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در این  های ویروسی را مرتفع سازد که طبق بررسی های بعمل آمده بنظر می رسد دلیل اصلی آلودگی های ویروسی استفاده از مواد تکثیری آلوده است.

ین مشکالت مقاله، به نمونه هایی از آنتی بادی های نوترکیب که بطور موفقیت آمیز در برابر ویروسهای گیاهی تولید شده است پرداخته می شود و همچن

 اشاره خواهد شد. احتمالی موجود و راهکارهای موجود برای مرتفع ساختن این مشکالت و نیز به کارهایی که در این راستا توسط ما صورت می گیرد

 ، بیان ژنE. coliپلیمرآز، مواد تکثیر گیاهی،  3آنتی بادی نوترکیب ، کپسید ویروس، پروموتور تی 
 

واندازه گیری خاصیت آنتی اکسیدانتی عصاره های   Kelussia odoratissimaساخت نانو ذرات با استفاده از گیاه 

 مختلف آن.
 ، حسین عرفایی،  مجید عزیزیهالله کابلی فرشچی

 دانشجوی کارشناسی ارشد 

 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی مشهد فارماسوتیکس استاد گروه آموزشی
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بسیار مورد توجه قرار گرفته است. علت این امر ویژگیهاوکاربردهای منحصر به فرد این ذرات  )  nm 344تا34امروزه تولید مواد با ساختار نانو)ابعاد بین 
 با استفاده از عصاره ی کرفس کوهی AgNPs)ویی میباشد.تحقیق پیش رو ,ساخت نانو ذرات نقره ) خصوصا در زمینه های بیولوژیک وصنایع دار

Kelussia odoratissima  بومی ایران را بررسی میکند.روند سنتز نانو ذرات نقره بادستگاه از اسپکتروفتومترUV-visible   بررسی شد. نتایج بدست

 Surface Plasmon Resonanceتر بیشترین جذب وجود دارد. این یافته ها حاکی از وجود خاصیت نانوم314آمده نشان دادند که در طول موج 

(SPR)  سطح پالسمای ویژه( این ذرات میباشد.ازطرف دیگر,کیفیت نانو ذرات ساخته شده با دستگاه(particle size analyzer دامنه توزیع . بررسی شد

ومتری مشاهده شد که دامنه مطلوب  میباشد.جهت بهینه سازی وساخت ذرات به صورت پایدار ,زمان نیز مورد نان 44-34نانوذرات نقره بدست آمده درسایز

%وغلظت نیترات 34در ساخت نانو ذرات با  عصاره گیاهی  .ساعت عدد جذب ثابت و ذرات به صورت پایدار تشکیل شد 33آزمایش قرار گرفت,که در 

نه سازی صورت گرفت.بررسی خاصیت آنتی اکسیدانتی عصاره های اتانولی, متانولی وآبی این گیاه با استفاده از بهترین مقدار تعیین وبهی 0.003mMنقره
مقایسه  عنوان کنترل مثبت به ( بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و با غلظتهای مشابه ازاسید آسکوربیک وآلفا توکوفرولDPPHروبش رادیکال)  روش

معادل درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی آلفا توکوفرول در همین  µl 344درصد فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره اتانولی  در حجم  به عمل آمد.در این روش

خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی بیشتر حجم بود که این مطلب گویای پتانسیل باالی این گیاه جهت تولید نانو ذرات به روش سبز میباشد.همچنین  

نیز با رسم گرافهای مربوط به هر عصاره محاسبه واز روی فرمول  به دست آمده از هر نمودار EC50اره آبی بیشتر از متانولی  بود.مقدار عددی ازآبی وعص

 .محاسبه شد.

 Kelussia odoratissima نانو ذرات نقره، خواص آنتی اکسیدانتی، 
   

 

 ز پنیرمحلی کردی در طول دوره رسیدگیشناسایی مولکولی تنوع زیستی فلورالکتیکی ایزوله شده ا
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 3و لیال روزبه نصیرایی 3، علیرضاوکیلی1، حمید بهادرقدوسی4، سید علی مرتضوی4، فخری شهیدی3الناز میالنی

 ذایی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری میکروبیولوژی مواد غ -3

 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -4

 عضو هیئت علمی علوم زیستی دانشگاه متروپلیتن لندن -1

 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -3

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور،گروه علوم و صنایع غذایی،شهرستان نور -3

e_milani81@yahoo.com 

رگانولپتیکی محصوالت باکتری های آغازگر بومی هر کشور جزو ذخایر ژنتیکی آن کشور محسوب می شوند که نقش عمده ای را در تولید و ایجاد خواص ا
روز( مورد  34و 34، 44، 4نمونه های پنیر کردی در طول دوره رسیدگی ) فلورالکتیکیلبنی از جمله پنیر ایفا می نمایند. در این پژوهش تنوع زیستی 

ائقه خاص مردم ایران زمینه های الزم برای ارزیابی قرار گرفت. پتانسیل های خوبی برای تولید و فراوری محصوالت لبنی در کشور وجود داشته و با توجه به ذ

بررسی و تحقیق بر روی سویه های بومی موجود در فراورده های سنتی کامال احساس می گردد. از این رو، به منظور جداسازی جنس های مختلف 

کلنی خالص سازی  334دید. در مجموع تحت شرایط دما و زمان مختلف، استفاده گر M17و  MRSاسیدالکتیک باکتری هااز محیط های کشت اختصاصی 
برداری، به طور تصادفی جداسازی شده و توسط انجام آزمون های بیوشیمیایی )رشددرحضور غلظت  شده به لحاظ ویژگی های فنوتیپی و از هر مرحله نمونه

باکتریهای تعیین شده از  DNAد؛ سپس مقدماتی گردیدنتا حد جنس شناسایی ( pHهای مختلف نمک کلرید سدیم، صفراوی و درجات مختلف دما و 

قرار گرفت به طوری که محصول بدست آمده  PCRبا استفاده از پرایمر  عمومی تحت  16S rDNAمرحله قبل، استخراج وبرای تعیین سکانس ژن ناحیه 

bp 3344  از ژل جدا و جهت تعیین سکانس ارسال %، نمونه ها توسط کیت استخراج3بود. پس از انجام واکنش و الکتروفورز محصوالت بر روی آگارز ،
ای پالنتاروم، برویس، گردیدند. نتایج حاصل از توالی یابی هر یک از ایزوله های میکروبی نشان داد در مراحل اولیه تولید پنیر، از جنس الکتوباسیلوس، گونه ه

کوس گونه های فیسیوم، فکالیس، دورانس و هیرائی شناسایی پنتوسوس، هلوتیکوس و فرمنتوم؛ از جنس الکتوکوکوس گونه الکتیس؛ از جنس انتروکو

با این حال در پنیر وتعیین شدند. اما به تدریج با افزایش دوره رسیدگی نمونه های پنیر، الکتوباسیلوس کازئی نیز افزون بر سویه های مذکور شناسایی گردید 

 گونه های غالب در تمام نمونه ها، شناخته شدند.، به عنوان انتروکوکوس فاسیوم و فکالیسروزه سویه های 34رسیده 

 پنیر کردی، روش ملکولی، فلور الکتیکی، دوره رسیدگیواژگان کلیدی:
 

 

(در گاو های شیری گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی با BVDVشناسائی ویروس اسهال ویروسی گاوان)

  RT-PCRاستفاده از االیزا و 

 3،جعفرنویدمهر3،عبدالرؤف الشوکانی3،محمد همتی1،محمدناظم شیرازی1،مریم ترابی1رشتی باف ،محمد4، زهرا تیموری3سعید زیبایی

 واکسن وسرم سازی رازیشعبه شمال شرق  عضوهیئت علمی مؤسسه تحقیقات

 دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نورمشه

 اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی

 یمن -عضوهیئت علمی دانشکده کشاورزی ودامپزشکی دانشگاه ذمار
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