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 عــزل فٌروســات الحٌوان من العٌنات المصابة تتطلب ثالثة خطوات 
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   :انعُٛبد جًع -1

 :اٜرٙ فٙ يًضهخ انعاللخ ْٔزِ ٚظٛجّ انز٘ ٔانعبئم انفٛشٔط يٍ كم ثٍٛ عاللخ رٕجذ

 

 

 

 

 

 .دخول الفيروس في نسيج العائل -1

 .انتشار الفيروس داخل األعضاء -2

تركيز الفيروس في أماكن معينة من جسم  -3

 .العائل
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 (انحٕٛاٌ ) رذٍٔٚ انًعهٕيبد انخبطخ ثبنعبئم  -2
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 :حٛش يٍ ( انحٕٛاٌ ) ثبنعبئم انخبطخ انًعهٕيبد رذٍٔٚ -2

   .انحٕٛاٌ عًش•

   .األعشاع ظٕٓس ثذاٚخ•

 .األكم ؽجٛعخ•

 .أخزْب ٔيٕاعٛذ انحٕٛاٌ أخزْب انزٙ ٔانهمبحبد األيظبل•

 . اإلصابة مكان•

 .المصابة الحٌوانات عدد•

 ٌدمص التً الخالٌا على االستقبال مواقع على ذلك ٌتوقف حٌث العائل، داخل الفٌروس تضاعف مكان•

 .الخالٌا فً الفٌروس جزٌئات ٌتضاعف الخاصة االحتٌاجات بعض على كذلك الفٌروس، علٌها

 

 

 

 

 

 

 



 أيضهخ نجعغ األيشاع انفٛشٔعٛخ انزٙ رظٛت انحٕٛاَبد

 المكان الذي تؤخذ العٌنة منه  اسم  الفٌروس 

 .اللٌمفاوي لألنسجة المصابة  السائل الحمى القالعٌة 

 .الطحال، بعض الغدد اللٌمفاوٌة، الدم الطاعون البقري 

 .المخ، الغدد اللٌمفاوٌة فً األمعاء  النٌوكاسل

 .البثرات على الجلد واألغشٌة المخاطٌة للفم والعٌن جدري الطٌور 



 :االرٙ يالحظخ ٔٚجت نهفحض انعُٛبد رجٓٛض -3

 نهزهٕس رعشػذ ركٌٕ انًٛزخ انحٕٛاَبد ألٌ يظبثخ حٛخ حٕٛاَبد يٍ ركٌٕ أٌ انعُٛبد جًع عُذ دائًب   ٚفؼم•

 .ٔانفطشٚبد ثبنجكزٛشٚب

 .انمفم أحكبو يع حذح عهٗ عُٛخ كم يعزًخ صجبجبد فٙ انعُٛبد ٔػع•

 .فٕسيبنٍٛ %10 عهٗ رحزٕ٘ انغهك يحكًخ يعمًخ صجبجبد فٙ انٓغزٕنٕجٙ انفحض عُٛبد ٔػع•

 ٚؼبف انضجبجبد، فٙ ْٙ كًب رحفع اإلفشاصاد ٔ انجٕل انهعبة، انذو، يضم عبئم طٕسح عهٗ انًأخٕرح انعُٛبد•

 .EDTA  يشكت أٔ انظٕدٕٚو عزشاد انذو عُٛبد انٗ
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 :انعُٛخ رجٓٛض خطٕاد

 .فّٛ انعبئم رٕاجذ انًفؼم انًكبٌ يٍ انعُٛخ رؤخز•

 20- حشاسح دسجخ عُذ انضالجخ فٙ يجبششح ٔرحفع انًعًم انٗ يعمًخ صجبجبد فٙ جًعٓب رى انزٙ انعُٛبد رؤخز•

 .عهٛٓب انعًم نحٍٛ و

 صى يعمى صجبط يغحٕق أٔ يعمى سيم ٔصَٓب ثُفظ نٓب ٚؼبف صى ٔصَٓب ثعذ يعمى ْبٌٔ فٙ انعُٛخ رٕػع•

 .انزعمٛى ظشٔف رحذ ٚزى ٔرنك جٛذا   رٓشط

 عهٗ نهحظٕل انزمهٛت يع انًٓشٔعخ انعُٛخ يٍ جى10 نكم عى10 ثٕالع يُظى يحهٕل انعُٛخ انٗ ٚؼبف•

 .يغزحهت

 



 :انعُٛخ رجٓٛض خطٕاد

 يعمًخ صجبجبد فٙ انشائك ٚجًع صى دلبئك عشش نًذح انذلٛمخ فٙ نفخ3000 عُذ انًشكض٘ انطشد عًهٛخ رجشٖ•

 . انزٕانٙ عهٗ انعُٛخ عهٗ جشاو 100 دٔنٛخ ٔحذح 100 ثُغجخ ٔعزشثزٕيٛغٍٛ انجُغهٍٛ انٛٓب ٔٚؼبف

 انزهٕس عٍ نهكشف عبعخ 48 نًذح يئٕٚخ دسجخ 37 عُذ رحؼٍ صى انًغز٘ انًشق رهمٛح ٚزى انغبثمخ انعُٛخ يٍ•

 .انجكزٛش٘

 .ثبنزجفٛذ أٔ 20- عُذ انغبثك انفٛشٔط يعهك ٚحفع•

 

 



 يالحظخ

 يٍ عى 9 نكم فغٕٛنٕجٙ ٔيحهٕل انظٕدٕٚو عزشاد يٍ %2 يحهٕل يٍ عى1 ٚؼبف دو عُٛخ أخز حبنخ فٙ•

 5 نًذح انذلٛمخ فٙ نفخ 3000 عُذ يشكض٘ ؽشد نٓب ٚعًم صى انجالصيب فظم ٚزى حزٗ انضالجخ فٙ رحفع صى ، انذو

 .رحفع صى حٕٛٚخ يؼبداد نّ ٔٚؼبف انشائك َأخز صى دلبئك

 



صساعخ انفٛشٔط فٙ جٍُٛ 

 ثٛغ انذجبط

Virus culture in 

Embryo nation 

Chicken Eggs 
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 ألغشاع انحٕٛاٌ عهٗ نهًشع انًغججخ انفٛشٔعبد ًٛخُنز األٔنٗ انطشق كبَذ ٔنمذ ,حزًب يزطفهخ انفٛشٔعبد•

   . انفٛشٔعبد نضساعخ انًالئًخ انًعًهٛخ انحٕٛاَبد أحذ أٔ انطجٛعٙ انعبئم إيب رغزخذو انذساعخ

 نضساعخ اعزخذايّ ًٚكٍ انذجبط جٍُٛ أٌ انحٕٛاَبد فٛشٔعبد صساعخ ثخظٕص ثعذ فًٛب انذساعبد أظٓشد ٔنمذ•

  انزجبسة، حٕٛاَبد فٙ انضساعخ يٍ الزظبدٚخ أكضش انطٕٛس جٍُٛ فٙ انضساعخ كبَذ ٔنًب انفٛشٔعبد ْزِ يٍ كضٛش

 :فٙ اعزخذيذ فمذ

 .انحٕٛاٌ فٛشٔعبد يٍ كضٛش ٔحفع أعذاد ٔرمذٚش ٔرعشٚف عضل -1 •

 .نٓب انًؼبدح انهمبحبد إعذاد -2•

 ٚظٛت انز٘ انُٕٛكبعم يشع فٛشٔطchick embryos  انذجبط أجُخ عهٗ رشبْذ عٕف انزذسٚت ْزا ٔفٙ•

 .انذجبط

 

 

 

 

 

 





 Procedureؽشٚمخ انعًم •

 ٚكٌٕ ثحٛش انكٓشثبئٛخ انشًعخ أشعخ ثبعزخذاو انؼٕء يٕاجٓخ فٙ أجُخ عهٗ يحزٕٚزٍٛ ثٛؼزٍٛ ػع1.

 .نهجٛؼخ انٕٓائٛخ انغشفخ يٕػع عهٗ عاليخ ٔػع حذد صى أفمٛب انطٕنٛبٌ يحٕسًْب

 

 

 

 

 

 



 انز٘ انًحهٕل يع انٕٛد ثًحهٕل انًعهًخ انًُطمخ ثًغح ٔرنك انٕٓائٛخ انمششح يُطمخ فٙ انجٛؼخ لششح عمى2.

 ثٛؼخ لششح صمت فٙ ٔاعزخذيٓب نهٓت عشػٓب صى نهًٛكشٔثبد لبرم يحهٕل فٙ 18 يمبط إثشح عمى. أيبيك

 .انٕٓائٛخ انغشفخ يٍ َمطخ أعهٗ فٙ ٔاحذح

 فً تجرى التً الدراسات وفً الهوائٌة الغرفة قاعدة عند الموجود الغشاء ثقب عدم على احرص :تحذٌر•

 .القشرة لثقب كهربائً ثاقب ٌستخدم البٌض من كبٌرة أعداد على المعمل

 

 

 

 

 

 

 



 allantoci اإلَزٕٛص٘ انزجٕٚف نمح (عى 2) 27 يمبط إثشح ٔثبعزخذاو يم 1  ععخ حمُخ اعزخذاو3.

cavity انمششح صمت خالل يٍ عًٕدٚخ اإلثشح ثئدخبل ٔرنك أيبيك انز٘ انًخفف انُٕٛكبعم فٛشٔط ثًعهك 

 صى انفٛشٔعٙ انًغزحؼش يٍ يم 0.2 احمٍ صى  نهجٛؼخ انطٕل نًحٕس يٕاصٚب اإلثشح ؽٕل كم إدخبل صى

 .انجشافٍٛ شًع أٔ duco cement الطمخ يبدح ثبعزخذاو انضمت ٔأغهك اإلثشح اعحت

 1,2 انخطٕاد يغزخذيب يعمى يهحٙ يحهٕل يٍ يم 0.2 ثٕاعطخ انضبَٛخ انًخظجخ انجٛؼخ احمٍ ... كًمبسَخ•

   .انجشافٍٛ شًع أٔ انالطمخ ثبنًبدح أٚؼب انضمت أغهك صى

 

 

 

 

 

 

 





 سؽٕثخ عهٗ نهًحبفظخ يبء ثٓب طٕاٌ  عهٗ ٚحزٕ٘ يحؼٍ فٙ يئٕٚخ دسجخ 37  دسجخ عهٗ انجٛغ حؼ4ٍ.

 .انًُبعجخ انجٕ

 ٔرنك انزبنٙ انعًهٙ انذسط فٙ انكٓشثبئٛخ انشًعخ أشعخ ثٕاعطخ انؼٕء رحذ انًهمح انجٛغ افحض5.

 ٔٚغجت انجٛغ لششح يٍ انمشٕس اخزفبء أٔ انحشكخ ثزٕلف يُّ انزأكذ ًٚكٍ ٔانز٘ انجٍُٛ نًٕد ثبنُغجخ

 لششح اكغش انجٍُٛ يٕد يٍ رأكذد إرا انزهمٛح ثعذ أٚبو 4 أٔ 3 خالل انجٍُٛ يٕد انُٕٛكبعم فٛشٔط

 عاليبد أ٘ ٔجٕد الحع انحبنزٍٛ فٙ انجٍُٛ شكم لبسٌ آخش ثزش٘ ؽجك فٙ يحزٕٚبرٓب ثزفشٚغ ٔلى انجٛؼخ

 .ديٕ٘ َضٚف ٔٔجٕد ,يٛزخ ثمع ٔٔجٕد, إطبثبد يضم انًهحمخ انجٛؼخ جٍُٛ عهٗ شبرح

 

 

 

 

 

 

 



 انزهمٛح يٍ عبعخ 24 خالل انًٕد حذس إرا :يالحظخ)•

 فٛشٔط ثغجت ٔنٛظ ثكزٛشٚخ إطبثخ ثغجت حذس أَّ فًعُٗ

 .(انُٕٛكبعم يشع

 رهًظ ال,انزجشثخ ثعذ ٔانظبثٌٕ ثبنًبء جٛذا اغغم :تحذٌر•

 انزٓبة ٚغجت أٌ ًٚكُّ انُٕٛكبعم فٛشٔط أٌ حٛش عُٛٛك

 .اإلَغبٌ فٙ   conjunctivitisانعٍٛ يهزحًخ

 

 

 

 

 

 

 



 انزبععانًعًم َٓبٚخ 

   


