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مشکل عمده است. عدم  یکبه سالمونال  ییغذا یها و فراورده ها یمرغدار یودگآل :زمینه و اهداف

سرعت تکرار  یتجار یندهایدارد. در فرا یاقتصاد یرصدمات جبران تاپذ یآلودگ ینبه موقع ا یصتشخ

ساده و  یع،سر یبه روش ها یاجروند احت ینباشد. ا یم ینگران ینمهم تر یاقتصاد ییو صرفه جو یریپذ

غذا دارد. روش  یدتول یندهایمانند سالمونال( در نقاط حساس فرازاها ) یماریخصور ب یشپا یراارزان ب

دارد.  یادیز ینهسالمونال زمان بر است و هز یرزا نظ یماریب یها یباکتر یصدر تشخ یزاو ال یکشت باکتر

فوق در  یش هارو اب Polymixin Coated Polyester Cloth in EIA (P-CEIA)مطالعه مقابسه ینهدف ا

 بود. یلبن یمختلف سالمونال در فراورده ها یسرووارها یعسر یصو تشخ ییشناسا

 یفیتسالمونال مختلف  ی، رقت هاP-CEIAو  Ab-EIAدو روش  یسهمقا یبرامواد و روش کار: 

نمونه مشکوک به  02و خامه،  یرش یهنمونه اول 02از  ینشد. همچن یهدر پپتون واتر ته Ra-30 یوممور

 .گردید یشالمونال با دو روش فوق آزماس

-Pحساسیت روش  Ra-30 سالمونال تیفی موریومنتایج نشان داد که با سویه استاندارد : هایافته

CEIA  معادل cfu/mL 602 و در روشEIA-Ab  حساسیت cfu/mL 502  بود. پس از تیمار حرارتی در

نمونه مشکوک شیر و خامه در  02د. از حضور سدیم دزوکسی کوالت حساسیت دو روش با هم برابر ش

نمونه مثبت گردید. زمان در  6و  3به ترتیب   P-CEIAنمونه و در روش  3و  5به ترتیب  Ab-EIAروش 

 ساعت کمتر بود. 01 روش اول حدوداً
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 است. یداربه صرفه و پا رونقم یع،سر
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 مهمقد     

در مصرف  یاز معضالت بهداشت یکیسالمونال  یسرووارها

در  یو گوشت یلبن یدر فرآورده ها یژهآلوده به و ییمواد غذا

 یسموارد سالمونلوز یراخ یروند. در سال ها یجهان به شمار م

(. 2، 1است ) یشدر انسان، رو به افزا ییاز مصرف مواد غذا یناش

و مزارع  یانماک نیات،سالمونال از لب یو جداساز ابییجهت باز

 یص(. تشخ3شده است ) یابیمختلف ارز یخوک روش ها

در  ییغذا یفرآورده ها یفیاز عوامل مهم کنترل ک یکیسالمونال 

 باشد. یکننده م یدکارخانجات تول

Blais  یهاژن یآنت ییجهت شناسا 2336و همکاران در سال 

 یاز پارچه پل ،یوممور یفیسالمونال ت( LPS) یدیساکار یپل یپول

(، استفاده P-CEIA) یکسینم یاستر پوشش داده شده با پل

، 2332و همکاران در سال  Burton یگر(. در مطالعه د4نمودند )

 یدر غذاها السالمون یفیک یمهسنجش ن یروش را برا ینا
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در سال  یزو همکاران ن Wang(. 1شده به کار بردند ) یفرآور

و مقرون به صرفه سالمونال در  یعسر یسازجدا یاز آن برا، 2339

کم  یلیکه تعداد خ یافتندتخم مرغ استفاده کردند. آنها در

مرغ  شده درون تخم یح( تلقcfu/mL 2-2) یتیدیسانتر سالمونال

، از 2337ال س و همکاران در Blais(. 6) ستا ییقابل شناسا

 یبرا P –CEIAکننده و روش  یغن یها یط)مح یقیروش تلف

 یخوراک دام و نمونه ها یی،سالمونال در مواد غذا یجداساز

قادر است  یقیکه روش تلف یافتنداستفاده کردند و در یطیمح

کند  مشخص cfu/ml2-26 را در حدود ییغذا ینمونه ها یآلودگ

(7 .)Wang  یتجار یسرم ها ی، از آنت2330و همکاران در سال 

شناساگر استفاده  یباد ی، به عنوان آنت P-CEIAدر روش 

 یی، شناساP-CEIAبردند که با استفاده از  ینمودند. آنها پ

امکان  ییغذا یکم در نمونه ها یلیبه تعداد خ یسالمونال حت

 (.8است) یرپذ

مشکالت  یسالمونال اغلب دارا یصمرسوم تشخ یها روش

 یها یطباشند. به عنوان مثال در روش کشت، مح یخاص خود م

در موارد حاد از  یهقض ینو زمان بر است. ا ینهرهزاغلب پ یمغذ

محسوب  یکه زمان عامل مهم ییغذا یفرآورده ها یآلودگ یلقب

 .یدنما یمشکل م یجادشود، ا یم

 CEIA (Cloth–based) Immunoassay Enzymeبه خصوص  یزاروش ال همچنین

شود به  یبه عنوان فاز جامد استفاده م ییکه در آن از پارچه ها

 یباشد. پارچه ها یبر م ینهها، هز یباد یگران بودن آنت خاطر

مواد،  ینبودن ا یدارناپا یلها به دل یباد یپوشش داده شده با آنت

 یآنت یفیتشوند. به عالوه، ک یسرد نگهدار یطمح رد یدحتماً با

و از نظر درجه خلوص و  یستن یکنواخت یدها در مراکز تول یباد

 یگر،ساخت د یاخت به سرس یاز هر سر ی،چسبندگ یتخاص

 (.4کند ) یفرق م

 یصتشخ یساده و ارزان برا یع،ارائه روش سر بنابراین،

 لذا ،باشد یم یفیاز الزامات کنترل ک ییسالمونالها در مواد غذا

P – CEIA  (Cloth Enzyme–Polymyxin Immunoassay )روش 

ستر ا یاستفاده از پل یهروش بر پا ینمنظور ارائه شد. ا ینا یبرا

جذب  یباشد که برا یم واراست یکسینم یپوشش داده شده با پل

 B یکسینم یروش از پل ینمناسب است. در ا LPS یژن ها یآنت

 ی. پلیدسالمونال استفاده گرد ییدر شناسا یباد یآنت یبه جا

 یباکتر یبر رو یاست که اثر کشندگ پادزیست یک B یکسینم

و  است یباد یزانتر از آنتار یلیماده خ یندارد. ا یگرم منف یها

ها  یکسینم یهستند پل یدارناپا یارها که بس یباد یآنت فبر خال

 یبه راحت یزهستند و شکل خالص آن ن یدارپا 7تا  2 ینب pHدر 

و همکاران نشان دادند که  Blais ینباشد . همچن یدر دسترس م

در غلظت  یحت E.coliها )مانند  یباکتر یرسا LPSدر حضور 

به  یاختصاص بندگیقدرت چس یدارا یکسینم یابر(، پلبر 266

LPS دانشمندان  ینا یزاتصال ن یژگیسالمونال است.در مورد و

(. 4است ) یکسینم یمسئول جذب به پل A یپیدکه ل یافتنددر

به عنوان  B یکسینم یموارد، از پل ینلذا با در نظر گرفتن ا

 تفاده شد.اس قیمت،و گران یدارناپا یها یباد یآنت یگزینجا

 ییو صرفه جو پذیریسرعت، تکرار یتجار یندهایفرآ در

به روش  یاجروند، احت ینباشد. ا یم ینگران ترین مهم یاقتصاد

زاها )مانند  یماریحضور ب یشپا یساده و ارزان برا یع،سر یها

غذا دارد. روش  یدتول یندهایسالمونالها( در نقاط حساس فرآ

در ( Ab –EIA=Antibody – Enzyme Immuno Assay) یزاکشت و ال یها

سالمونال زمان بر است و  یرزا نظ یماریب یها یباکتر یصتشخ

 روش  یسهمطالعه مقا یندارد. هدف ا یادیز ینههز

 (P-CEIA)یعسر یصو تشخ ییفوق در شناسا ی، با روش ها 

 بود. یلبن فرآورده هایمختلف سالمونال در  یسرووارها

 :هاروشمواد و 

 مواد مصرفی

از بخش واکسن های   Ra – 30 سالمونال تیفی موریوم

دیم دزوکسی تو پاستور ایران ابتیاع گردید. سباکتریایی انستی

از شرکت  B (P – 1004)و پلی میکسین  (L-6750)کوالت 

و کیت  (Difco)، پپتون واتر از  شرکت دیفکو  (Sigma)سیگما 

 رکت ، از ش(Ab-EIA)آنزیم ایمونواسی  –روش آنتی بادی 

Bio A. R. T .تهیه شد 

 آماده سازی نمونه

در پپتون واتر  سالمونال تیفی موریوم، سرووار Ra – 30سویه 

(pH = 7.4)  درجه سلسیوس تا  97کشت داده شد و در دمای

ساعت  22باکتری در میلی لیتر، به مدت  326رسیدن به تراکم

 926 ,026  ,726گرم خانه گذاری شد . سپس رقت های مختلف )

در  mL 2( تهیه گردید. از هر کدام از رقت ها  126و  226  ,226 ,

از محلول  mL 2/6هر  لوله آزمایش ریخته شد و به هر لوله 

EDTA  26دقیقه در دمای  26اضافه گردید. سپس به مدت 
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درجه سلسیوس حرارت داده شد. پس از سرد شدن در دمای 

مورد  P-CEIAو  Ab – EIAاتاق، برای آزمایش به دو روش 

(. همچنین برای افزایش حساسیت روش 4استفاده قرار گرفتند )

P – CEIA  سالمونال تیفی ، نمونه های مشکوک و سویه استاندارد
دقیقه  26به مدت  %2/6در حضور سدیم دزوکسی کوالت  موریوم

درجه سلسیوس حرارت داده شد و سپس با هر دو  266در دمای 

 (.3روش بررسی شد )

  Ab-EIAآنزیم ایمونواسی  –بادی  روش آنتی

کیت مربوطه شامل فاز جامد، محلول شستشو )تریس 

(، کنترل منفی، کنترل مثبت 26هیدروکلرید اسید + توئین 

  ml/CFUحاوی  سالمونال تیفی موریوم)کشت غیر فعال شده 
در نوترینت براث(، کونژوگه )آنتی بادی آنتی سالمونال با  726

HRP  ،)سوبسترای نشاندار شدهTMB محلول متوقف کننده ،

 )اسید سولفوریک( می باشد.

ابتدا محلول کاری شستشو از محلول غلیظ تهیه شد. مقدار 

میکرولیتر از شاهد، کنترل منفی و کنترل مثبت را به  266

میکرولیتر از  266( و  Clتا  Alترتیب در چاهک های ابتدایی )از 

درجه  97دید و در هر نمونه به چاهک های بعدی اضافه گر

دقیقه گرم خانه گذاری شد. پس از این  96سلسیوس به مدت 

میکرولیتر از بافر شستشو پر شده و سه  266مدت، چاهک ها با 

میکرولیتر از محلول  266مرتبه شستشو داده شدند. سپس مقدار 

)بالنک(  A1کونوژوگه به هر کدام از چاهک ها به استثناء چاهک 

دقیقه گرم خانه  96درجه سلسیوس به مدت  97افزوده شد و در 

گذاری گردید. چاهک ها مانند دفعه قبل و با استفاده از محلول 

شستشو، سه بار شستشو داده شدند. پس از این شستشو ، مقدار 

)تترا متیل بنزیدین( به تمام  TMBمیکرولیتر از سوبسترای  266

ر دمای دقیقه د 29چاهک ها اضافه گردید.  چاهک ها به مدت 

درجه سلسیوس( و در فضای تاریک نگهداری شد.  21-29اتاق )

 Stop)میکرولیتر از محلول متوقف کننده  266سپس مقدار 

solution)  به هر کدام از چاهک ها اضافه گردید تا واکنش متوقف

شود. این محلول، رنگ آبی کنترل مثبت را به رنگ زرد تغییر داد 

د تا رنگ چاهک ها ثابت گردید. . پلیت به آرامی تکان داده ش

 nmشدت رنگ زرد ایجاد شده در میکرو پلیت در طول موج 

کالیبره  (A1)قرائت شد. پلیت در مقابل چاهک شاهد  296

 (.11گردید )

  P –CEIAآنزیم ایمونواسی  –روش پلی میکسین 

فاز جامد در این روش پلی استر است. برای انجام آزمایش، 

میلی لیتر محلول پلی میکسین با غلظت  06پلیت پلی استر با 

mg/ml 1  ساعت گرم خانه گذاری شد. بعد، 2به مدت 

میکرولیتر  266پلی میکسین های اضافی با سه بار شستشو با  

خارج گردید. سپس به هر یک از چاهک  PBS (pH =7.2)محلول 

میکرولیتر از رقت های مختلف نمونه اضافه گردید و در  06ها 

دقیقه گرم خانه گذاری شد.  96سیوس به مدت درجه سل 97

سپس چاهک ها مانند دفعه قبل سه بار شستشو داده شدند. پس 

میکرولیتر از محلول آنتی بادی متصل به  06از شستشوی مجدد، 

 22آنزیم پراکسیداز خردل به هر چاهک افزوده شد. پس از حدود 

آنزیم )سوبسترای  TMBمیکرولیتر از محلول  266دقیقه مقدار 

پراکسیداز( به تمام چاهک ها اضافه گردید. چاهک ها در دمای 

 29درجه سلسیوس( و در محل تاریک به مدت  21 -29اتاق )

میکرولیتر از محلول متوقف کننده  266دقیقه نگهداری شد. بعد، 

به هر کدام از چاهک ها اضافه گردید تا واکنش متوقف شود. 

 nmپلیت در طول موج شدت رنگ آبی ایجاد  شده در میکرو

 (.4)گردید  قرائت 976

 مقایسه دو روش در نمونه های مشکوک شیر و خامه :

نمونه، طبق  26از هر یک از نمونه های مشکوک شیر و خامه 

روش آماده سازی نمونه، تهیه و با استفاده از هر دو روش از نظر 

قت وجود سالمونال بررسی گردید. در مورد این نمونه ها تنها از ر
 استفاده شد.926

 هاافتهی

را  که با استفاده از دو روش  Ab – EIAنتایج روش  2جدول 

، سدیم  EDTA، تیمار حرارتی +  EDTA)تیمار حرارتی + 

دزوکسی کوالت( آماده سازی شده بود، نشان می دهد. بر اساس 

است.   0.25کیت الیزا، جذب نوری نمونه های مثبت بیش از 

بنابراین، حداقل رقتی که قادر به آشکار سازی سالمونال با هر دو 

، نتایج  2است. جدول  cfu/ml 510روش آماده سازی می باشد، 

که با استفاده از دو روش تیمار، آماده سازی شده  P-CEIAروش 

،  EDTAاست را نشان می دهد. در این روش در تیمار حرارتی + 

 cfu/mlآشکارسازی سالمونال می باشد  حداقل رقتی که قادر به
+ سدیم دزوکسی کوالت  EDTAاست. در تیمار حرارتی +  610

 رسید. cfu/ml 510این میزان به 
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 26نمونه مشکوک شیر و  26بر روی  Ab –EIAروش  نتایج

و با روش تیمار  cfu/ml 510نمونه مشکوک خامه که با رقت 

ده سازی شده اند، + سدیم دزوکسی کوالت آما EDTAحرارتی + 

نمونه مثبت  9نشان داده شده است. در مورد شیر،  9در جدول 

نمونه مثبت  9( و در مورد خامه، 3و  0،  2، 9، 2)نمونه های 

 – P، نتایج 2( گزارش شد. در جدول 0و  2،  2)نمونه های 

CEIA  در مورد نمونه های مشکوک شیر و خامه که مانند روش

Ab – EIA ده اند، نمایش داده شده است. با این آماده سازی ش

 9( و  3و   0،  9، 2، 9،  2نمونه شیر )نمونه های  0روش، تعداد 

 ( ، مثبت شد.0و  2،  2نمونه خامه )نمونه های 

 ومیمور یفیت سالمونال هیسو یرو بر Ab – EIA روش جینتا: 2جدول 

 رقت               

 جذب نوری
210 410

 510
 610 710

 810
 

 a1 0.10 ± 0.017 0.15 ± 0.020 0.26 ± 0.015 0.35 ± 0.032 0.45 ± 0.028 0.61 ± 0.42جذب نوری 

 a2 0.12 ± 0.021 0.15 ± 0.019 0.25 ± 0.038 0.38 ± 0.029 0.44 ± 0.036 0.65 ± 0.051جذب نوری 
 کوالت یدزوکس یمد+ س EDTA+  یحرارت یمار: ت EDTA    2+  یحرارت یمار: ت 2

a ی+ خطا ی: جذب نور ( استانداردn = 4) 

 سالمونال تیفی موریوم بر روی سویه P-CEIA: نتایج روش 2جدول 

 کوالت یدزوکس یم+ سد EDTA+  یحرارت یمار: ت EDTA    2+  یحرارت یمارت:  2

a ی+ خطا ی: جذب نور ( استانداردn = 4) 

 خامه و ریش مشکوک یها نمونه یرو بر Ab – EIA روش جینتا: 9جدول 

 شماره نمونه 

 جذب نوری
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

جذب نوری در 

 aنمونه شیر 

0.41 ± 

0.031 

0.09 ± 

0.00 

0.65 ± 

0.041 

0.44 ± 

0.033 

0.24 ± 

0.029 

0.49 ± 

0.053 

0.17 ± 

0.021 

0.11 ± 

0.022 

0.78 ± 

0.061 

0.06 ± 

0.011 

جذب نوری در 

 aمه نمونه خا

0.10 ± 

0.017 

0.28 ± 

0.021 

0.19 ± 

0.013 

0.65 ± 

0.047 

0.06 ± 

0.010 

0.45 ± 

0.049 

0.21 ± 

0.012 

0.02 ± 

0.00 

0.16 ± 

0.022 

0.11 ± 

0.014 

a  جذب نوری + خطای استاندارد :(n = 4)  

 هخام و ریش مشکوک یها نمونه یرو بر P – CEIA روش جینتا: 2جدول 

 شماره نمونه 

 جذب نوری
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

جذب نوری 

 aدر نمونه شیر 

0.40 

± 0.045 

0.07 

± 0.017 

0.67 

± 0.032 

0.47 

± 0.019 

0.27 

± 0.020 

0.49 

± 0.053 

0.17 

± 0.021 

0.11 

± 0.022 

0.78 

± 0.061 

0.06 

± 0.011 

جذب نوری 

 aدر نمونه خامه 

0.12 
± 0.029 

0.26 
± 0.018 

0.23 
± 0.027 

0.64 
± 0.061 

0.09 
± 0.00 

0.49 
± 0.043 

0.19 
± 0.025 

0.05 
± 0.00 

0.16 
± 0.019 

0.13 
± 0.017 

a  جذب نوری + خطای استاندارد :(n = 4)  

 رقت 
 جذب نوری

210 410 510 610 710 810 

 a1 0.08 ± 0.00 0.14 ± 0.015 0.19 ± 0.011 0.25 ± 0.018 0.33 ± 0.017 0.146 ± 0.031جذب نوری 

 a2 0.12 ± 0.011 0.18 ± 0.013 0.27 ± 0.021 0.35 ± 0.032 0.42 ± 0.020 0.62 ± 0.043جذب نوری 
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 بحث

در  ییسالمونال در مواد غذا یصجهت تشخ P–CEIAروش 

برخوردار است. در  منابع موجود  یادیز یتسراسر جهان از اهم

سالمونال در مواد  ییشناسا یبرا P–CEIAروش از  یگزارش

مختلف  یمطالعه رقت ها یننشد. در ا یافت یراندر ا ییغذا

–Pو  Ab – EIAو خامه با دو روش  یرش یسالمونال و نمونه ها

CEIA یتشد. بر اساس دستور العمل ک یبررس Ab – EIA ،

است.  یمنف 29/6مثبت و کمتر از  29/6از  یشترب یجذب نور

قادر  Ab –EIAکه روش  ینشان داد که حداقل غلظت سلول یجنتا

در  یکهباشد. در حال یمcfu/ml  926آن است معادل  یصبه تشخ

توسط  یرمقاد ین. استاcfu/ml   106رقت  ینا P – CEIAروش 

Wang  در مورد 2330و همکاران در سال ،EIA  –Ab  ،cfu/ml 

(. 8ده است )گزارش ش CEIA –cfu/ml , P 726و در مورد   026

هر دو روش نسبت به  یتمطالعه حساس یندر ا یگربه عبارت د

 یناست. ا یشتربرابر ب 26 یزانو همکاران به مWang یها یافته

 یشآزما  یو زمان ها یرمقاد یساز ینهبه علتتواند به  یم یهقض

و ارزان است اما  یعساده، سر یروش P-CEIAباشد. اگر چه روش 

 ین،. بنابرا(8کمتر است ) Ab – EIAآن نسبت به  یتحساس

 یمارو همکاران از ت Blais یش،آزما ینا یتحساس یشجهت افزا

 ردنداستفاده ک %2/6کوالت   یدزوکس یمسالمونال در سد یحرارت

روش  ین، همیتحساس یشافزا یمطالعه ما هم برا ین(. در ا3)

در  یحرارت یمارتفاوت که مدت ت ین. با ایمرا بکار برد یآماده ساز

 29به  یقه،دق 26 یکوالت به جا یدزوکس یممجاورت با سد

 .یافت یشافزا یقهدق

و خامه بر اساس رقت مورد استفاده  یرش یمورد نمونه ها در

 یدزوکس یمدر حضور سد یحرارت یماردر هر دو روش و با ت 926)

نمونه مثبت و در  9و  9 یببه ترت Ab-EIAکوالت( در روش 

 نمونه مثبت شد. 9و  0 یببه ترت یزن P-CEIAروش 

Blais یرسا یدساکار یپل یپول یاکردندکه آ یو همکاران بررس 

 تصال ا تواند باعث اختالل در یم یگرم منف یها یباکتر

 یها حاک یافتهسالمونال شود؟  یدساکار یپلیپوبه ل یکسینم یپل

 یدساکار یپل یپوقادر است ل P –CEIAاز آن بود که روش 

 یشیاکلیشرا اریدساک یپلیپوکه غلظت ل یطیحسالمونال را در م

کند. به  یریو اندازه گ ییاست، شناسا یشتربرابر ب 266 یحت

 یدساکار یپل یپول ینآنها نشان دادند که واکنش ب یگرعبارت د

است.  یاختصاص یارواکنش بس یک، یکسینم یسالمونال با پل

 در مورد نقش یگرید یمطالعه به بررس ینآنها در ا ینهمچن

پرداختند. آنها پس از مجاورت  تصالا یندر ا A یپیدل یاساس

LPS یپیدو حذف ل یممال یدیتهاس یطدر مح Aکه در  یافتند، در

 Abکه در روش  یاست در حال یضرور A یپیدروش حضور ل ینا

–CEIA (.4برخوردار است ) یکمتر یاربس یتاز اهم 

 ینر بدهد که د یمطالعه نشان م ینحاصل از ا یجنتا بررسی

 تر ارزان و تر تر، ساده یعسر P – CEIA، روش  EIA یروش ها

 از یگرد یبعض ییشناسا یتوان برا یروش را م این .است

باشند )مانند  یغذا زاد م یزا یماریکه ب یگرم منف یها یباکتر 

 یها یباد یاز آنت ده(، البته با استفایکل یشیااشر ،یلوباکترکمپ

روش در  ینبا استفاده از ا ینمچن(. ه11شناساگر، بکار برد )

مختلف از  یزانتوان م یم یدر کشت مغذ یساز یقبا رق یبترک

 یمهمختلف، به صورت ن یرا در فرآورده ها ییسالمونال یآلودگ

 یباد یروش و استفاده از آنت ینبا ا ی(. حت1داد ) یصتشخ یکم

 یصتوان به تشخ ی، مسالمونال Oژن  تیشناساگر ضد آن

 یآنت یزانو م المونال در زمان کمتر،  روش آسانترس یکسرولوژ

 266کمتر ) یلیروش خ ینا ینه(. هز13، 12شد ) یلکم نا یباد

 یاربس یزاست و زمان آن ن EIA یگرد یبرابر کمتر( از روش ها

 ساعت کمتر( است. استفاده از صفحات 22کوتاهتر )حدود 

و  یبن، معاآ یداریبه خاطر پا یکسین،م یاستر آغشته به پل لیپ 

را به همراه ندارد. با توجه  EIA یگرد یمشکالت خاص روش ها

 یم)دترجنت ها( مانند سد ها یندهشو یبه استفاده از بعض

 یزاال یروش نه تنها با روش ها ینا یتکوالت، حساس یدزوکس

شتر است. ضمناً در یب یزموارد ن یدر بعض یکند حت یم یبرابر

و  یشوند، از نظر زمان یشآزما یدبانمونه  یادیکه تعداد ز یموارد

روش ها  یگرنسبت به  د P–CEIAاستفاده از روش  یاقتصاد

 دارد. یتارجح

مرسوم و  یبا روش ها ینروش نو ینا یسهمطالعه مقا هدف

 یشآزما یبرا یگرد یاستاندارد بود. از سو یهبا استفاده از سو

 26از  یشمرحله مقدور نبود که ب ینمشکوک در ا ینمونه ها

دو روش  یننمونه خامه( با ا 26و  یرنمونه ش 26نمونه مشکوک )

که در  یدواریماست و ام یستهگردد. البته شا یسهو مقا یشآزما

 یجشود. نتا یلو تحل یهنمونه تجز یشتریبا تعداد ب یجنتا یندهآ

 یلبه دل P–CEIAاز آن است که روش  یمطالعه حاضر حاک

ساده تر بودن نسبت به  نیو وقت و همچن ینهدر هز ییصرفه جو

دارد.  یتکشت ارجح و Ab–EIA یلاز قب یگرد یروش ها

نمونه مشکوک  یشتریبا تعداد ب ش،رو ینگردد که ا یم یشنهادپ
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و  ییشناسا یو حت ییغذا یفرآورده ها یردر مورد سا ینو همچن

 گردد. یبررس یزن یگرم منف یها یباکتر یگرد یصتشخ
 تقدیر و تشکر

لیه عزیزانی که ما را در انجام این پروژه یاری کنویسندگان از 

 نمودند، تشکر و قدردانی می نمایند. 
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