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  یکفرب بت سوریو یور مویزینم دیسکا هرذونان میقتسم ریثات یسررب
 یهاگشیامزآ طیارش رد

 
 4راکددم دیما ،3یناکدرا ییایاعر دمحم ،2*یقیفوتاضر ماهلا هدیس ،1یعیفر زاملوس

 
 ناریا ،زاوها ،زاوها نارمچ دیهش هاگشناد ،مولع هدکشناد ،یسانش تسیز هورگ ،دشرا یسانشراک یوجشناد -1

 ناریا ،زاوها ،زاوها نارمچ دیهش هاگشناد ،مولع هدکشناد ،یسانش تسیز هورگ ،یژولویبورکیم رایداتسا -2

 ناریا ،زاوها ،زاوها نارمچ دیهش هاگشناد ،مولع هدکشناد ،یسانش تسیز هورگ ،یژولویبورکیم داتسا -3

 ناریا ، نارهت ،نارهت هاگشناد یکشزپماد هدکشناد ،یژولویبوتاپ هورگ ،یژولویبورکیم رایداتسا -4
 

 9394 دادرخ 4 :شریذپ خیرات   1394 نمهب 14 :تفایرد خیرات

 هدیکچ
 هب دعتسم نامس جوز رد و تسا نارادناتسپ رد یرامیب نیرت یرسم دوش یم داجیا نآ سوریو طسوت هک یکفرب بت یرامیب     
 لرتنک یسوریو یاه پیتورس همه هیلع ناسکی ینمیا روضح مدع هب هجوت اب .ددرگ یم یداصتقا هدرتسگ تامدص ثعاب یرامیب
 هدننک ینوفعدض زا هدافتسا ،یکفرب بت سوریو عویش راهم یارب نیاربانب .تسا راوشد نویسانیسکاو هار زا یکفرب بت یرامیب
 ناونع هب مویزینم دیسکا تارذونان یسوریودض تایصوصخ یسررب یارب هعلاطم نیا .تسا هدش هیصوت یتشادهب تاماقم طسوت

 اب و دش هیهت  RPMI 1640 یلولس تشک طیحم کمک اب مویزینم دیسکا هرذونان فلتخم یاه تظلغ .دش یسررب هدننک ینوفعدض
 فلتخم یاه تظلغ .دش یسررب MTT شور زا هدافتسا اب یلولس تیمس .دش رواجم یزار هسسوم تخاس واگ هیلک یلولس هریت

 دش هداد رارق دارگ یتناس هجرد 4 یامد رد تعاس کی و دیدرگ رواجم هرذ ونان یمسریغ تظلغ اب یکفرب بت سوریو O پیتورس
 رایع Reed and Munech شور زا هدافتسا اب هرذونان اب هدش رواجم سوریو نینچمه و سوریو یارب .دیدرگ رواجم لولس اب سپس و
 هرذونان MTT شور ساسا رب .دیدرگ هبساحم (TCID50%) دنک یم داجیا یگدولآ اه لولس تشک زا دصرد 50 رد هک سوریو
 شهاک ثعاب هرذونان اب سوریو ندرک رواجم .درادن لولس یارب یتّییمس چیه رتمک ای µg/ ml 502 ربارب یتظلغ رد مویزینم دیسکا
51 نازیم هب سوریو تردق  و دشاب یم طیحم رد یسوریودض رثا یاراد مویزینم دیسکا هرذونان عومجم رد .دیدرگ ربارب (2113) 0.3
 .درک هدافتسا هدننک ینوفعدض کی ناونع هب نآ زا ناوت یم

 یکفرب بت سوریو ،مویزینم دیسکا ،هرذونان :یدیلک تاملک

 یقیفوتاضر ماهلا هدیس :لوئسم هدنسیون*
  51553331115-51 (4503) نفلت .ناریا ،زاوها ،زاوها نارمچ دیهش هاگشناد ،مولع هدکشناد ،یسانش تسیز هورگا :سردآ
 e.tofighi@scu.ac.ir :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
 دیدش و داح یرامیب کی یکفرب بت یرامیب

 ناگدننکراوخشن رد نآ سوریو طسوت هک تسا رادریگاو
 کوخ و نزوگ ،زب ،دنفسوگ ،واگ ریظن یشحو و یلها
 رظن زا یکفرب بت یرامیب .دوش  یم یرامیب داجیا

 دزاس یم دراو ماد تعنص هب هک یداصتقا یاه تراسخ
 یاه ماد رد یریگاو تدش .تسا تیمها زئاح رایسب

 و نییاپ ریمو  گرم نازیم یلو هدوب الاب رایسب ساسح
 نیا .(0و 2) دریگ یم ربرد ار ناوج یاه ماد اتدمع
 و هدوب حرطم یماد یاه تیعمج رد رتشیب یرامیب

 هب و دراد هارمه  هب ار یدایز رایسب یداصتقا تاراسخ
 تدش و راشتنا تعرس نوچمه یلماوع لیلد
 ماد یسوریو یاه یرامیب نیرتمهم ءزج ،ییاز تنوفع
 یاهیرامیب یدنب  هدر رد هک یروط هب ددرگ یم بوسحم
 یللملا نیب رتفد یاه یرامیب یدنب هقبط) A هورگ رد ماد
 زین ام روشک رد .تسا هتفرگ رارق (ماد ریگاو یاه یرامیب
 و  هیامرس ی هدننکدیدهت لماع نیرتمهم یرامیب نیا
 اب هزرابم لودج رد یماد یرامیب نیلوا و یماد تادیلوت
 سوریو .(51و 2) ددرگ یم بوسحم ماد یاه یرامیب
 سنج ،هدیریوانروکیپ ی هداوناخ زا یکفرب بت
 شیب و صخشم پیتورس ٧ یاراد هک تسا سوریووتفآ
 یاه پیت .دشاب یم یژولونومیا رظن زا پیت تحت 51 زا
 ، SAT2 ، C، Asia1،O ،A :زا دنترابع یکفرب بت

SAT1 و SAT3. صاوخ رظن زا روکذم یاه پیت 
 یارب هدش هتخاس نسکاو و هدوب توافتم مه اب ینژ یتنآ
 اه پیت ریاس لباقم رد ینمیا داجیا هب رداق پیت کی
 یرامیب نیا یارب یصاصتخا نامرد .(٧و 2،0) دشاب یمن

 .(2) تسا یریگشیپ هلیسو نیرتهب الومعم و درادن دوجو
 رارق هدافتسا دروم رود رایسب یاه نامز زا تارذونان
 یاه باعل رد اهنآ ی هدافتسا نیلوا دیاش .دنتفرگ یم

 روطب نینچمه .تسا هدوب نیچ ییادتبا یاه هلسلس ینیچ

 مزاول رد ییایرتکابدض لماع کی ناونعب یا هدرتسگ
 رارق هدافتسا دروم اه یگتخوس و یکشزپنادند و یحارج
 رایسب یاه یگژیو یاراد تارذونان .(11 و 4) دنتفرگ یم

 تبسن و لکش ،هزادنا رظن زا یکیزیف و ییایمیش صاخ
 دربراک تافص نیا هک دنشاب یم مجح هب حطس یالاب

 بسانم کیژولویب و یکشزپ دراوم زا یرایسب رد ار اهنآ
 دح رد ای و رتکچوک اهنآ ی هزادنا یهاگ .تسا هتخاس
 نیا .دشاب یم نیئتورپ و سوریو ،یلولس یاهراتخاس
 اه مادنا رثکا رد تعرس هب ناروناج هب قیرزت زا سپ داوم
 رایسب اهنآ یلولس بذج ی هدیدپ و هدش عیزوت اه تفاب و
 یاه هنیمز رد تارذونان زا ندرب هرهب .(1) دشاب یم دیدش
 .تسا هعسوت لاح رد تعرس هب یزاسوراد و یکشزپ
 طوبرم یاه  هنیمز رد رضاح لاح رد یسیطانغم تارذونان
 .دنوش یم هدافتسا رایسب یلوکلوم یسانش تسیز هب
 یارب ،اه بآ یزاس صلاخ رد تارذونان لماش داومونان

 تابیکرت ،یزلف یاه نوی) یمس تابیکرت تظلغ شهاک
 دوش یم هدافتسا (اه سوریو و اه یرتکاب ،یندعم و یلآ
 ،یکشزپ و تعنص رد یدربراک تارذونان زا یکی .(3)
 تاعلاطم .دشاب یم (MgO) میزینم دیسکا ی هرذ ونان
 ییاهنت هب میزینم دیسکا هرذونان زا ناوت یم هک هداد ناشن
 هب و یبورکیمدض یاه هورگ رگید اب مأوت تروص هب ای
 تهج ییایرتکابدض رثؤم هوقلاب لماع کی ناونع
 هجوت اب .(11) درک هدافتسا ییاذغ داوم ینمیا شیازفا
 تاعلاطم نونک ات تارذ ونان دربراک یگدرتسگ هب

 زا تارذ ونان فلتخم تارثا صوصخ رد ینوگانوگ
 .تسا هدش ماجنا اه لولس یور رب میزینم دیسکا هلمج
 لایلتیپا یاه لولس رب میزینم دیسکا هرذونان تارثا

 و (21) تسالبوربیف و یبصع یاه لولس ،(11) رالوئولآ
 .تسا هدش یسررب (1) نوخ یا هتسه کت یاه لولس
 رثا یور یمک تاعلاطم نونکات عوضوم نیا مغر یلع
 .تسا هتفرگ ماجنا یسوریو لماوع رب تارذونان نیا
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 بت سوریو یزاس یثنخ رثا یسررب هعلاطم نیا زا فده
 هب هرذونان نیا زا هدافتسا و مویزینم هرذونان طسوت یکفرب

 .دشاب یم یطیحم هدننک ینوفعدض کی ناونع
 
 اه شور و داوم
 سوریو و لولس تشک

 واگ هیلک یلولس هریت زا سوریو ریثکت یارب
(IRKHBK) Iran-Razi-Khedmati Bovine 

Kidney ناونع تحت هک RBK دوش یم هتخانش، 
 ,Bio Idea) تشک طیحم رد اه لولس .دش هدافتسا

Scotland) RPMI1640  نینج مرس دصرد 51 یواح 
 نیلیس ینپ کیتویب یتنآ و (GIBCO) (FBS) یواگ

unit/ml)551)- نیسیاموتپرتسا µg/ml)551(، 
(Penestrep) (Bio Idea, Scotland) دش هداد تشک. 
 ,CO2 (Heraeus روتابوکنا رد تشک یاه طیحم

Germany) یامد رد C˚٧3، CO2 0% سپ .دش هبوکنا 
 بت سوریو ،لولس تسد کی و لماک هیال لیکشت زا
 FMDV) (یزار یزاس مرسو نسکاو هسسوم) یکفرب

Type O IRN/1/2007) ادتبا .دش هفاضا لولس تشک هب 
 زا رتیلورکیم 553 .دش جراخ لولس تشک طیحم
 .دش هفاضا لولس یرتیل یلیم 50 کسالف هب سوریو
 رد تعاس 1 تدم هب سوریو یواح لولس تشک
 .دوش لصتم لولس هب سوریو ات دش یرادهگن روتابوکنا

 PBS اب یمارآ هب اه لولس و هدش جراخ سوریو سپس
 یواح دیدج تشک طیحم نآ زا سپ و دش هداد وشتسش
 لیکشت نامز ات اه لولس .دش هفاضا مرس 2%

Cytopathic effect (CPE) رد سوریو زا یشان 
 زا CPE ندش رهاظ زا دعب .دندش یرادهگن روتابوکنا
 لحارم یارب سوریو عبنم ناونع هب لولس ییور عیام
 .دش هدافتسا شیامزآ یدعب

 

 میزینم دیسکا هرذونان
 زا هعلاطم نیا رد هدش هدافتسا میزینم دیسکا هرذ ونان

 یاراد (Lolitech, Germany) ناملآ کتیلول تکرش
 لکش و40nm  رطق ،40.30 یلوکلوم نزو یاه یگژیو
 .دیدرگ هیهت یورک ابیرقت

 
 رد مویزینم هرذونان تیمس یسررب شیامزآ
 لولس تشک

 هرذونان (Cytotoxicity) تّییمس لوا هلحرم رد
 یور یمس رثا هک دوش هدافتسا یتظلغ زا ات دش یسررب

 زا هرذونان تیمس یبایزرا یارب .دشاب هتشادن لولس
  .(31) دش هدافتسا   MTT assayشور

2, 5 -thiazolyl]-2-dimethyl-[4, 5-(3MTT  
diphenyltetrazolium bromide)  لولحم تروص هب 

 طسوت یتحار هب .تسا درز گنر هب و بآ رد
 هدنز یاه لولس یردنکوتیم رد دوجوم یاهزانژوردیهد
 هب رما نیا .دیآ یم رد یناوغرا گنر هب و دوش یم ایحا

 هب بآرد هک تسا نازامروف یاه کمن لیکشت لیلد
 ای و DMSO رد یتحار هب یلو دنتسه لولحمان تروص

 اهنآ یرون بذج ناوت یم و دنوش یم لح لوناپورپوزیا
 هزادنا nm580جوم لوط رد ردیر ازیلا هاگتسد اب ار
 اه لولس ادتبا شیامزآ نیا ماجنا یارب .(31) درک یریگ
 لولس تشک صوصخم یا هناخ 15 یاه تیلپورکیم رد
 نویسناپسوس رتیلورکیم 551 هدوگ ره هب .دش هداد تشک
51 یواح  یواح تشک طیحم اب هارمه RBK لولس 1×0
 تعاس 84 زا سپ و دش هدوزفا یواگ نینج مرس 51٪
 یسررب یارب CO2 %0 و ٧3˚C رد یراذگ هناخمرگ
 یاه تظلغ هرذونان زا .دش هدافتسا هرذونان تیمس
 g/ml µ 558و 550 ،502 ،021 ،0/21 ،02/13 ،21/01
 تشک طیحم .دش هیهت مرس دقاف یلولس تشک طیحم رد
 هدوگ ره هب رتیلورکیم 551 تظلغ ره زا و جراخ لولس
 .دش هتفرگ رظن رد هدوگ هس تظلغ ره یارب .دش هفاضا
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 ناونع هب هرذونان دقاف لولس تشک طیحم هدوگ هس هب
 هبوکنا تعاس 2٧ تدم هب اه لولس .دش هفاضا دهاش
 زا سپ هرذونان تیمس رثا یسررب یارب .دندش یراذگ
 و جراخ هرذونان یواح تشک طیحم تعاس 2٧ تشذگ
 زا رتیلورکیم 551 سپس .دش هداد وشتش PBS اب اه لولس

MTT تظلغ اب mg/ml0 و دیدرگ هفاضا هدوگ ره هب 
 هدوگ ره هب سپس.دش یراذگ هبوکنا تعاس 4 تدم هب

 .دیدرگ هفاضا لوناپورپوزیا رتیلورکیم 501
 یاه لاتسیرک ندش لح و ندرک کیش زا سپ

 و دیدرگ لقتنم ازیلا تیلپ هب ییور لولحم نازامروف
 Bio)ردیر ازیلا هاگتسد کمک اب nm580 رد نآ بذج

Rad) دش یریگ هزادنا. 

 
 TCID50٪ تست زا هدافتسا اب سوریو رایع نییعت

 داجیا ناوت هک رتیل یلیم دحاو رد سوریو رادقم هب
CPE دشاب اراد ار هدش حیقلت یاه لولس زا ٪50 رد ٪  

TCID50 شور اب هک دوش یم هتفگ Reed &Meunch 
 یاهتیلپورکیم زا تست نیا ماجنا یارب .ددرگ یم هبساحم
 نیا هب .دش هدافتسا لولس تشک صوصخم یا هناخ 15
 نویسناپسوس رتیلورکیم 551 هدوگ ره رد هک بیترت

51 یواح  یواح تشک طیحم اب هارمه RBK لولس 1×0
 تعاس 84 زا سپ و دش هدوزفا یواگ نینج مرس 51٪
 کت لیکشت و CO2 %0 و ٧3˚C رد یراذگ هناخمرگ
 راب 2 زا سپ و هدش جراخ تشک طیحم ،یلولس هیال
 51-1 ات 1یاه تقر زا رتیلورکیم PBS، 551 اب وشتسش
 کی تدم هب دیدرگ هفاضا کهاچ ره هب سوریو
 3 تقر ره یارب .تفرگ رارق لولس ترواجم رد تعاس
 تعاس 2٧ و 84 ،42 زا سپ .دش هتفرگ رظن رد رارکت
 جیاتنو یسررب اه کهاچ رد کیتاپوتیس مئالع
 & Reed شور زا هدافتسا اب سپس .دش تشاددای

Meunch (01) دیدرگ نییعت یسوریو رایع. 

 هرذونان طسوت سوریو یزاس یثنخ نازیم نییعت
 هرذونان یمسریغ تظلغ ادتبا روظنم نیا یارب

(µg/ml502) 51-1 ات 1سوریو فلتخم یاه تقر اب 
 رارق C˚4 یامد رد تعاس کی تدم هب و دیدرگ رواجم
 هناخ ره هب رتیلورکیم 551 تقر ره زا سپس .دش هداد
 .دش هتفرگ رظن رد رارکت هس تقر ره یارب و دش هدوزفا
 PBS اب وشتسش راب 2 و نویسابوکنا تعاس کی زا سپ
 دصرد 2 یواح تشک طیحم رتیلورکیم 551 هناخ ره هب

 جیاتن تعاس 2٧ و 84 ،42 زا سپ .دش هدوزفا مرس
  .دیدرگ تشاددای و هدهاشم
 
 یرامآ لیلحت و هیزجت

 SEM±نیگنایم و دش رارکت راب 3 شیامزآ ره
 و SPSS 16 رازفا مرن زا هدافتسا اب جیاتن .دیدرگ هبساحم
 ریداقم .تفرگ رارق لیلحت و هیزجت درومt  نومزآ

P<0.05 دش هتفرگ رظن رد راد ینعم فالتخا ناونع هب. 
 
 جیاتن

 TCID50٪ هبساحم و سوریو تشک
 یلولس هیال کت لیکشت و اه لولس دشر زا سپ

 سپ سوریو .دش هفاضا اه لولس هب یکفرب بت سوریو
 الماک یاهCPE لولس تشک طیحم رد تعاس 2٧ زا
 لولس رد یکفرب بت سوریو .درک  داجیا صخشم

RBK تیاهن رد و ندنک ،ندش عمج ،ندشدرگ ثعاب 
 یاه کالپ تشک طیحم رد و دش یم اه لولس گرم
 یارب .(1 ریوصت) دش یم هدهاشم سوریو زا یشان
 Reed &Meunch شور زا سوریو TCID50%هبساحم
 رتیل یلیم ره رد سوریو تظلغ ساسا نیارب .دش هدافتسا
 .دیدرگ هبساحم 51-0.3 ربارب
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 22 زا سپ RBK یاه لولس رب یکفرب بت سوریو رثا :1ریوصت

 سوریو رثا رد اه لولس لکش رییغت و  CPEروهظ .تعاس
 

 تشک یور مویزینم هرذونان تیمس هبساحم
 لولس

 اب ترواجم زا سپ اه لولس هک دش هدهاشم
 تارییغت راچد جیردت هب هرذونان یالاب یاه تظلغ
 سپ مویزینم هرذونان زا µg/ml  558تظلغ رد .دنوش یم
 ،ندش زیر زا ییاه هناشن جیردت هب تعاس 42 تشذگ زا

 دش هدهاشم اه لولس گرم سپس و ندش عمج
 زین 550 تظلغ رد تعاس 84 تشذگ زا سپ .(2ریوصت)
 یلو (3ریوصت) دش رهاظ یلولس گرم مئالع جیردت هب

 چیه تعاس 2٧ تشذگ زا سپ یتح اه هدوگ هیقب رد
 دشن هدهاشم یلولس گرم ای بیسآ رب لاد یتمالع
 هدهاشم 2 و 1 ریوصت رد هک هنوگنامه .(4ریوصت)
 اب الماک هرذونان تیمس زا یشان اه لولس گرم دوش یم
 توافتم یسوریو تنوفع زا یشان اه لولس گرم یوگلا
 شور زا هرذونان تیمس نازیم یریگ هزادنا یارب .تسا

MTT assay ساسا رب یلولس گرم نازیم .دش هدافتسا 
 .(81) دیدرگ هبساحم ریز لومرف

 

 
 
 نیا رب .تسا هدش هداد ناشن 1 رادومن رد جیاتن

 اب ربارب CC50 (Cell Cytotoxicity 50%) ساسا
 رد هرذونان .دمآ تسدب µg/ml554 دودح تظلغ

 اه لولس یارب یتیمس هنوگ چیه µg/ml502 تظلغ
 µg/ml502 تظلغ رد اه لولس ندنام هدنز نازیم .تشادن

 یراد ینعم توافت یرامآ ظاحل زا نآ زا رت نییاپ و
 تظلغ نیب فالتخا نیا هک یلاح رد .(P>0.05) تشادن

 دوب راد ینعم یرامآ ظاحل زا µg/ml550 و 502
(P<0.05). 

 

 
 RBK یاه لولس رب g/mlµ440 تظلغ اب مویزینم هرذونان رثا :2 ریوصت

 تعاس 42 زا سپ

 
 RBK یاه لولس رب g/mlµ440 تظلغ اب مویزینم هرذ ونان رثا :3 لکش

 تعاس 42 زا سپ

 
 دیسکا هرذونان زا µg/ml 402 اب رواجم RBK یاه لولس :4ریوصت

 تعاس 22 تشذگ زا سپ مویزینم
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 هرذونان اب سوریو یزاس یثنخ نازیم
 ربارب هرذونان نودب سوریو TCID50 هعلاطم نیا رد

 رواجم زا سپ .دمآ تسدب رتیل یلیم ره رد 51-0.3 اب
 CPE اه هدوگ زا کی چیه رد هرذونان و سوریو ندرک
 TCID50 هلحرم نیا رد .دشن هدهاشم سوریو زا یشان

 یثنخ ناوت نیاربانب .دیدرگ هبساحم رفص اب ربارب سوریو
15 اب ربارب هرذونان طسوت سوریو یزاس  .دمآ تسدب 0.3
 سوریو تردق زا هبترم 82.2113 هرذونان بیترت نیدب

 .تسا هتساک

 
 لوط رد لولس تشک ییور عیام یرون بذج نازیم یریگ هزادنا :1 رادومن
 هرذونان فلتخم یاه تظلغ اب لولس ندش رواجم زا سپ nm  400جوم
 و g/mlµ ساسا رب هرذونان رادقم یقفا روحم) MTT شور ساسارب مویزینم
 (یرون بذج نازیم یدومع روحم

 

 
 فلتخم یاه تظلغ اب ندش رواجم زا سپ هدنز یاه لولس دصرد :2 رادومن
 g/mlµ بسحرب هرذونان نازیم یقفا روحم) .تعاس 22 تشذگ زا دعب هرذونان

 (هدنز یاه لولس دصرد یدومع روحم و

 ثحب
 هب .تسا یرسم رایسب یسوریو یکفرب بت سوریو

 هب یماد زا دناوت یم و دوش یم رشتنم طیحم رد یتحار
 رد سوریو رظن زا کاپ قطانم رد .دوش لقتنم رگید ماد

 زا ینیعم عاعش ات اه ماد لک یرامیب هدهاشم تروص
 یقطانم رد یلو .ددرگ یم مودعم یرامیب روهظ هقطنم
 یارب الومعم تسا کیمدنا تروص هب یرامیب هک
 یاهراکهار و سوریو هیلع نویسانیسکاو زا یریگشیپ

 لیاسو ،یرادماد طیحم ندرک ینوفعدض هلمج زا رگید
 هدننک ینوفعدض .(2) دوش یم هدافتسا تازیهجت و
 یشک سوریو تردق دیاب هک نیا رب هوالع بسانم
 هدوب هفرص هب یداصتقا ظاحل زا دیاب دشاب هتشاد بسانم
 هعلاطم نیا رد .دشاب هتشادن ماد ای و ناسنا یارب یررض و
 هب زاین مغر یلع مویزینم تارذونان هک دش صخشم
 دنراد یبسانم رایسب یشک سوریو ییاناوت اهنآ مک نازیم
 نییاپ رایسب تظلغ رد تسناوت هرذونان هک یروط هب

ml)/gµ502) سوریو تردق زا راب 2113 زا شیب ات 
 یسوریو یکفرب بت سوریو هک ییاجنآ زا .دهاکب
 ات نییاپ یامد رد و هیاس رد دناوت یم تسا اشغ نودب
 دش صخشم هعلاطم نیا رد .دنامب رادیاپ یدایز تدم
 یفاک هرذونان اب سوریو تعاس کی دودح ترواجم هک
 لاح نیع رد .دورب نیبزا لماک روط هب سوریو ات تسا
 ناشن لولس رد یتّییمس هنوگ چیه هرذونان زا تظلغ نیا
 یارب صوصخب مویزینم هرذونان زا ناوت یم نیاربانب .دادن

 هدافتسا دنتسین لیرتسا لباق هک یلیاسو ندرک ینوفعدض
 یرادماد رد ینوفعدض یاه هچضوح رد نآ زا ای و درک
 زا سپ سوریو هک تسا رکذ هب مزال هتبلا .درک هدافتسا
 رانک رد تسا نکمم تفرگ رارق طیحم رد هک نیا
 رد اتدعاق و دریگ رارق یطیحم یاه هدننک تظفاحم

 هب هدننک ینوفعدض هدام یسرتسد یطیارش نینچ
 تاعلاطم هب زاین رما نیا هک ددرگ یم راوشد سوریو
 بذج هب لیامت مویزینم دیسکا تارذونان .دراد یرتشیب
 یفنم راب یاراد نیاربانب دنراد دوخ حطس رد اه نژولاه 

 یاراد و اشغ دقاف یکفرب بت سوریو .(41) دنتسه
 دیسکا .دشاب یم کیئلکون دیسا فارطا ینیئتورپ دیسپک
 هک (5) دراد یدیتپپ یاهدنویپ هب هلمح هب لامت مویزینم
 رب رثا و سوریو اب هرذونان میقتسم سامت ثعاب رما نیا

 هرذونان یسوریودض رثا قیقد مسیناکم هتبلا .دوش یم نآ
 رد یا هعلاطم نونک ات .دراد یرت هدرتسگ تاعلاطم هب زاین
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 رب میزینم ی هرذونان یسوریودض رثا یسررب صوصخ
 نآ جیاتن ای و هتفرگن تروص یکفرب بت سوریو یور
 طسوت هک یتاعلاطم رد طقف .تسا هدشن پاچ نونک ات

 ناراکمه و ونمیاوتسا ،(2552) ناراکمه و رپوک
 هدش صخشم هتفرگ تروص (3552) یاواس و (2552)
 هیلع یگدننکراهم تارثا یاراد میزینم دیسکا هک تسا
 نینچمه .(٧1) دشاب یم اه سوریو و اه چراق ،اهروپسا
 RBK یاه لولس یور رب هرذونان نیا یمس تارثا
 اب افرص هعلاطم نیا جیاتن هسیاقم اذل تسا هدشن یسررب
 ،لایلتودنا یاه لولس یور رب هرذونان نیا تارثا
 تارثا نینچمه و یبصع یاه لولس و اه تسالبوربیف

 هعلاطم نیا رد .دشاب یم رسیم هرقن هرذونان یسوریودض
 یاراد الاب هب g/mlµ 550 یاه تظلغ هک دش صخشم
 تعاس 42 زا دعب RBK یاه لولس یور رب یمس تارثا
 دقاف رت نییاپ و g/mlµ 502 یاه تظلغ رد یلو دشاب یم
 ناراکمه وGe جیاتن اب جیاتن نیا هک دنتسه یمس رثا
 رثا دروم رد اه یسررب ریاس رد .(8) دراد یناوخمه
 چیه لولس تشک یور مویزینم دیسکا هرذونان تّییمس
 هدهاشم g/mlµ 552 زا رتالاب تظلغ رد یّتتیمس هنوگ
 Elechiguerra طسوت هک یا هعلاطم رد .(21و11،1) دشن

 هک دش صخشم تفرگ تروص (٧) ناراکمه و
 ثعاب HIV-1 سوریو gp120 رب رثا اب هرقن ی هرذونان
  .ددرگ یم سوریو راهم
 

 رکشت و ریدقت
 دیهش هاگشناد یونعم و یلام یاه تیامح زا رکشت اب
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Abstract: Foot and mouth disease (FMD) caused by FMD virus is the most contagious 
disease of mammals and has a great potential for causing severe economic loss in susceptible 
cloven-hoofed animals. According to the absence of reciprocal protection among all the 
serotypes it is difficult to control FMD through vaccination. Therefore in order to prevent 
spread of FMDV, antiseptics are considered by world health authorities. This study was 
designed to investigate the antiviral properties of MgO nanoparticles as a disinfectant. 
Different concentrations of MgO nanoparticles were prepared in RPMI 1640 media and 
exposed to cell culture (Iran-Razi-Khedmati Bovine Kidney cell line). Cell toxicity was 
determined by MTT assay. Different concentrations of FMDV (O serotype) were treated with 
non cytotoxic concentration of MgO nanoparticles and incubated in 4˚C for 1hour and then 
added to cell culture. TCID50% (50% Tissue Culture Infectious Dose) of the virus as well as 
treated viruses was assayed by Reed and Munech method. Based on MTT assay, MgO 
nanoparticles had not any cytotoxic effect on cell culture in concentrations ≤ 250 µg/ ml. 
Treatment with MgO nanoparticles reduced the titers of viruses about 103.5 (3162) fold 
compared to those of the controls. In conclusion, MgO nanopaticles have environmental 
antiviral effect on FMDV and could be used as disinfectant agent. 
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