
           در ماهي هاي اقتصادي دریای خزرویبریو پاراهمولیتیکوس و كامپیلوباكتر ژژوني شناسایی سريع 

 PCRبا روش 

 معصومه امینی

 

 

مياه  مميع رور      هيا  درنمونيهویبریوپاراهمولیتیکوس و كامپیلو باكتر ژژوني  شناسایی سريع  هدف کلی طرح :   

 PCRشده با روش

 HipO( ویبریييو پيياراهمولیتیکوس و ژ  vp-ToxRردیييابی رالوورييور  ژ   مهيي  PCRراه انييدا   روش  هييدف می ييی طييرح:

ها  ماه  هاي رعیین فراوانی ویبریو پاراهمولیتیکوس درنمونهو رور  شدهها  ماه  ممعكامپیلوباكتر ژژون  در نمونه

 .اقتصادي

در شناساي  سريع پاروژ  هاي باكترياي  منتقليه ا   PCRراه اندا ي روش   :(Applied objectives)اهداف كاربردي طرح 

  .ماه 

الاسترورنتری  هوا  ، نمک دوس  و رخمیر کننده بوده و مسئول برو  یک باکتر  الرم منفی بی1ویبریو پاراهمولیتیکوس

ژاپن ا  در کشور  1591ناشی ا  مصرف غذاها  دریایی رلوده در سراسر مها  می باشد. این باکتر  اولین بار در سال 

 الاسترورنتری  ناشی ا  مصرف غذا  دریایی رلوده الیارش شد

اس  که اصلی ريرین راه انتقيال ر  بيه انسيا  ا   ی شکلکمپیلوباکتر ژژونی نوعی باسیل الرم منفی با ساختار مارپیچ

بيه عنيوا  شيایع ريرین عاميل عفوني  می باشد.ا  نظر اهمی  ایين بياکتر  طریق مواد غذایی و محصووت دامی رلوده 

عوارض این بیمار  می روا  به درد ها  شکمی ، اسهال ، ضعف ا  ممله . ریدالوارشی در سرراسر مها  بشمار می 

، این ارالانیسي  بيه عنيوا  ویبریو پاراهمولیتیکوسها  اخیر با افیایش شیوع مهانی عفون  ها سال .و رب اشاره کرد

الاسترورنتری  ناشی ا  مصرف غذاها  دریایی خام و یا نپخته را به خيود اختصيا    رد عمدهدرصد ا  موا 91-01عامل 

ها  دریایی مانند ماهی، میگو، صدف خوراکی، را به فراوانی ا  انواع مختلف فراورده ویبریو پاراهمولیتیکوس .داده اس 

 .خرچنگ، ساردین، وبستر، ماکرل و اختاپوس مداسا   کرده اند

( در کشيورها  O3:K6 ا  ممليه سيروری   ویبریيو پياراهمولیتیکوسالیر  بیماریها  ناشيی ا  همه 1551ا  اوایل سال 

الا  را رواند سالم  مصرف کنندهغذاها  دریایی مستعد رلودالی به این باکتر  بوده و می .مختلف مها  افیایش یاف 

را در انواع مواد غذایی دریایی اثبات ميی  ویبریو پاراهمولیتیکوسنتایج حاصل ا  مطالعات مختلف حضور  .به خطر بیاندا د

ريا ه در فروشيگاه هاکيه احتميال مسيمومی  هيا   مياه کند. با رومه به اهمی  موضوع و همچنین عرضيه نامناسيب 

ناشی ا  مصرف غیر بهداشتی این اغذیه دریایی را افیایش می دهيد،اناام ایين رحقیيق بيا هيدف شناسيایی سيریع و 

عالوه بر شناسایی مخاطرات میکروبی باعث افیایش یافتيه PCRدر این محصول به روش ویبریو پاراهمولیتیکوسقی  مست

 ها  اپیدمیولوژ  نیی خواهد شد. 

                                            
1- Vibrio parahaemolyticus 


