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  چکیده

ند. این ماده کها ایفا مینقش مهمی در سالمت انسان داراي ترکیبات غذایی ارزشمندي است که شیر یکی از ارزشمندترین منابع غذایی است که

تواند محل مناسبی براي رشد و تکثیر عوامل بیماریزا باشد و میترکیباتی نظیر پروتئین و چربی و  pHحیاتی در شرایط مساعد محیطی، به دلیل 

 تواند سبب بروز بیماري در افراد شود. لذا ارزیابی کیفیت بهداشتیبه آسانی فاسد شود. در صورت مصرف شیر با عدم فرآوري مناسب و کافی، می

  شیر همواره حائز اهمیت است.شیر به منظور اطمینان از بهداشت و ایمنی 

استفاده ازمیکروبیروش هاي مرسوم شمارش شود.هاي بیماریزا از روشهاي مختلفی استفاده میبراي شناسایی و تشخیص میکروارگانیسم 

 72ن است ممکو استزمان بر که بسیار ودکشت داده ش  in vitroتحت شرایط  میکروبستیبوده و بایپلیت کانت آگار  کشتمحیط هاي 

و ممکن است چندین باکتري مجاور، منجر به یک است و دقیق نیاز به شناسایی سریعطول بکشد و اهمیت این موضوع زمانی است که ساعت 

 ینها افزایش یافته است. یکی از اکولونی شود. در سال هاي اخیر استفاده از روشهاي هاي مولکولی براي  شمارش سریع و ارزان و دقیق باکتري

براي  TAMRAو  FAMبا طراحی یک جفت پرایمر و یک پروب متصل به  مطالعهدر این است.  Real Time PCRها تکنیک روش

16Sنواحی ژن  rRNA  اقدام به راه اندازي یکTaqMan Real Time PCRبراي تعیین بار  ،و پس از اپتیمایز کردن واکنش کرده

بر اساس PCAو در نهایت همبستگی این نتایج با نتایج حاصل از نمونه هاي متناظر در روش شد نه هاي شیر پاستوریزه استفاده نمومیکروبی 

  شد.بررسی   Bland-Altman plotمنحنی

بود. و در روش  cfu/ml10000بر اساس نتایج حاصله، کم ترین میزان شمارش بار میکروبی روش کشت صفر (فاقد آلودگی) و بیشترین میزان 

Real Time PCR شمارش شد. 7071و  55مترین و بیشترین میزان به ترتیب ک  

روشی مناسب جهت تشخیص و شمارش سریع بار میکروبی شیر پاستوریزه بوده  Real Time PCRنتایج نشان داد که روش هاي مولکولی 

  فاده نمود.ها استهاي مرسوم و فعلی در تشخیص سریع آلودگیتوان از آن به عنوان جایگزین مناسب براي روشو می
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