9N2 هیوس
    ،نیلاامرف رتالااب و داصرد 075/5 یاه تظلغ رد هک ارچ
    زاین شیاامزآ تاحت یاه نامز و اهامد نیرتمک رد یتح
  رد .دواش  یام     مااجنا تایقفوم ااب یزااس لاعفریغ تایلمع
   راداقم نیراتمک اب هدننک لاعفریغ هک دصرد 05/5 تظلغ
     ریااس شاقن دواب سورایو  یزااس  لااعفریغ   هاب ردااق دوخ
    ناامز تدام و نویاسابوکنا یامد ینعی راذگریثات لماوع
  رتنییااپ یاهامد رد هچنانچ .دوش یم رتزراب یزاس لاعفریغ
   ،تواافتم یااه  ناامز و ( دارگیتنااس هجرد 03 و 53 ،02)
 ت  است و درایگ  یام  ن ترواص لاماک روحب یزاس لاعفریغ
     تاابثم موااس ااای و مود یاهژاااساپ رد یزاااس لاااعفریغ
 هااجرد 93 و 73  ) رتالاااب یاااهامد رد یاالو ،دوااش یاام
  یزااس  لااعفریغ لمع ،نامز نیرتمک رد یتح (دارگیتناس
 رد زااین شزراال تااایلمع .دوااش یاام  ماااجنا لااماک روااحب
     هاجیتن راب یریثاات شیاامزآ دروم یاه هورگ زا مادکچیه
    زا دایاب هاک تاسا یروتکاف اهنت و تشادن یزاس لاعفریغ
 05/5  تاظلغ نیاربانب .دوش  ذح یزاس لاعفریغ هسورپ
  ناامز و   دارگیتنااس هاجرد 73 ترارح رد نیلامرف دصرد
 سورااایو ،شزرااال نوداااب و تعااااس 21 نویاااسابوکنا
  و دایامن  یام  لااعفریغ ار H9N2   هیواس روایط یازناولفنآ
  ،یزااس  لااعفریغ   هانیهب طیاراش ناونع هب قوف یاهروتکاف
    هیواس روایط یازناوالفنآ لاعفریغ نسکاو دیلوت دنور رد

H9N2 ددرگ یم داهنشیپ. 
 

 ینادردق و رکشت
    تااقیقحت هاسسوم یلاام ی ااه   تایامح ااب هعلاحم نیا
 ،تااااقیقحت نامزااااس و یزار یزااااس مراااس و ناااسکاو
  هراماش یتاقیقحت حرط یط یزرواشک جیورت و شزومآ
   نیفلوام نیانچمه .تسا هتفرگ ماجنا 40592-21-12-2
 نسکاو شخب لنسرپ هنامیمص یراکمه زا دنناد یم مزال
 .دنیامن ینادردق و رکشت رویط یازناولفنآ
 
   عبانم

1. Alizadeh, E., Hosseini, S.M., Kheiri, 
M.T. (2009). Avian influenza (H9N2) 
among poultry workers in Iran. Iranian 
Journal of Microbiology 1: 3-6. 

2. Blackburn, N.K., Besselaar, T.G. 
(1991). A study of the effect of 
chemical inactivants on the epitopes of 
Rift Valley fever virus glycoproteins 
using monoclonal antibodies. Journal of 
Virology Methods 33: 367-74. 

3. Chatchai, S., Jiroj, S., Niwat, C. (2007). 
Inactivation of avian influenza virus 
H5N1 with binary ethylenimine 
solutions. Proceedings on the 8th Asian 
Pacific Poultry Conference, March 5-6, 
2007. Swissotel Le Concorde Hotel, 
Bangkok, Thailand, 376-9. 

4. Ebrahimi, M.M., Shahsavandi, S., 
Ebrahimi, S.R. (2005). Evaluation of 
some chemical agents for inactivation 
of Newcastle disease virus and avian 
influenza virus for use as vaccine and 
immunodiagnostic reagents. 14th World 
Veterinary Poultry Congress, August 
22-26, 2005. Istanbul, Turkey, 286-9. 

5. Food and Agriculture Organisation 
(FAO) (1989). Animal production and 
health paper, by Dr. V. Palya Phylaxia 
Vet. Biol. Com. Budapest, Hungary, 10-
56. 

6. Goldstein, M.A., Tauraso, N.M. (1970). 
Effect of formalin, β-propiolactone, 
merthiolate and ultraviolet light upon 
influenza virus infectivity, chicken cell 
agglutination, hemagglutination and 



 34     ...نیلامرف فلتخم یاه تظلغ و شزرل ،نامز ،امد ریثات یسررب

 

antigenicity. Application of 
Microbiology 19: 290-4. 

7. Guobin, T., Suhua, Z., Yanbing, L., 
Zhigao, B., Peihong, L., Jinping, Z., 
Chengjun, L., Jianzhong, S., Kangzhen, 
Y., Hualan, C. (2005). Protective 
efficacy in chickens, geese and ducks of 
an H5N1- inactivated vaccine 
developed by reverse genetics. Virology 
341: 153-62. 

8. Habib, M., Hussain, I., Fang, W.H., 
Rajput, Z.I., Yang, Z.Z., Irshad, H., 
(2006). Inactivation of infectious bursal 
disease virus by binary ethylenimine 
and formalin. Journal of Zhejiang 
University Science B 7: 320-3. 

9. Hulskotte, E.G.H., Dings, M.E.M., 
Norley, S.G., Osterhaus, A.D.M.E. 
(1997). Chemical inactivation of 
recombinant vaccinia viruses and the 
effects on antigenicity and 
immunogenicity of recombinant simian 
immunodeficiency virus envelope 
glycoproteins. Vaccine 15: 1839-45. 

10. Javier, M., Graham, C., Wood, 
D.J., Minor, P.D. (2003). 
Characterization of formaldehyde- 
inactivated poliovirus preparations 
made from live-attenuated strains. 
Journal of General Virology 84: 1781-
8. 

11. King, D.J. (1991). Evaluation of 
different methods of inactivation of 
Newcastle disease virus and avian 
influenza virus in egg fluids and serum. 
Avian Disease 35: 505-14. 

12. Moghadam-Pour, M., Momayez, R., 
Akhavizadegan, M.A. (2006). The 
efficacy of inactivated oil emulsion 
H9N2 avian influenza vaccine. Iranian 
Journal of Veterinary Research 15: 85-
7. 

13. Muhmmad, K., Das, P., Yaqoob, T., 
Riza, A., Manzoor, R. (2001). Effect of 
physico-chemical factors on survival of 
avian influenza virus (H7N3). 
International Journal of Agriculture 
Biology 4: 416-8. 

14. Office International des Epizooties 
(OIE) (2008). Manual of diagnostic 
tests and vaccines for terrestrial 
animals. Chapter 2.3.4, Avian 
influenza, 465-81. 

15. Reed, L.J., Muench, H. (1938). A 
simple method of estimating fifty 
percent endpoints. American Journal of 
Hygiene 27: 493-7. 

16. Rizwan, Q., Muhammad, N., Khushi, 
M. (1999). Effect of physico-chemical 
factors on survival of Newcastle disease 
virus. International Journal of 
Agriculture Biology 1: 42-4. 

17. Singh, N., Pandey, A., Mittal, S.K. 
(2011). Avian influenza pandemic 
preparedness: developing prepandemic 
and pandemic vaccines against a 
moving target. Expert Reviews in 
Molecular Medicine  12: e14. 

18. Takada, A., Matsushita, S., Ninomiya, 
A. (2003). Intranasal immunization with 
formalin-inactivated virus vaccine 
induces a broad spectrum of 
heterosubtypic immunity against 
influenza A virus infection in mice. 
Vaccine 21: 3212-8. 

19. Vasfi-Marandi, M., BozorgmehriFard, 
M.H. (2002). Isolation of H9N2 subtype 
of avian influenza viruses during an 
outbreak in chickens in Iran. Iranian 
Biomedical Journal 6: 13-7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

    
       
Journal of Veterinary Microbiology, Volume 10, Issue 1, 2014 

  
 
 
 

Evaluating the Effects of Temperature, Time, Shaking and Different 
Concentrations of Formalin on the Vaccinal Subtypes of Influenza 

Virus (H9N2) Inactivation 
 

Ghadimipour, R.1 , 3*, Khalili, I.1, Ameghi, A.1, Ebrahimi, M.M.2, Ghorbanpour, M.3, 
Sedigh-Eteghad, S.1, Zandiyeh, B.4 

 
1- Department of Research and Development, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Marand, 

Iran 
2- Department of Poultry Research & Vaccines Production, Razi Vaccine and Serum Research 

Institute, Karaj, Iran 
3- Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran Univercity, Ahvaz, 

Iran 
4- Department of Health & Control of Poultry Disease, East Azarbaijan Provincial Veterinary 

Service, Tabriz, Iran 

Received Date: 15 April 2013   Accepted Date: 31 December 2013 

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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