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بیان مسئله و مقدمه
باواستشدهتبدیلجهانسراسردرعمومیبهداشتمهمموضوعیکبهغذاییموادایمنی

کالتمشاینحلبرایحلیراهیافتن،غذاایمنیبهمربوطحوادثمختلفانواعمکررظهور

.استمهمجهانی

فونيعآن هابیشترکهاندکردهشناساييراغذاطريقازمنتقلهبیماری250ازبیشمحققان

.مي شوندايجادانگل هاوويروس هاآندنبالبهوباکتری هاانواعدلیلبهوهستند

برایندهفزاينگرانييکبهشدنتبديلحالدرباکترياييغذاييموادازناشيبیماری های

.استتوسعهحالدرکشورهایبرایويژهبهجهان،کلبرایعموميبهداشت
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بیان مسئله و مقدمه

تندهسجهانسراسردرمیرومرگوانسانزایبیماریعواملمهمترينازيكيهااستافیلوکوک.

بهشدهبیانتحدفاکتورهایزيادتنوعدلیلبهاورئوساستافیلوکوکوس،هااستافیلوکوکبیندر

.شودميگرفتهنظردرگونهترينزابیماریعنوان

15میرومرگنرخباجهانيمیرومرگمهمعللعنوانبهمیكروارگانیسمازاينناشيهایبیماری

.شوندميشناختهدرصد50تا

درغذاييتاختالالمهمعاملسومینوغذاييمسمومیتکلیدیارگانیسماورئوساستافیلوکوکوس

کوکوساستافیلوهایانتروتوکسینتوسطغذاييموادآلودگينتیجهدرامراينکهاستجهان

درنآانتروتوکسیژنیکهایسويهشیوعشده،واردانتشاراتبهتوجهبا.شودميايجاداورئوس

شدبرآورددرصد53.7غذاييمنابع
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اکتری هایبشناساییبرای"طالییاستاندارد"عنوانبههمهنوزکشتبرمبتنیمتداولهایروش

تکنیک هایگسترشبنابراین.دارندزیادیمعایبروش هااینامامی شوند،گرفتهنظردرزابیماری

.می رسدنظربهالزمارزانوحساسسریع،تشخیصی

این.میباشدگسترشحالدرمیکروبیولوژیمطالعاتدرمولکولیهایروشازاستفادهامروزه

 هایباکتریتشخیصمورددربه ویژهارزشمندیحساسیتازوکم هزینهنسبتا  ساده،روش ها

.می باشندبرخورداررشدسختیاوکشتغیرقابل

روشNested PCRمحصولتاییدجهتاعتمادقابلوسریعساده،روشیعنوانبههمواره

PCRکلیطوربه.شودمیگرفتهبکارNested PCRرایجهایروشبامقایسهدرPCR،ویژگی

.ددارنیزکمتریخطرآلودگیحالعیندرومیکندفراهمرابیشتریتحلیلیوحساسیت

بیان مسئله و مقدمه
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اهداف پژوهش

:کلیهدف

طراحي و بهینه سازی روش رديابي و تشخیص مستقیم 

استافیلوکوکوس اورئوس در مواد غذايي با استفاده از روش 

Nested PCR
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:اختصاصياهداف

ه در تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس در نمونNested PCRتعیین مقدار حساسیت در روش . 1

های غذایی 

در تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه Nested PCRتعیین مقدار ویژگی در روش. 2

های غذایی 

در تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس در  Nested PCRتعیین مقدار تکرارپذیری در روش . 3

نمونه های غذایی 
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اهداف پژوهش
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Nestedروشدرحساسیتمقدار.1 PCRهاینمونهبیناورئوساستافیلوکوکوستشخیصدر

.استمتفاوتغذايي

Nestedروشدرويژگيمقدار.2 PCRهاینمونهبیناورئوساستافیلوکوکوستشخیصدر

.استمتفاوتغذايي

Nestedروشدرتكرارپذيریمقدار.3 PCRغذاييهاینمونهبیناورئوساستافیلوکوکوسدر

.استمتفاوت

فرضیات پژوهشی
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عنوان                                                       یافته ها سال محققین

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

Nestedتكنیککهدريافتند PCRايندربررسيمورد
ناياز.استبرخوردارباالييدقتوحساسیتازمطالعه

هایروشازاستفادهضرورترسدمينظربهرو،
روسالبتشخیصجهتتايیدیروشيکعنوانبهمولكولي

.دباشميالزمامریغربالگریمتداولهایروشکناردر

Brucellaمولكوليشناسايي) sppلبنيمحصوالتدر
Nestedتكنیکتوسط PCRتهراناستاندر)

2013 ايزدی و 
مسلمي

Nestedروشکهدريافت PCRديگر،روشدوبهنسبت
.داردمايكوباکتريومشناساييدرباالتریتوان

زيرگونهآويوممايكوباکتريومشناسايي)
باکرماناستانشیریگاوهایدرپاراتوبرکلوزيس

NestedوPCRمیكروبي،کشتروشهایازاستفاده
PCR)

2017 سلطاني

Real-timeکه،دريافتند PCRايندرشدهايجادچندگانه
ييغذاهاینمونهدرهاپاتوژنهمزمانتشخیصبرایمطالعه

.استموثروخاصبسیار

Reail-timeتوسعهبررسي) PCRبرایچندگانه
الیستري،سرئوسباسیلوسهمزمانشخیص

نمونهرداورئوساستافیلوکوکوسومونوسیتوژنز
(غذاييهای

2018
وی و 

همكاران
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مروری بر مطالعات و متون گذشته  

Nestedکهدريافتند PCRجديدهایپرايمرازاستفادهبا
.Pتشخیصتواناييشدهطراحيتازه syringae pv.

syringaeبهتکشقابلسلوليکتنهاکهزمانيحتيرا
.داردشدمياستفادهPCRالگویعنوان

PCR،Pseudomonasتشخیص) syringae pv.
Syringaeدمگنوجودرباکترياييسیاهگرهعامل،

(طراحيتازهآغازگرهایمجموعهازاستفادهبا
2020 يوشیوکاو

همكاران

وحساسیتدارایRAPD-PCR-HRMروشکهدريافتند
گونهشناساييبرای(٪85و100ترتیببه)باالييويژگي

کهيحالدراستکلینیکدرشیگالخونياسهالغیرهای
و46و33ترتیببهERIC-PCR-HRMويژگيوحساسیت

RAPD-PCR-HRMروشازکمترتوجهيقابلطوربه
.شدارزيابي

عنوانبهHRMباهمراهERIC-PCRوRAPDبررسي)
هایگونهشناساييبرایبالقوهجايگزينروشيک

(خونياسهالغیرشیگال 2021 پاک بین و
همكاران

ترحساسبرابر10و100ترتیببهPSRسنجشکهدريافتند
end-pointاز PCRوreal-time PCRبهتوجهباو.بود

پسندکاربر،بودنصرفهبهمقرون،سادگي،سريعماهیت
آيندهدرروشاين،پیشرفتهتجهیزاتبهنیازعدموبودن

منظمتشخیصبرایانتخابيسنجشبهتواندمي
مترکآزمايشگاههایدرغذاهادراورئوساستافیلوکوکوس

.شودتبديلپیشرفته

مرازپلیمارپیچيواکنشروشيکتوسعهبررسي)
بصریوسريعتشخیصبرایPSR))جديد

(خوکگوشتدراورئوساستافیلوکوکوس
2021 میلتون 

همكاران
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عنوان                                                      یافته ها سال محققین
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له  جمع بندی و نتیجه گیری بیان مسئ

مقدمه

Nested PCR1طراحی و بهینه سازی روش ردیابی و تشخیص مستقیم استافیلوکوکوس اورئوس در مواد غذایی با استفاده از روش 
0

ملییاالمللیبینسطحدرغذاازمنتقلهزایبیماریعواملفعلیمعمولتشخیص
بیوشیمیایییشناسایوکشت،جداسازیسنتیمیکروبیولوژیکیهایتکنیکبرهنوز

وهاچالشبرآوردندرمتداولروشهای،حالاینبا.استمتکیزابیماریعوامل
وسریعتشخیصبرایمربوطهنظارتیمقاماتالزاماتوجدیدشرکتهایهایخواسته
.دارندمشکلهاپاتوژندقیق

زاماریبیعواملتشخیصبرایکارآمدودقیق،سریعروشیکطراحی،بنابراین
اینجیرهزواکنش،میکروبیولوژیکیکالسیکروشهایبامقایسهدر.استضروری
وپایینتشخیصمحدودیت،کوتاهتحلیلوتجزیهزمانمزایایدلیلبه(PCR)پلیمراز
.استامروزبهتافناوریپرکاربردترینباال،حساسیتوویژگی

Nested PCRرایجهایروشبامقایسهدرPCR،دقتوتحلیلی،حساسیتویژگی
.داردنیزکمتریخطرآلودگیحالعیندرومیکندفراهمرابیشتری



مواد و روش کار 
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تجربي:مطالعهنوع

حقیقاتتجامعآزمايشگاهوبهداشتدانشكدهغذاييموادايمنيوبهداشتآزمايشگاه:پژوهشمكان

قزوينپزشكيعلومدانشگاه

پايهبرشدهطراحيروش:پژوهشجامعهPCR

گیرینمونهروش:

گوشتوسبزیجاتساالدشیرخام،شاملغذایینمونه36تعداد.نداردوجودبردارینمونهپژوهشایندر

روشمطابقسپس.شدخواهندتهیهروشارزیابیجهتآزمایشموردپاتوژنحضوربدونکردهچرخ

(2018سالدرهمکارانوویمطالعهاساسبر).می شوندآلودهعمدیصورتبهاستاندارد
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مراحل پژوهش

طراحی پرایمر،روش تشخیص و بهینه سازی

آلوده سازی عمدی نمونه های غذایی

غذاییهاینمونهدراورئوساستافیلوکوکوسردیابی

(کشت)استانداردروششدهطراحیروش
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مراحل پژوهش

روش طراحی شده                روش استاندارد

غنی سازی.DNA1استخراج .1

Nested PCR.2  2  .جداسازی باکتری

لوژی                  تعیین باکتری با استفاده از روش های بیوشیمیایی و سرو. 3

بررسی حساسیت، ویژگی و تکرارپذیری روش طراحی شده



مواد و روش کار 
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:پژوهشمتغیرهایسنجشوگیریاندازههایروش

شودميثبتاکسلافزارنرمدرهاداده.

افزارنرمازاستفادهباآماریآنالیزSPSSگرفتخواهدانجام23ورژن.

واریانسآنالیزآزموناز(ANOVA)بیندارمعنیاختالفبررسیجهت

.شدخواهداستفاده(پذیریتکراروحساسیت،ویژگی)متغیرها
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ین عدم افشای مشخصات مربوط به فروشندگان مواد غذایی مورد استفاده در ا
پژوهش 



محدوديت ها
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 نمونه هامورد نیاز برای افزايش تعدادمالي کمبودمنابع

 نبود دستگاهPCRبرای روش طراحي شده در دانشكده
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