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مجلهتحقيقاتآزمايشگاهىدامپزشكى،دوره4،

طيور عفونى هاى بيمارى تشخيص براى (PCR) مراز پلى اى زنجيره واكنش هاى روش سازى استاندارد
3 مقصودى صابر محمد ،* 2 جاللى حسين امير سيد صالحى قمى1، محمدرضا
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همچون، عفونى عوامل تركيبات و اجزا مستقيم هاى روش بوسيله گيرد. مى انجام عفونى عامل مستقيم غير و مستقيم رديابى بوسيله عفونى هاى بيمارى تشخيص
ايمنوفلورسانس، الكترونى، ميكروسكوپ كشت، شامل مستقيم جداسازى روشهاى شوند. مى رديابى ها آنزيم ساختمانى، غير و ساختمانى هاى پروتئين نوكلئيك، اسيدهاى
هاى روش ساير و (Polymerase Chain Reaction) مراز پلى اى زنجيره واكنش از متنوعى روشهاى نوكلئيك، اسيدهاى هيبريداسيون اليزا، ايمنوهيستوشيمى،
را ها عفونت بوسيله شده القا بادى آنتى مستقيم، غير هاى روش كه حالى در باشد. مى مرسومند مولكولى تشخيصى هاى روش به كه نوكلئيك اسيدهاى مبناى بر
منظور پيش به باشد. مى ويژه استفاده يك براى آزمون سازى مناسب چگونگى تعيين براى تشخيصى آزمون يك ارزيابى مفهوم به سازى استاندارد كنند. مى شناسايى
آزمايش يك از آمده بدست نتايج شود. استفاده آزمون يك از انتظار مورد كارايى ثبت منظور به استاندارد روش يك است الزم تشخيصى آزمون يك كارايى تشخيصى بينى
دهد. تشخيص اطمينان قابل درجه يك با صحيح طور به را حيوانات عفونت يا و خاص آناليت يك حضور براى را منفى يا مثبت حيوان ثابت طور به بتواند بايد استاندارد
تضمين كيفيت سيستمهاى برقرارى همچون كليدى شاخصه تعدادى انجام منظور اين براى دارد. اهميت مناسب كيفيت با اعداد توليد كلينيكى هاى نمونه بررسى زمان در
كننده تاييد و سيستم مناسب عملكرد كننده متقاعد كه كنترل هاى نمونه از استفاده شامل كيفيت پروتوكلهاى از اى مجموعه همچون (QC) كيفيت كنترل و (QA)

دارد. اهميت است خروجى نتايج كيفيت و پذيرى تكرار
است واضح شد. خواهد عفونى عامل مستقيم رديابى كالسيك روشهاى از بسيارى براى مناسبى نهايى جايگزين PCR روشهاى كه دهد مى نشان اخير دهه دو تجربه
دقيق و سريع تشخيص اهميت به توجه با امروزه است. مشكل يا ممكن غير آنها كشت كه است باكتريهاى كشت يا ويروس جداسازى براى مناسبى جايگزين PCR كه
آزمايشهاى بويژه مولكولى روشهاى از استفاده گله در مديريتى كارهاى انجام و بيماريها گسترش از جلوگيرى منظور به و طيور باكتريايى) و (ويروسى عفونى بيماريهاى
به چگونگى است شده سعى مقاله اين در رسد. مى نظر به ضرورى امرى تشخيصى آزمايشگاههاى در PCR روشهاى سازى استاندارد فلذا است. يافته ضرورت PCR

شود. پرداخته ايران آزمايشگاهى شرايط به توجه با طيور عفونى هاى بيمارى تشخيص براى PCR روشهاى سازى استاندارد
طيور. عفونى بيماريهاى مراز، پلى اى زنجيره واكنش سازى، استاندارد كليدى: هاى واژه

PCR و سنتى روش به مركزي استان كشتاري هاي مرغ در سالموناليي آلودگي شيوع بررسي
اميني4 گيالني3*،منوچهر بازرگاني غفاري خليق2،بهناز زارع1،سحر امين مجيد
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زمينه در گرفته صورت هاي پيشرفت شود. مي محسوب زاد غذا سالموناليي منابع مهمترين از يكي عنوان به سالمونال باكتري به آلوده مرغ گوشت هدف: و مقدمه
روش اين عالوه به است. گشته غذايي مواد كارخانجات و رسمي هاي سازمان براي امر اين بيشتر چه هر تسهيل ،باعث سالمونال تشخيص و جداسازي سريع هاي روش
سالموناليي آلودگي شيوع ميزان تحقيق اين در شود. گرفته تري دقيق تصميمات غذايي مواد كارخانجات از حاصل نهايي محصول سالمت مورد در تا اند شده باعث ها

است. شده ارزيابي مركزي استان كشتاري گوشتي هاي مرغ در
گردن پوست از برداري نمونه چيلر) به ورود از قبل و كشتارگاه محل كشتار(در از پس و انتخاب مرغداري 10 در حاضر گوشتي مرغ 40 منظور بدين كار: روش و مواد
شناسايى جهت OGDH-2 و OGDH-1 هاى پرايمر از استفاده با PCR و سنتي كشت روش دو هر به سالمونال حضور عدم يا و حضور گرفت. صورت ها آن

گرفت. قرار بررسى مورد ogdh ژن
و داد نشان بيشتري حساسيت PCR روش مقايسه در اما شد. جداسازي (%17) نمونه 7 از سالمونال سنتي، كشت روش از استفاده با كه داد نشان نتايج و بحث: نتايج
و حساسيت كنون تا شد. جداسازي (%27/5) نمونه 11 از PCR و سنتي روش دو مجموع در پاتوژن باكتري اين شد. رديابي (%22/5) نمونه 9 در سالموناليي DNA
مى استاندارد سنتي كشت همراه به PCR معمول آزمايش يك افزودن است. رسيده اثبات به سالمونال جداسازي در سنتي روش با قياس در PCR روش باالتر ويژگي

باشد. موثر گوشتى هاي مرغ الشه در بيماريزا عامل اين شيوع از دقيقي جزئيات ارائه در تواند
مركزي استان ،PCR،سنتى روش مرغ، سالمونال، كليدي: هاى واژه


