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 :به میتقد

 .از پا ننشستند چگاهیکه ه آنانبه  میتقد

حفاظت از هرآنچه که دوست  یکه برا یبه همه کسان میتقد

 .دندیداشتند،جنگ

 یکه در روزها زمانیعز هنیبه کادر درمان صبور و پرتالش م میتقد

 .کرونا در کنار ما بودند یریگهمه

 :سپاس و یقدردان

کادر پرتالش و دلسوز مدرسه فرزانگان سه ، معلم عزیزمان خانم از 

میرباقر و پدران و مادران مهربانمان که همواره قوت قلب و پشتیبان ما 

 گزاریم.دریغشان،سپاسبودند،به پاس زحمات و تالش های بی



 و
 

 چکیده:

 از مختلف یها یماریب بروز باعث و کنند رشد کیولوژیزیرفیغ ییدما محدوده در یحت ،یطیشرا هر در توانند یم بایتقر ها قارچ

 فرصت و کیستماتیس یقارچ یها عفونت از یگروه وعیگذشته،ش دهه سه یط در(1395همکاران، و یفالحت. )شوند یآلرژ جمله

 (1388زند، یزاده،جالل ی،خرمیرهندیبا،مید .است افتهی شیلوس،افزایآسپرژ جمله از طلب

 هایدربخش محیط بهداشتلذا  .است جلدی و سطحی قارچی هایعفونت عوامل انتقال هایراه از یکی شنا استخرهای از استفاده

 و احرامپوش ).است مهم اریبس است؛ استخرها فیزیکی فضای و آب سالمت و تمیزی آنها ترین مهم که استخرها مختلف

 نانبخش.) زوپوسیرا و دیلوس،کاندیآسپرژ یها گونه:از اند عبارت استخر آب در شده افتی یها قارچ نیتر عیشا( 1373همکاران،

 (1381همکاران، و

 ای و ستندین عیسر دیبا که ک،انچنانیپاتولوژ یها ونمونه م،کشتیمستق ریاسم جمله از ها قارچ ییشناسا یبرا معمول یها روش 

 پدرام.)هستند الزم دقت و یژگیو فاقد یول هستند عیسر اگرچه زین کیمونولوژیا یها روش.باشند ینم برخوردار الزم تیحساس از

رغم علی .اند شده یطراح PCR روش هیپا بر اغلب که هستند یمولکول یها روش ییشناسا یها روش گرید از(1394، همکاران و

 یتالحاد و پرخطر هنوز با مشک یقارچ یها یماریب ییشناسا یبرا نهیو کم هز عیروش سر نیاپیشرفت های اخیر، به کارگیری 

 (1399،ی.)قهرندارد یچندان استقبال ها شیآزما نیا از نیمواجه است. در حال حاضر استفاده روت

 یفعل یها روش از تر عیسر دهدکهیم ارائه ها استخر آب در جرینا لوسیآسپرژ قارچ ییشناسا یبرا دیجد یروش حاضر پژوهش

 یدیاس تیخاص زانیم رییتغ و قارچ توسط کیتریس دیاس دیتول و نظر مورد قارچ یبرا نهیبه طیشرا جادیا با و است استفاده مورد

 که دهدیم ارائه افراد عموم یبرا تر ساده و مناسب یروش حاضر پژوهش نیهمچن. پردازدیم قارچ ییشناسا به قارچ، رشد طیمح

 .هستند آن از استفاده به قادر افراد عموم و دارد یکمتر امکانات به ازین

،نشان داد که با افزودن آزمایش ها نتایج بدست امده از  .شد انجام مرحله ده یط شیآزما چهار مناسب، نهیبه طیشرا افتنی یبرا

افزایش در شیکر و هوادهی به قارچ نیز نقش یجه مناسبی بدست اورد.توان نتمیهر یک از متغیر های ساکارز،سویا و سولفات آهن، 

 .آید که سویا بهترین بازدهی را نسبت به متغیرهای دیگر داشتهاین نتیجه بدست میها،با مقاسیه داده  دارد.بسیار مهمی 

تولید اسید توسط قارچ نیز موجب افزایش خاصیت اسیدی محیط ذی مورد نیاز قارچ را فراهم کند.تواند بسیاری از مواد مغمیسویا 

همچنین سویا نسبت به متغیرهای دیگر دارای هزینه کمتری است کند.ساعت،فراهم می 6شود و شناسایی قارچ را در رشد قارچ می

 پروژه بودن صرفه به مقرون و صیتشخ یبرا ازین مورد زمان کردن تر کوتاه و آمده بدست جینتا به وجهبا  باشد.و به صرفه تر می

 .گردد عرضه یولوژیپاتوب یها شگاهیآزما و شنا یاستخرها صاحبان به یشنهادیپ روش عنوان به توانیم

 کشت طیمح ، آب استخر های شنا ،کیتریدسیاس ،(Aspergillus Niger)جرینا لوسیآسپرژ ، یقارچ یآلودگ:کلید واژه ها

(TSB
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 مقدمه:

استفاده از استخرهای مندان بسیاری دارند.مروزه استخرهای شنا یکی از مراکز تفریحی آبی به شمار می روند که در طول سال،عالقه ا

استخرها که های مختلف  بهداشت محیط دربخشلذا  .های قارچی سطحی و جلدی استهای انتقال عوامل عفونتشنا یکی از راه

شایع ترین ( 1373،و همکاراناحرامپوش  ).؛ بسیار مهم استو سالمت آب و فضای فیزیکی استخرها است ترین آنها تمیزی مهم

یکی از (1381،نانبخش و همکاران). رایزوپوسو  :گونه های آسپرژیلوس،کاندیداعبارت اند از های یافت شده در آب استخرقارچ ها

ردد.پژوهش یرجلدی از جمله عفونت گوش می گگونه های آسپرژیلوس،آسپرژیلوس نایجر می باشد که سبب عفونت های جلدی و ز

 به محیط ،به شناسایی قارچ مذکور بپردازد.حاضر قصد دارد با افزودن موادی جدید 

روش های معمول شناسایی آسپرژیلوس ها،اسمیر مستقیم،کشت و نمونه های پاتولوژیک هستند. این روش ها آنچنان که باید سریع 

مانند روش نیستند و یا از دقت الزم برخوردار نمی باشند.یکی دیگر از روش های شناسایی آسپرژیلوس ها،روش های ایمونولوژیک 

های ردیابی انتی بادی و آنتی ژن هستند.این روش ها،اگرچه سریع هستند اما فاقد ویژگی و دقت مورد نیاز هستند و بعضا در 

بیمارانی که دارای نقص در سیستم ایمنی که در تولید آنتی بادی مشکل دارند،قابل انجام نمی باشد. روش های مولکولی مانند 

PCR پلیمراز( امروزه به شکل وسیعی به کمک ما آمده اند.این روش ها حساسیت و سرعت الزم را ای )واکنش زنجیره

 (1390پرست و همکاران،برخوردارند.)یزدان
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 فصل اول

 )کلیات(
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 در این فصل، مسئله مورد، اهمیت و ضرورت پرداختن به آن،اهداف و سواالت پژوهش بیان خواهند شد.

 :مسئله انیب 1-1

روز بیماری های مختلف از بقارچ ها تقریبا می توانند در هر شرایطی، حتی در محدوده دمایی غیرفیزیولوژیک رشد کنند و باعث 

 2،آسپژیلوس نایجر1جمله آلرژی شوند.اسپور قارچ های فرصت طلب به خصوص گونه های آسپرژیلوس نظیر آسپرژیلوس فومیگاتوس

(در طی 1395،فالحتی و همکارانهای قارچی در نظر گرفته می شوند.) 4شایع ترین آئرو آلرژن، به عنوان 3و آسپرژیلوس فالووس

تماتیک و فرصت طلب از جمله آسپرژیلوس،افزایش یافته است.گونه های سسه دهه گذشته،شیوع گروهی از عفونت های قارچی سی

،عفونت قارچی 6،کراتیت قارچی5برونکو پولمونری آلرژیک بیماری ها،بعضا با مواردی نظیر،آسپرژیلوزیس آسپرژیلوس به عنوان عوامل

 (1388دیبا،میرهندی،خرمی زاده،جاللی زند،)هستند. ت های مهاجم ریه مرتبط،سینوزیت های نازال و همچنین عفون7گوش

از استخرهای شنا استفاده استخرهای شنا یکی از مراکز تفریحی آبی به شمار می روند که در طول سال،عالقه مندان بسیاری دارند.

 های مختلف استخرها که مهمبهداشت محیط دربخشلذا  .های قارچی سطحی و جلدی استهای انتقال عوامل عفونتیکی از راه

شایع ترین قارچ ( 1373،و همکارانحرامپوش ا ).؛ بسیار مهم استو سالمت آب و فضای فیزیکی استخرها است ترین آنها تمیزی

 (1381نانبخش و همکاران،.) 9رایزوپوسو  8:گونه های آسپرژیلوس،کاندیدااستخر عبارت اند ازی یافت شده در آب ها

 

                                                           
1. Aspergillus fumigatus 

 

2. Aspergillus flavus 

 
3. Aspergillus niger 

 

4. Aero allergens 

 
5. ABPA(Allergic Bronchopulmonary Aspergilosis) 

 

6. Fungal keratitis 

 
7. Otomycosis 

 
8.Candida Albicans 

 
9. Rhizopus 
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ریع نیستند و یا روش های معمول برای شناسایی قارچ ها از جمله اسمیر مستقیم،کشت ونمونه های پاتولوژیک،انچنان که باید س 

زم اگرچه سریع هستند ولی فاقد ویژگی و دقت ال روش های ایمونولوژیک نیزاز حساسیت الزم برخوردار نمی باشند.

 (1394، و همکاران پدرامهستند.)

های اخیر،  رغم پیشرفتعلی طراحی شده اند. PCRاز دیگر روش های شناسایی روش های مولکولی هستند که اغلب بر پایه روش 

ست. در حال اتی مواجه الروش سریع و کم هزینه برای شناسایی بیماری های قارچی حاد و پرخطر هنوز با مشک اینبه کارگیری 

 (1399.)قهری،حاضر استفاده روتین از این آزمایش ها استقبال چندانی ندارد

 یز روش هااتر  عیسر کهارائه دهد استخر ها آب در جرینا لوسیآسپرژ قارچ ییشناسا یبرا دیجد یدارد،روش قصد حاضر پژوهش

 کرد ییشناسارا  جرینا لوسیبه آسپرژ نظر مورد یهاآب استخر  یآلودگتوان  ید،میمورد استفاده باشد. با استفاده از روش جد یفعل

 یها یماریب وعیش از و کمک شناگران یسالمت به استخر، آب در ها قارچ رشد بر موثر عوامل رییتغ با، یو در صورت وجود آلودگ

 و قارچ وسطت کیتریس دیاس دیتول و نظر مورد قارچ یبرا نهیبه طیشرا جادیحاضر قصد دارد با ا پژوهش .کرد یریجلوگ یقارچ

سبت به دیگر ناگر روش مورد استفاده در پژوهش حاضر  .بپردازد قارچ ییشناسا قارچ،به رشد طیمح یدیاس تیخاص زانیم رییتغ

 .های فعلی گرددتواند جایگزین روشروش های شناسایی قارچ آسپرژیلوس نایجر،هزینه و زمان کمتری صرف کند،می

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 1-2

مواد (ی ها10سوبستراآسپرژیلوس در طبیعت در هر نوع محیطی یافت می شود؛ که به علت تولید آنزیم های مختلف و استفاده از 

زندگی می کند و بین برگ های در حال تجزیه و  11به طور معمول به صورت ساپروفیت آسپرژیلوس نایجر .مختلف می باشد)اولیه 

گسترده یافت می شوند و اغلب به مواد  های این کپک به صورت12اسپور.دیافت می شو غالت و دیگر مواد گیاهی در حال تجزیه

تخمیر در صنعت از آسپرژیلوس نایجر به منظور تولید آنزیم های مختلف و اسیدهای آلی بوسیله ی .آلی و خاك متصل می شوند

آسپرژیلوس نایجر در انواع مواد غذایی مثل غالت، دانه های روغنی، مربا، نان، پنیر و رب گوجه فرنگی یافت می . فاده می شوداست

ی اصلی آسپرژیلوس نایجر در جداسازی آن از سایر گونه های آسپرژیلوس، تولید کربن سیاه ویا اسپورهای بسیار سیاه شاخصه .شود

                                                           
10  . Substrate 

 

11. Saprophite 

 

12. Spores 
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های نرم و عموما بی رنگ و اسپورهای گرد و دارای برآمدگی های مشخص از دیگر ویژگی های فیزیکی 13رکنیدیوفو.می باشد

مثل رنگ اسپور و سرعت رشد آسپرژیلوس نایجر در محیط  این ویژگی های فیزیکی.د نآسپرژیلوس نایجر جهت شناسایی می باش

غذایی، آسپرژیلوس نایجرعالوه بر فاسد کردن مواد  .دکشت مشخص جهت جداسازی آسپرژیلوس نایجر از محیط استفاده می شو

. یط رشدو نوع گونه نیز بستگی داردتولید کنند که به شرا ،نام دارند 15که مایکوتوکسین 14های قارچیمی توانند یکسری متابولیت

آسپرژیلوس نایجردر بافت  رشدباشند.ی میبسیار سمکه به وسیله آسپرژیلوس نایجر تولید می شوند به صورت بالقوه  16هامالفرین

 چه آسپرژیلوس نایجر به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب در نظر گرفتهاگر.دستگاه تنفس، آسپرژیلوزیس نام دارهای بدن و د

آلوده به توکسین  مصرف مواد غذایی.می شود؛ طبق تحقیقات انجام شده امکان ایجاد اتومایکوزیس توسط این کپک نیز وجود دارد  

ب می بیند توکسین های این کپک آسی عضو اصلی که در مجاورت با.لوس نایجر می تواند باعث ایجاد سرطان شود های آسپرژی

 ( 1392،و همکاران  یلمه.)کبد است

ر میکروارگانیسم ها و قارچ ها و سایدر حال حاضر استخرهای شنا،عالقه مندان و طرفداران زیادی دارند.اما آلودگی آب استخرها به 

اید در زمان بلذا (1373،و همکاران حرامپوشاجمله آسپرژلوزیس بوجود می آورد.) کنترل آلودگی آب استخر،مشکالتی را ازعدم 

 مناسب وجود قارچ مذکور شناسایی و از انتقال آن جلوگیری شود. 

ش های معمول رومی شود. در حال حاضر از روش های گوناگونی برای شناسایی قارچ ها از جمله قارچ آسپرژیلوس نایجر استفاده

از حساسیت الزم  برای شناسایی قارچ ها از جمله اسمیر مستقیم،کشت ونمونه های پاتولوژیک،انچنان که باید سریع نیستند و یا

 و پدرام)روش های ایمونولوژیک نیز اگرچه سریع هستند ولی فاقد ویژگی و دقت الزم هستند.برخوردار نمی باشند.

  (1394همکاران،

 

 

                                                           
13. conidiophore 
 

14  . Fungal metabolites 

 

15  . Mycotoxins 

 

16. Malferins 
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 اهداف طرح: 1-3

 هدف کلی: 1-3-1

 تهیه شناساگر آسپرژیلوس نایجر در استخرهای شنا

 اهداف ویژه)جزئی،اختصاصی(: 1-3-2

 فراوان ترین قارچ های موجود در آب استخر. آشنایی و بررسی-1

 .آنها ویژگی هایانواع قارچ آسپرژیلوس و  آشنایی و بررسی-2

 آسپرژیلوس نایجرکشت گونه های روش  آشنایی و بررسی-3

 محصوالت و تولیدات گونه آسپرژیلوس نایجر آشنایی و بررسی-4

 روش های بهینه سازی تولید اسید سیتریک آشنایی و بررسی-5

 شناسایی و آشنایی با انواع محیط کشت های قارچ-6

 اهداف کاربردی: 1-3-3

ارائه به مراکز تفریحی آبی، استخر و استفاده کنندگان استخر های 

 شخصی

 سواالت پژوهش: 1-4

 آیا شناساگر پیشنهادی، قابلیت تشخیص گونه آسپرژیلوس نایجر را دارد؟-1

 آلودگی های قارچی را دارد؟سریع ترشناسایی نسبت به سایر شناساگرهای موجود قابلیت آیا شناساگر پیشنهادی -2

 استفاده برای عموم افراد را دارد؟آیا شناساگر تهیه شده،قابلیت -3
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 تعریف واژه ها: 1-5

 قارچ 1-5-1

جای ای از ارگانیسم ها با طیف متنوعی از اشکال و عملکردها تشکیل شده است.آنها در جایقارچ از طیف گسترده:ینظر فیتعر

اند.استفاده از طبیعت وجود دارند.تقریبا از هرجایگاه زیست محیطی از رسوبات در اعماق دریا گرفته تا جریان جت بازیابی شده

 -Mahendra Rai)قارچ ها توسط بشر دارای سابقه طوالنی و متنوعی است که احتماال قبل از هرگونه سوابق مکتوب است.

Paul Dennis Bridge,1996) 

 میکروارگانیسم مورد بررسی قرار  گرفته در این پژوهش است.تعریف عملیاتی:

 قارچ های ساپروفیت 1-5-2

شوند.این قارچ ها حاوی مقدار بزرگی از قارچ ها هستند که هم در خاك و هم بر روی مواد آلی یافت می گروهتعریف عملیاتی:

کنند.)شیخ لو و زیادی آنزیم هستند که با ترشح آنها به خارج از سلول،ترکیبات پیچیده را به مواد ساده و کوچک تجزیه می

 (1391همکاران،

 یت موردنظر،آسپرژیلوس نایجر است.در پژوهش حاضر،قارچ ساپروفتعریف نظری:

 آسپرژیلوس 1-5-3

-های ازدیاد حساسیت تیپ یک تنفسی میهای ریوی و واکنشآسپرژیلوس ها عامل طیف وسیعی از بیماری:تعریف نظری

رویشی با تیغه میانی  های رده هایفومیست هستند.دارای مسیلیوم(آسپرژیلوس جز ساپروفیت1395باشند.)فالحتی و همکاران،

آید که وزیکول نام وکونیدیوفورهای کشیده و بلند استکه در انتها مستع گشته و به شکل بیضوی،چماقی یا کروی در می

 (1383دارد.)نصراللهی عمران،

پژوهش،آسپرژیلوس هایی است که در آب استخر های شنا یافت شده و گونه موردنظر آن در این یکی از قارچتعریف عملیاتی:

 نایجر است.
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  :آسپرژیلوس نایجر1-5-4

 صورت به معموال که باشد یم ییها قارچ به متعلق و باشد یم لوسیآسپرژ جنس عضو جرینا لوسیآسپرژ قارچ :نظری تعریف

 یطیمح نوع هر در عتیطب در لوسیآسپرژ.شودیم مشاهده جنس نیا در زین یجنس مثل دیتول البته ابند،ییم ریتکثی رجنسیغ

 به معمول طور به جرینا لوسیآسپرژ.باشدیم مختلف سوبستراهای از استفاده و مختلف های میآنز دیتول علت به که شود؛ یم افتی

 اسپورهای. شودیم افتی هیتجز حال در یاهیگ مواد گرید و غالت و هیتجز حال در های برگ نیب و کند یم یزندگ تیساپروف صورت

 منظور به جرینا لوسیآسپرژ از صنعت در.شوند یم متصل خاك و یآل مواد به اغلب و شوند یم افتی گسترده صورت به کپک نیا

 دانه غالت، مثل ییغذا مواد انواع در جرینا لوسیآسپرژ. شودفاده میاست ریتخم یلهیبوس یآل دهاییاس و مختلف هایمیآنز دیتول

 گونه ریسا از آن جداسازی در جرینا لوسیآسپرژ یاصل یشاخصه.دشو یم افتی یفرنگ گوجه رب و ریپن نان، مربا، ،یروغن های

 و گرد اسپورهای و رنگ یب عموما و نرم وفورهاییدیکن .باشد یم اهیس اریبس اسپورهای ای و اهیس کربن دیتول لوس،یآسپرژ های

 های یژگیو نیا. دنباش یم ییشناسا جهت جرینا لوسیآسپرژ یکیزیف های یژگیو گرید از مشخص های یبرآمدگ دارای

 طیمح از جرینا لوسیآسپرژ جداسازی جهت مشخص کشت طیمح در جرینا لوسیآسپرژ رشد سرعت و اسپور رنگ مثل یکیزیف

 نام نیکوتوکسیما که یقارچ هایتیمتابول کسریی تواند یم ،ییغذا مواد کردن فاسد رب جرعالوهینا لوسیآسپرژ.شود یم استفاده

 لوسیآسپرژ چه اگر .باشند یم یسم اریبس بالقوه صورت به شوند یم دیتول جرینا لوسیآسپرژ لهیوس به که ها نیمالفر.دکن دیتول دارند

 نیا توسط سیکوزیاتوما جادیا امکان شده انجام قاتیتحق طبق شود؛ یم گرفته نظر در طلب فرصت پاتوژن کی عنوان به جرینا

، آسپرژیلوس C:آسپرژیلوس فومیگاتوس،B:آسپرژیلوس فالووس،Aس:آسپرژیلوس ترئو)گونه های مختلف آسپرژیلوس(:1-1تصویر

 (1396)خیرخواه و همکاران،G،آسپرژیلوس اوریزا: F:سپرژیلوس آواموری،آ E:آسپرژیلوس توبینجنسیس، D:نایجر
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 که یاصل عضو. شود سرطان جادیا باعث تواند یم جرینا لوسیآسپرژ های نیتوکس به آلوده ییغذا مواد مصرف. دارد وجود زین کپک

 (1392ت.)یلمه،نجفی و حسینی،اس ندکبدیب یم بیآس کپک نیا های نیتوکس با مجاورت در

باشد.در پژوهش حاضر این قارچ موردبررسی های ساپروفیت میگونه ای از آسپرژیلوس است.این قارچ جزء قارچتعریف عملیاتی:

 گیرد.قرار می

  آسپرژیلوزیسبیماری  1-5-5

 (1392)یلمه،نجفی و حسینی،در بافت های بدن و دستگاه تنفس، آسپرژیلوزیس نام دارد.نایجر رشد آسپرژیلوس  :تعرف نظری

 شود.این بیماری توسط گونه های آسپرژیلوس،از جمله آسپرژیلوس نایجر ایجاد میتعریف عملیاتی:

 :عفونت های سطحی و جلدی 1-5-6

های سطحی،جزو عفونت های شایع پوست هستن که در اشکال مختلف،پوست و مخاط را گرفتار می کنند.مهم عفونت تعریف نظری:

ها گیرد،درماتوفیتهای قارچی جلدی)سطحی( که پوست و ضمائم آن را در بر میترین و فراوان ترین عفونت

 (1380هستند.)مشیر،طباطبایی،پوراسالمی،شمشیری،

 ستی است که ممکن است،توسط قارچ مورد نظر،ایجاد شود.نوعی عفونت پوتعریف عملیاتی:

 قارچ کاندیدا 1-5-7

های انسانی دارد.کاندیدا ای در بروز بیماریهمخمر کاندیدا به عنوان یک میکروارگانیسم فرصت طلب سهم عمدهتعریف نظری: 

از این قارچ به ندرت در افراد سالم ایجاد  آلبکناس یک قارچ چند شکلی است که رابطه همسفرگی با انسان دارد.عفونت های ناشی

-پرور،رجاییپناه،عنایتیباشد.)عدالتزا میترین گونه بیماریترین و شایعهای کاندیدایی،کاندیدا آلبیکناس مهمشوند.در بین گونهمی

 (1398نژاد،

 های یافت شده در آب استخر های شنا است.یکی از قارچتعریف عملیاتی:
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 زوپوس اورایزاقارچ رای 1-5-8

از نظر شکل ظاهری  توان به رایزوپوس اشاره کرد.قارچی از خانواده موکوراسه است کهاز قارچ های ساپروفیت،میتعریف نظری:

 (1391لو و همکاران،و ساختمان میکروسکوپی، بسیار شبیه به جنس موکور است.)شیخ کلنی

 های شنا است.های یافت شده در آب استخر یکی از قارچریف عملیاتی:تع

  :(ABPA)آلرژیک برونکوپولمونری آسپرژیلوس 1-5-9

گونه های اسپرژیلوس است که معموال در افراد مبتال به آسم یا  واکنش های آلرژیک التهابی نسبت به کلونیزاسیونتعریف نظری:

کند و باعث تحریک پرونش رشد میدنبال استنشاق اسپورها از محیط،هایفی قارچ در موکوس  شود.بهسیستیک فیبروزیس ایجاد می

 (1395می شود.)افسریان و همکاران، Gو  Eو ایمونوگلوبین های 2پاسخ ایمنی شامل سلول های لنفوسیت یاریگر

 یکی از بیماری هایی است که ممکن است،توسط قارچ مورد نظر پدید آید.تعریف عملیاتی:

 کراتیت قارچی 1-5-10

عفونت چرکی است که اغلب منجر به زخم و کاهش دید در قرنیه و همچنین گاهی موجب از دست دادن چشم  تعریف نظری:

 (1389شود.بیشترین میزان شیوع ان در مناطق گرمسیری و تحت گرمسیری مشاهده شده است.)فتی و همکاران،می

 دید آید.یکی از بیماری هایی است که ممکن است،توسط قارچ مورد نظر پتعریف عملیاتی:

 سینوزیت 1-5-11

ه به علت آلرژی،عفونت ویروسی، باکتریایی یا به ندرت قارچی ایجاد کالتهاب یک یا چند سینوس پارانازال است تعریف نظری:

 تا(شود.)سیوفی خوجین و همکاران،بیمی

 یکی از بیماری هایی است که ممکن است،توسط قارچ مورد نظر پدید آید.تعریف عملیاتی:
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 اسید سیتریک 1-5-12

محصوالت میکروبی  تریناسیدهای آلی از مهم شود.منحصرا از تخمیر تولید میاسید سیتریک یک اسید آلی است که  تعریف نظری:

 (1394)صمدلوئی،قرنجیک،ند.ی در صنایع غذایی کاربرد دارعنوان افزودنه که بد نباشمی

  آسپرژیلوس نایجر،اسیدسیتریک تولید کرد.در شرایط مناسب،می توان از قارچ تعریف عملیاتی:

 هاهای شناسایی قارچروش 1-5-13

یکی دیگر از روش  روش های معمول شناسایی آسپرژیلوس ها،اسمیر مستقیم،کشت و نمونه های پاتولوژیک هستند. تعریف نظری:

روش های مولکولی  آنتی ژن هستند. های شناسایی آسپرژیلوس ها،روش های ایمونولوژیک مانند روش های ردیابی انتی بادی و

 (1390پرست و همکاران،)یزدان ای پلیمراز( امروزه به شکل وسیعی به کمک ما آمده اند.)واکنش زنجیره PCRمانند 

 در پژوهش حاضر،روش شناسایی قارچ ها برپایه روش کشت قارچ است.تعریف عملیاتی:

 تریپیک سوی براثمایع محیط کشت  1-5-14

ی مایع  و بسیار مغذی است که برای مصارف عمومی با کشت طیمح (TSB) ای  Tryptic Soy Brothنظری:تعریف 

 فرموالسیون بر طبق متدهای هماهنگ شده فارماکوپه استفاده می شود.

 طیشرا در که ییها آن و یهواز ریغ و یهواز یها سمیارگان شتریرشد ب یکننده نیتأم یذکور با مصارف عمومط کشت میمح

 Brucellaباال  نیتامیداشتن و لیداشته باشند به دل ییباال ییغذا ازیاگر ن یباشند و حت یکنند م یرشد م یهواز ریو غ یهواز

Pasteurella وStreptococcusشده از  ی( غنطیاتمسفر )مح ن،یاز ا شتریکند. ب یم ستیز یبه خوبCO₂تواند رشد را یم 

 منظور نیرا رشد دهد. بر اClostridium یو گونه هاBacteroidesتواند  یم طیمح نیا یهواز ریغ طیدر شرا .کند دیتشد

 طیمح. شود اضافه میدیکلستر یبرا دیآزا میسد3.31%آگار و 3.0% طیمح نیا به که شود یم برآورده یزمان جینتا نیتر عیسر

 آزمون یبرا و است ها لوله رقت یبرا شدن مناسب باعث نیا که بوده رشد دیتشد یبرا ییباال اریبس تیخاص یکشت مذکور دارا

پتاسیم مواد موجود در این محیط کشت عبارت اند از:کازئین پپتون،سویا پپتون،سدیم کلرید،دی .برود کار به کیوتیب یآنت تیحساس
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-زندوکیلی،بی)مترجم:شهرام باشد.می 3/7درجه سانتی گراد در حدود  25نهایی این محیط کشت در دمای  PHفسفات و دکستروز.

 تا(

 

 

 

 

 فصل دوم
 )ادبیات و سوابق تحقیق(
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های میکروبی شود.تحقیقات بسیاری در مورد آلودگیدر این فصل به بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر پرداخته می

شده.همچنین تحقیقاتی درمورد و عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر آلودگی در استخر های شهرهای مختلفی از کشور،انجام 

های شناسایی قارچ ها و مقایسه آنها انجام شده است.تحقیقاتی نیز درباره روش های تولید و تسریع تولید اسید سیتریک از روش

 قارچ آسپرژیلوس نایجر انجام شده.

 ادبیات نظری: 2-1

روش های معمول شناسایی آسپرژیلوس ها،اسمیر مستقیم،کشت و نمونه های پاتولوژیک هستند. این روش ها آنچنان که باید سریع 

نیستند و یا از دقت الزم برخوردار نمی باشند.یکی دیگر از روش های شناسایی آسپرژیلوس ها،روش های ایمونولوژیک مانند روش 

هستند.این روش ها،اگرچه سریع هستند اما فاقد ویژگی و دقت مورد نیاز هستند و بعضا در  های ردیابی انتی بادی و آنتی ژن

بیمارانی که دارای نقص در سیستم ایمنی که در تولید آنتی بادی مشکل دارند،قابل انجام نمی باشد. روش های مولکولی مانند 

PCR مده اند.این روش ها حساسیت و سرعت الزم را ای پلیمراز( امروزه به شکل وسیعی به کمک ما آ)واکنش زنجیره

 (1390پرست و همکاران،برخوردارند.)یزدان

اند و از حساسیت و دقت باالیی برخوردار ( طراحی شدهPCRای پلیمراز):اکثر تست های مولکولی بر پایه واکنش زنجیرهPCRروش 

  در روش گیرند.آزمایش مورد هدف قرار می( در این rDNAریبوزومی) DNAباشند.نواحی ژنومی متعددی از جملهمی

multiplex PCR د. در روشول واکنش تکثیر می یابـاســتفاده از چندین پرایمر، بیــش از یک توالی هدف در محلــ با  

nested PCR   ابتدا با استفاده از پرایمرهای عمومی قارچی آمپلیفیکاسیون صورت می گیرد و ســپس با پرایمرهای اختصاصی

روی محصــول تکثیر ژنوم با پرایمرهای Panfungal PCR  دراول، واکنش دوم اجرا می شــود.  PCRروی محصول  گونه بر

هیبریده شده تا واکنش  گونه با پروب های اختصاصیPCR عمومی قارچی انجام می شــود، سپس محصول

باشد. در این روش، چرخه می real-timePCR از آخرین تحوالت تشــخیص مولکولی اســتفاده از روش.مثبت به دست آید

گیرد. این تکنیک امکان اندازه گیری کمی ژنوم قارچی میصورت  PCRهمراه با ردیابی فلورسانس محصوالت  PCR حرارتی

 (1399.)قهری،موجــود در نمونه های بالینی و در نتیجه امکان اندازه گیری تعداد میکروب موجود در نمونه را فراهم می سازد

مورد بررسی میکروسکوپی قرار  KOH روش اسمیر مستقیم:در این روش نمونه ها با کاهش اندازه و نرم کردن در یک قطره

 (1395احمدی،آباد،میرزاگیرند.)شیخی،بستانمی

را مهیا می ســازد.  یجداسازی ارگانیسم در محیط کشت امکان شناسایی دقیق قارچ ها از نظر نیازمندی های ًقارچ روش کشت:

ای ســخت رشد نیستند و قادرند در محیط های مورد اســتفاده برای باکتری ها هتغذیقارچ ها از نظر نیازمندی های   معموال

رشــد کنند. البته سرعت رشد در این محیط ها آهســته بوده و اسپورزایی و تولید ساختارهای افتراقی قــارچ به کندی صورت 
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به همین دلیل اکثر آزمایشــگاه ها از چندین نوع محیط کشــت و شرایط انکوباسیون متنوع برای جداســازی عوامل  می گیــرد،

قارچی استفاده می کنند. گلوکز پپتون آگار )ســابورود دکســتروز آگار( و مالت آگار از متداول ترین محیط های کشت قارچی به 

بسیاری از نمونه های .عناصر قارچی مورد انتظار، از محیط کشت مناسب استفاده می شودبا توجه به نوع نمونه و .شمار می روند

بالینی آلودگی باکتریایی دارند و برای خالص سازی عوامل قارچی، آنتی بیوتیک های ضد باکتری به محیط کشت افزوده می شــود. 

همچنین برای جلوگیری از رشــد باکتری های مقاوم  محیط های کشت حاوی کلرامفنیکل به طور تجاری در بازار موجود اســت.

اگر جداسازی درماتوفیت ها و یا قارچ های دو شکلی  .و ســایر آنتی بیوتیک ها به طور روز افزون استفاده می شود از جنتامایسین

دمای مناســب .می شود مد نظر باشــد از سیکلوهگزامید )اکتیدیون( برای جلوگیری از رشد قارچ های کپکی سریع رشد استفاده

تا  ۲۵درجه ســانتی گراد است. نمونه های مشکوك به عفونت ســطحی در دمای  ٣۰برای رشــد اکثر قارچ های پاتوژن حدود 

درجه ســانتی گراد نگهداری می شــوند، زیرا اکثــر درماتوفیت ها در دمــای باال قادر به رشــد نیســتند. نمونه های زیرجلدی  ٣۰

 .درجه ســانتی گراد انکوبه می شــوند ٣۷و  ۲۵و دمای در د

جداســازی و شناسایی قارچ های کپکی و مخمری ممکن اســت هفته ها به طول انجامد و تشخیص قطعی بیماری و درمان آن را 

 (1399.)قهری،به تأخیر اندازد. با این وجود، کشــت قارچ برای تشخیص قطعی بیماری ضروری به نظر می رسد

از لحاظ لغوی،سرولوژی،معادل سرم شناسی  های پاتولوژیک(:سرولوژی)استفاده از نمونه هایتست

 پردازند.( در این روش به ردیابی آنتی بادی ها و آنتی ژن ها می1395است)افتخاریان،طاهری،صیاد،

 پیشینه تحقیق: 2-2

 Aspergillusقارچ از یا رشتهانجام داد: هر گونه  یکشفJames Coreyبه نام  ییدان مواد غذا یمیش کی،  1917در سال 

niger کند. یم دیتول کیتریس دیاز اس ییقند رشد کند ، غلظت باال طیدر مح یوقت  

John Pittنیتر جیاز جمله را لوسیارائه داد و اشاره کرد که قارچ آسپرژ جرینا لوسیدر مورد قارچ آسپرژ یقیتحق 1997سال  در 

 یو قورباغه( است. غالت و دانه ها لیکوال ، نارگ لی، اسپند ، پسته ، فندق ، گردو ، آج ینی)بادام زمیجدا شده از مغزها یقارچ ها

و  یکرد. ماه داشده ج رهیذخ یاز هر نوع کاال باً یتوان تقر یرا م A. nigerذرت هستند ، اما  ژهیمنابع مکرر به و زین یروغن

 هستند جیمنابع را گریرمان شده از دو د یخشک ، دود یمحصوالت گوشت

های قارچی آب استخرهای عمومی  آلودگی افشین زارع و مصطفی پور چادگانی ،حسین ،پورمقدس شهال شادزی 1380سال  در

 جداکردند. %9.2 با را آسپرژیلوسکردند و   ارزیابی موکت با گیری نمونه و فیلتراسیون روش از استفاده باشهر اصفهان را 

 ییایمیوش کیزیعوامل ف یو برخ یقارچ یها یالودگ ،تپه یحضرت وخسرو باید زی،کامب بخش نان حسن دکتر 1384سال  در

 12.5مطالعه، مورد یهاپژوهش نشان داد که از نمونه نیحاصل از ا جیقرار دادند.نتا یرا مورد بررس هیشهر اروم دهیسرپوش یاستخرها

-رقارچیزوپوس،سایدا،رایلوس،کاندیآسپرژ یهاگونه از اندعبارت بیترت به ها یآلودگ نیا نیتر.مهم بودند یقارچ یآلودگ یدارا درصد

 .مخمر یهاگونه و المنتاسیف یها

https://www.sid.ir/fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=22928
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 سیب تفاله از استفاده با سیتریک اسید تولید شرایط سازی بهینه)موضوعبه 1387 سال در  آباد خالدزادهیعل و یبارزاده،رضاینیحس

تایج حاصل از این تحقیق با توجه به جنبه صنعتی و اقتصادی، نشان داد که حـداکثر ن.اندپرداخته( سطحی کشت جدید روش به

مدت زمـان تخمیـر w/w)، (درصد۸۰تولید اسید سیتریک )گرم اسید در کیلوگرم تفاله خشک(توسط آسپرژیلوس نایجر در رطوبت 

تا ۷/۴cmو فاصله صفحات فرمانتور ۰/۱۹(w/w) )%لیتر در دقیقه، منبع ازت(سولفات آمونیم۱/۲سـاعت، آهنگ هوادهی ۹/۹٣

 آید.بدست می۱۵۹/۱۴حداکثر 

 آسپرژیلوسی ایزوله205 از استفاده با نیلوفر، زند جاللی،محمدرضا زاده خرمی ،سیدحسین میرهندی کامبیز، دیبا1388در سال 

 بودند، آمده بدست شناسی قارچ مرکز به کننده مراجعه بیماران بالینی ها نمونه و محیطی و بالینی های نمونه از مطالعه این در

 ها آسپرژیلوس افتراقی کشت های محیط در آسپرژیلوسی، های جدایه تمامی .گرفتند قرار بررسی مورد

 و بید گالس دستی روش به  DNA استخراج مولکولی روش در شده، داده کشت CZA وMEA ، CYA20S،  CYA:شامل

G- از استفاده با سپس گرفت، انجام رشته تک تولید برایDNA  دناتوراسیون وITS2 قطعه آمپلیفیکاسیون کلروفرم، - فنل

 PAGEشدند مقایسه تفکیکی الگوهای باندها از برداری عکس و. 

، فریبا حشمتی  ، غزاله قندچی  دکترسید امیر یزدان پرست صنم افشار مقدم ، محمد علی خدادوست به   1390 سال ابان در

 پرداختند آر سی پی ونِستد مستقیم اسمیر کشت، روش به( الواژ)برونکوآلوئوالر تنفسی های نمونه در آسپرژیلوس های هردیابی گون

 روش دو با مقایسه در PCR توسط تنفسی های نمونه در آسپرژیلوس موارد تعداد که دندیرس جهینت نیا به تستها انجام از پس و

 .است داده نشان مستقیم اسمیر به نسبت را بیشتری موارد قارچ کشت بعد رتبه در و بوده بیشتر بسیار دیگر

 تبار عباس,علی کالیی مته رضایی مهناز آیین نیک پریوش کردبچه,سیدحسین میرهندی, غالمرضا شکوهی1390 سال بهمن در

 توبولین بتا ژن توالی اساس بر  محیطی آسپرژیلوس های جدایه برخی ژنوتیپیک و مورفولوژیک شناسایی روش از استفاده با مهدی

)tubulin-β(آسپرژیلوس جدایه یک آسپرژیلوس جدا شده از خاك و هوای محیط های مختلف  سویه200 شدند از  موفق 

 .کنند ییشناسا را ).niger A(نایجر

 با شکرین خام باگاس و گندم کاه از کیتریس دیاس دیتول)موضوع یبررس به یوندسهراب و یدارا ی،خسرویذوق، 1392 سال در

 شکرین باگاس و گندم کاه داد نشان قیتحق نیا جینتا .اندپرداخته( جامد بستر در ریتخم روش به جرینا لوسیآسپرژ قارچ از استفاده

 یم ریتخم کشت طیمح پاکسازیِ و کیتریس دیاس ییازفروشو پس. هستند کیتریس دیاس دیتول در اقتصادی و مؤثر سوبستراهای

 .کرد استفاده دام خوراك عنوان به توان

 دادند نشان جرینا لوسیآسپرژ به مربوط جینتا و کرد قیتحق لوسیآسپرژ یها یژگیو مورد ردFangfang Wang 2014 سال در

 استفاده جنس نیهم یها گونه ریسا از .niger A صیتشخ یبرا اسپورها رهیت یا قهوه / اهیس اهیس رنگ از ، کروسکوپیم در که

 .شود یم

 نظر از جرینا لوسیآسپرژ ی گونه ییشناسا به یاحد محمد یعل، یمدن محبوبه، راد یمحمود مهناز، ییآقا هیعط 1394 سال در

 کشت. دیگرد یآور جمع مارستانهایب مارانیوب طیمح از یقارچ ی نمونه پرداختند PCRپلکس یمولت یمولکول روش به یپزشک
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 ،یقارچ یها نمونه رشد از پس. شدند یدار نگه ساعت 48 مدت به گرادیسانت درجه 37 یدما در انجامو SC طیمح یبررو نمونه

 پلکس، یمولت انجام از بعد. دیگرد حاصل نانیاطم ژن وجود از یتومتریدانس دستگاه از استفاده با آن از وپس انجام DNA استخراج

. دیگرد استفاده ال دهیا طیشرا نشیگز جهت ژل غلظت متفاوت ریمقاد از. شدند الکتروفورز و داده انتقال آگارز ژل یرو بر ها نمونه

 جینتا به توجه با  دندیگرد سکانس ها نمونه شتریب نانیاطم و انتظار مورد یباندها دییتا بهمنظور ومثبت یمنف کنترل یها نمونه

 قادر شده یطراح یمرهایپرا که دیگرد اثبات انتظار؛ مورد یها درمحل نظر مورد یباندها وsequencing ، PCR پلکس یمولت

 .دارد گرید ییایباکتر و یقارچ یها نمونه از را آن افتراق ییتوانا و کرده یابیرد را جرینا لوسیآسپرژ ینیبال مهم ی گونه بودند

در حضور و  جرینا لوسیتوسط آسپرژ کیتریدسیاس دیتول یسازخیرخواه  به بررسی موضوع)بهینه و یب،متقیط 1394، سال در

 شتریب رشد از یریبا جلوگSR63 بیدر پژوهش مذکور، ترک آمده دست به جیبا توجه به نتا .پرداختند( SR63 بیعدم حضور ترک

 ذکر خود قیتحق در شانیا نیگردد.همچنیم کیتریس دیاس دیدر تول شیموجب افزا تواند یم جرینا لوسیآسپرژ قارچ یها سهیر

 در بدنیمول و ،منگنز،مس،آهنیرو از یمناسب ریمقاد یریگ کار محصول،به نیا دیتول در نهیبه بازده به دنیرس یبرا که کردند

به منظور حداکثر رشد قارچ به  .باشدیم توجه جالب آهن عنصر نقش انیم نیا.از است یضرور جرینا لوسیآسپرژ یرشد طیمح

 باشد. یم ازیآهن ن تریگرم در ل یلیم0.5تا 0.05تنها به  کیتریس دیاس دیحداکثر تول یاست. اما برا ازیآهن ن یباال یغلظت ها

 لوسیآسپرژ یقارچ یهاگونه از کیتریس دیاس دیتول یساز نهیبه یها،صمدلوئی و قرنجبیک، به برسی روش1394در سال 

 یبازده شیافزا گر،باعثید عوامل و)ساکارز( یکربن منبع و( ای)سوینیپروتئ منبع شیافزا که دندیرس جهینت نیا به و اندپرداخته

 .شودیم

 کپک  حمیدرضا فر پوریان محمدرضا, دوم عدالتیان مسعود, یاورمنش محمدباقر, نجفی حبیبی رضا, کاراژیان 1395 سال در

 افزایش با که داد نشان نتایج .کردند یریگ اندازه را PCR Time Real مولکولیآسپرژیلوس نایجر در رب گوجه فرنگی به روش 

 می وارد لگاریتمی فاز به کمتری CT مقادیر در Time Real منحنی شده تلقیح و شاهد های نمونه در کپک DNA مقدار

 .شوند

چادگانی پور،پروین دهقان،رسول محمدی با روش شناسایی مورفولوژیک و مولکولی مهناز خیرخواه،مصطفی  1396 بهار در

 تستهای با سهیمقا در که دندیرس جهینت نیا بهtubulin-β آسپرژیلوسهای جداشده از بیماران بر اساس تعیین توالی ژن بتا توبولین

 ینیگزیجا. است ارزش با اریبس گونه سطح در لوسیآسـپرژ ینیبـال ههاییجدا ییشناسا برای نیتوبول بتا ژن یتوال نییتع ک،یپیفنوت

 هیتوص عرصه نیا محققان به مؤثر درمـان منظـور به سمیکروارگانیم قیدق صیتشخ و کیپیفنوت روشهای با یمولکول روشهای

 .گرددیم

 در دهیسرپوش یعموم یشنا یاستخرها در  را یقارچ یآلودگ زانیم فرآور فروزنده ،یعیبد سای،پر یقاسم فاطمه 1397 سال در

 گونه کی جر،ینا  لوسیآسپرژ فالووس، لوسیآسپرژ: شامل تیساپروف یقارچها یها گونه که دندیرس جهینت نیا به و یبررس رازیش

 .شدند جدا شنا یاستخرها یبرخ آب از ومیلیس یپن وم،یکالدوسپور لوس،یآسپرژ
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پروژه  ی.فازهاشد خواهد پرداخته اطالعات، یگردآور ابزار و طرح یاجرا روش ، ازین مورد مواد و لیوسا یمعرف به فصل نیا در

 .اند شده داده شرح و انیب فصل نیمورد نظر در ا

 وسایل و مواد مورد نیاز: 3-1

 مقدار الزم لیوسا و مواد

 تریل 4 استخر آب نمونه

 الزم زانیم به براث  یسو کیپتیکشت تر طیمح

 الزم زانیم به آگار دکستروز سابرود کشت طیمح

 گرم8 ساکارز

 تریل یلیم  8 آهن سولفات

 میکرولیتر 4 آهن نانوذرات

 عدد1 اتوکالو دستگاه

 عدد 1 انکوباکتور دستگاه

 یشگاهیآزما ظروف

 (شید ی)ارلن،بشر،پتر

 عدد16

 گرم5 سویا

 

 :انجام تحقیقروش  3-2

 جمع آوری اطالعات: فاز اول

 :تهیه آب نمونه آب استخرفاز دوم

  (TSB)تهیه محیط کشت تریپینگ سوی براث :فاز سوم

 آب استخرها درون آنها ختنیو ر شیآزما یکردن لوله ها لیاستر :فاز چهارم

 جرینا لوسیکشت آسپرژ :فاز پنجم

 مورد نظر طیبه مح رهایفزودن متغا :فاز ششم

 تکرار و صحت سنجی :فاز هفتم

 (ازیو مواد مورد ن لی)وسا 1جدول
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 جمع بندی نتایج :فاز هشتم

 گیریتجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه فاز نهم:

 ارائه شناساگر نهایی فاز دهم:

 ابزار گردآوری اطالعات: 3-3

 استفاده از مواد مکتوب به عنوان مبنای تحقیق: اسناد

 افراد مورد نظرپرسش و بحث دربارة موضوعات با ها: مصاحبه

 ها ها از طریق تماشا یا شرکت کردن در فعالیتآوری دادهجمع: مشاهدات

 مواد: 3-4

 مقدار نوع/ویژگی ماده

 به میزان الزم محیط کشت مایع مناسب برای قارچ TSBمحیط کشت

 لیتر 4 - نمونه آب استخر

 گرم5 پودرسویا سویا

 گرم8 - ساکارز

 میکرولیتر 4 - نانوذرات آهن

 به میزان الزم گونه آسپرژیلوس نایجر قارچ آسپرژیلوس

 میلی لیتر 8 موالر سولفات آهن 1محلول  سولفات آهن

محیط کشت سابرود 

 دکستروز آگار

 به میزان الزم -

 

 

 

 

 

 ازیمواد مورد ن 2 جدول
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 وسایل مورد نیاز: 3-5 

 مقدار یژگیو/نوع ماده

 عدد 20 یا شهیش شیآزما لوله

 الزم زانیم به - PH کاغذ

 عدد1 - انکوباکتور دستگاه

 عدد8 تریل یلیم 50 بشر

 عدد1 - اتوکالو دستگاه

 عدد8 تریل یلیم 50 ارلن

 عدد 4 - شید یپتر

 

 روش اجرای طرح: 3-6

 اطالعات یجمع آورفاز اول :

 شد. یمورد نظر اطالعات جمع اوربا استفاده از امکانات در دسترس در  رابطه با موضوع 

 آب نمونه آب استخر هیتهفاز دوم:

 شد آوریاز چهار استخر متفاوت جمع ینمونه آب استخر خانگ تریل 4

  (TSB)براث یسو نگیپیکشت تر طیمح هی: تهفاز سوم

 Digestآن گریکه نام د Tryptic Soy Broth (TSB) (Eur,pharm)براث  یسو کیپتیکشت تر طیمح عیکشت ما طیمح نیا

Broth هماهنگ شده فارماکوپه استفاده  یبر طبق متدها ونیبا فرموالس یمصارف عموم یاست که برا یمغذ اریبس یعیاست, ما

 شود.یم

 گرم در لیتر 17 کازئین پپتون

 گرم در لیتر 5 سدیم کلرید

 گرم در لیتر 3 سویا پپتون

 گرم در لیتر 5.2 دی پتاسیم فسفات

 گرم در لیتر 5.2 دکستروز

 ازیمورد ن لیوسا 3جدول
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PH  درجه سانتی گراد 25در دمای  3.7 نهایی 

 

 آب استخرها درون آنها ختنیو ر شیآزما یکردن لوله ها لی: استرفاز چهارم

شد که از هر  دهیچ یبیشد و به ترت یرا شماره گذار یضدعفون شیلوله آزما 16آب حدود  ینمونه ها نیا یبررس یدر ابتدا برا

توان به صورت  یرا م یبند میتقس نیپر شود. خالصه ا تریل یلیم 20لوله و هر کدام به مقدار  3آب استخر  یکدام از نمونه ها

 :کرد انیب ریز

 لوله های مورد استفاده نمونه آب استخر

 3و2و1 شماره یک

 6و5و4 شماره دو

 9و8و7 شماره سه

 12و11و10 شماره چهار

 

 

 جرینا لوسیکشت آسپرژفاز پنجم: 

در صورت عدم حضور  نکهیا یدر آن است. حال برا لوسیحضور قارچ آسپرژ ادیآب استخر احتمال ز یاستفاده از نمونه ها لیدل

 را کشت داده شد. لوسیبرداشته شد و در آن ها آسپرژ گرید شیلوله آزما 4رود  شیپ یبه خوب شیحجم کم آن آزما ایقارچ 

 : صورت است نیکشت به ا نیروند ا

 یشد و  برا بیآب محاسبه شد و سپس در ارلن ترک تریل یلیم 80مقدار  یبراث را برا یسو نگیپیکشت تر طیاز مح یمقدار ابتدا

حاصل  طیاز حل شدن مح نانیاطم نکهیکشت است. پس از ا طیحل شدن کامل مح دنیجوش نیگذاشته شد. علت ا دنیجوش

شود.  یم لیساعت به طور کامل استر کیکشت حدود  طیمح نیشد، در ارلن را با پنبه بسته  شد و در اتوکالو قرار داده شد. ا

مواد موجود در محیط کشت مورد نظر و خاصیت اسیدی آن،4جدول   

 نحوه افزودن نمونه آب استخر به لوله های آزمایش،5جدول

)توزیع نمونه آب استخر در لوله های 1-3تصویر

 آزمایش(
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منتقل شد. سپس نمونه کشت داده  تریل یلیم 20هر کدام به مقدار  16و  15، 14، 13شماره  ینمونه حاصل سپس به لوله ها

لوله به طور  16کشت داده شد. حاال  وپلوله آن را به روش استاندارد کنار شعله و به کمک ل 4برداشته شد و در  لوسیشده آسپرژ

 هستند. یکامل آماده مراحل بعد

 مورد نظر طیبه مح رهایافزودن متغ ششم: فاز

توانند به عنوان  یمواد م یسر نیا قتیاضافه شد. در حق بیترک یسر کینمونه ها  نیمناسب به هرکدام از ا تیکردن ک دایپ یبرا

هیچکدام  16 به لوله شمارهخواهد کرد. رییتغ بیترک pHقارچ رشد کند  نیمحسوب شوند و اگر ا لوسیقارچ آسپرژ یفاکتور رشد برا

 به لوله ها اضافه شدند:   ریمواد به صورت ز نیااز متغیرها افزوده نشد.

 میزان نانوذرات آهن میزان سویا میزان ساکارز

 میکرولیتر 4 15و12و9و6و3 گرم2 14و11و8و5و2 گرم 2 13و10و7و4و1

 

 

 

pH  دارد( و دستگاه  یبه هوا ده اجیبه خصوص احت اینمونه سو رایشدند )ز کریلوله ها ثبت شدند. سپس وارد انکوباتور ش هیاول

 لوله ها کنترل شدند. pHساعت شش به بعد هر  نجایشد.از ا میتنظ 24.1 یدما یرو

 

 نحوه افزودن متغیرها به لوله های آزمایش،6جدول

 گیری ساکارز و سویا()اندازه 2-3تصویر 

 فاز ششم(بدست آمده از )نمونه های 3-3تصویر 
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 تکرار و صحت سنجی: فاز هفتم

  .قرار گرفتند یتست خط شیآب استخر مورد آزما یاز حضور قارچ نمونه ها نانیاطم یبرامرحله اول:

حدود  یعنی) 8 تیپل 2قارچ ها (به اندازه   یکشت اختصاص طیکشت جامد سابرودکستروز آگار )مح طیاز مح شیآزما نیا یبرا

 یمنتقل شد و بعد از کم تیپل 2را به  طیشد و پس از مرحله حرارت دادن اتوکالو شد. سپس مح( در ارلن حل تریل یلیم 40

 یکلن کیتنها در کشت آب استخر نمونه شماره  .درست شد ینمونه کشت خط 4بسته شدن، در کنار شعله و با استفاده از لوپ از 

  ساعت،مشاهده شد. 30پس از گذشت 

 

 

اعمال  ریز راتییتغ شیآزما نینمونه ها تکرار شدند، منتها در ا یمجددا برا 5و  2، 1مراحل  یمرحله تمام نیدر ا:دوممرحله 

 :گشتند

 یشماره گذار یقبل وهیظروف به همان ش یشود ول شتریاستفاده شد تا سطح تماس با هوا ب 50و ارلن  50لوله از بشر  یجا به

 .شدند

 .افتی لیگرم تقل 1شده به  ابیآس یایسو مقدار

از آن  تریل یلیم 4سابق(  یموالر سولفات آهن استفاده شد و در ظرف ها )به همان شماره ها 1نانو ذرات آهن، محلول  یجا به

 .پوشانده شد یادیتا حدود ز نیاز آماده شدن، در هر کدام توسط پاراف پس.اضافه شد

 ساعت در نمونه آب استخر شماره یک( 30نایجر پس از )کلنی آسپرژیلوس 4-3تصویر
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 گیری و ثبت شد.هر دو ساعت یکبار، میزان خاصیت اسیدی محیط ها اندازه:سوممرحله 

 18و  17 یارلن در نظر گرفته شد و آن ها با شماره ها 2پاسخ بهتر و مطمئن  افتیمرحله به منظور  نیا یط :چهارممرحله 

در آن مورد  لوسیکه از نظر حضور آسپرژ 1از آب استخر شماره  تریل یلیم 20 زانیبه م 17مشدند. در ارلن شماره  ینامگذار

 18کشت ارلن  طیشد.)مح ختهیبراث ر یسو نگیپتیتر عیکشت ما طیتر محیل یلیم 20، 18بود، استفاده شد و در ارلن  نانیاطم

 در آن کشت داده شده است.( زین لوسیشده و آسپرژ لیرا به صورت استاندارد استر

 . شروع به چرخش کردند rpm 140درجه و دور 25 یها با دما ارلن

 :دو نمونه اضافه شدند نیبه هر کدام از ا ریهمه مواد ز سپس

 گرم ساکارز 2

 ایگرم سو 1

 موالر 1ت آهن محلول سولفا تریل یلیم 2

 

 

میزان خاصیت اسیدی محیط های رشد قارچ ، یک ساعت بعد،دو ساعت بعد،چهار ساعت بعد،بیست و چهار ساعت :پنجممرحله 

 گیری شد.بعد و سی ساعت بعد اندازه

 )قرار دادن نمونه ها در انکوباکتور شیکردار(5-3تصویر 

 )آماده سازی نمونه های فاز دهم(6-3تصویر
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قبل از ارلن برای هوادهی بهتر،استفاده شد. در سه ارلن،نمونه آب استخر شماره یک  مرحلهنیز همانند مرحله در این :ششممرحله 

( آماده شد.در یک ارلن TSBکه از حضور قارچ در آن اطمینان حاصل شده بود؛ریخته شد.در سه ارلن دیگر نیز محیط کشت مایع )

 باشد.می 7شرح جدول نیز تنها آب و اتانول افزوده شد. نحوه افزودن متغیر ها به هر ارلن به 

 

 

 

 -نمونه شاهد دارای محیط کشت نمونه آب استخر محیط 

 7ارلن  6ارلن 5ارلن 4ارلن 3ارلن 2ارلن 1ارلن  ظرف

 آب و اتانول موالر 1محلول سولفات آهن  سویا ساکارز موالر 1محلول سولفات آهن  سویا ساکارز ماده)متغیر(

میلی  20 میلی لیتر 2 گرم1 گرم 2 میلی لیتر 2 گرم 1 گرم 2 میزان

 لیتر

 

 .شد یریگبدست آمده اندازه یها طیمح PHکبار،ی ساعت سه هر م:هفتمرحله 

 جمع بندی نتایج:هشتمفاز 

 نتایج بدست آمده به صورت جدول جمع بندی شدند.

 گیریتجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه :نهمفاز 

 با استفاده از جداول و رسم نمودار، داده های بدست آمده،تجزیه و تحلیل شدند و نتیجه گیری انجام شد.

 ارائه شناساگر نهائی:دهمفاز 

با توجه به نتایج بدست آمده در فازهای گذشته، امکان استفاده از هر سه دیگر به عنوان شناساگر وجود دارد. در میان شناساگر 

درصد  21درصد پروتئین، 40یک دانه سویا حاوی  باشد.شده،دسترسی به سویا آسان تر است و دارای هزینه کمتری میهای ارئه 

 تواند بهترین انتخاب باشد.در نتیجه سویا می(1382باشد.)جاهد خانیکی،درصد خاکستر می 9/4درصد کربوهیدرات و  34چربی، 

 ،نحوه افزودن متغیرها به ارلن های مورد نظر7جدول 
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 فصل چهارم
 )بحث و نتایج(

 

 

 

برای یافتن شرایط بهینه مناسب، چهار آزمایش طی ده مرحله انجام شد.در این فصل به بیان مشاهدات و تجزیه و تحلیل داده 

 های بدست آمده خواهیم پرداخت.

 بیان مشاهدات)نتایج( 4-1 

 باشند.به شرح زیر می ششمنتایج بدست امده از فاز 

نمونه  نمونه شاهد + 4نموه آب شماره  3شماره نمونه آب  2نمونه آب شماره  1نمونه آب شماره 

 شاهد

نانوذرات  سویا ساکارز

 آهن

نانوذرات  سویا ساکارز

 آهن

نانوذرات  سویا ساکارز

 آهن

نانوذرات  سویا ساکارز

 آهن

نانوذرات  سویا ساکارز

 آهن

آب و 

 اتانول

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 
5 5 5/5 6 5 6 5/5 5 5 6 5/5 6 5 5 5 6 

5/4 5 5 6 4 5 5 5/4 5 5 4 5 6 8 4 6 

 

 باشند.به شرح زیر می فتم)مرحله سوم(هنتایج به دست آمده از فاز 

نمونه  نمونه شاهد+ 4نمونه آب شماره 3نمونه آب شماره 2نمونه آب شماره 1نمونه آب شماره

 -شاهد

 کباریمورد نظر هر شش ساعت  یها طیمح  PHیریاندازه گ ،8ل جدو
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نانوذرات  سویا ساکارز

 آهن

سولفات  سویا ساکارز

 آهن

سولفات  سویا ساکارز

 آهن

سولفات  سویا ساکارز

 آهن

سولفات   سویا ساکارز

 آهن

آب و 

 اتانول

5 5 6 7 7 6 8 5 6 7 5/6 6 5 6 6 6 

5 5/5 6 8 5/5 4 8 5 6 5 5 6 5 6 5 6 

6 5/5 6 5 5 10 8 5 6 5 5 6 5/5 6 6 6 

 

 باشد.به شرح جدول زیر می هفتم)مرحله پنجم(نتایج فاز 

 18ارلن شماره  17ارلن شماره  مدت زمان سپری شده

 6 6 ساعت بعد 1

 6 6 ساعت بعد 2

 6 6 ساعت بعد 4

 5 5 ساعت بعد 24

 3 3 ساعت بعد 30

 

 

 

 به شرح زیر است.هفتم)مرحله هفتم(نتایج بدست آمده از فاز 

 نمونه شاهد نمونه های شاهد+ نمونه آب استخر

 آب و اتانول سولفات آهن سویا ساکارز سولفات آهن سویا ساکارز

6 6 6 6 6 6 6 
5 4 5 5 5 5 6 
3 3 3 3 3 3 6 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها 4-2

شود که شرایط مهیا شده موجب رخداد سه حالت افزایش این نتیجه حاصل می ،(8)جدولششمبا بررسی نتایج بدست آمده در فاز 

نتایج نشان دهنده این است که با ایجاد  شود. اینخاصیت اسیدی،کاهش خاصیت اسیدی و عدم تغییر در خاصیت اسیدی می

شرایط خاص،امکان افزایش خاصیت اسیدی به دلیل فعالیت قارچ وجود دارد؛ اما روش مورد نظر دارای صحت مورد نیاز نیست و 

 امکان خطا در آن بسیار است.

دهد که متغیر های مورد نظر بر میکه حاوی آب و اتانول و فاقد قارچ بوده؛ نشان  16تغییر نکردن خاصیت اسیدی لوله شماره 

 شود.تغییر خاصیت اسیدی تاثیرگزار بوده و ارتباطی میان آنها و حضور قارچ،مشاهده می

 محیط های مورد نظر هر دو ساعت یکبار PH،9جدول 

 قارچ در فاز هفتم)مرحله پنجم(،بررسی خاصیت اسیدی محیط رشد 10جدول 

 اسیدی محیط در فازهفتم)مرحله هفتم( هر سه ساعت یکبار ،بررسی خاصیت11جدول
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ساکارز سویا نانوذرات آهن

هجده ساعت بعد دوازده ساعت بعد شش ساعت بعد

 )تغییرات میزان خاصیت اسیدی در نمونه آب شماره یک(1-4نمودار

 )تغییرات میزان خاصیت اسیدی در نمونه آب شماره دو(2-4نمودار

 )تغییرات میزان خاصیت اسیدی در نمونه آب شماره سه(3-4نمودار
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باشند. نتایج این فاز بیانگر این هستند که روش استفاده شده می ششمنیز مشابه فاز  هفتم)مرحله سوم(نتایج بدست امده از فاز 

 ن وجود دارد.آدارای صحت مورد نیاز نیست امکان خطا در 

که در صورت حضور تمامی متغیرها،شرایط مناسبی برای رشد قارچ فراهم شده و همانطور  نشان دادنتایج فاز هفتم)مرحله پنجم(

د قارچ افزایش داشته که می تواند دلیلی بر اثبات تولید اسید سیتریک توسط قارچ که انتظار میرفت،خاصیت اسیدی محیط رش

آسپرژیلوس نایجر باشد.در این روش با استفاده از ارلن،هوادهی قارچ نیز افزایش می یابد و این در نتایج بدست آمده بی تاثیر 

در محیط کشت به ی میزان تغییر کرده. با توجه شود که خاصیت اسیدی در محیط آب استخر و نیست.در این مرحله مشاده می

 24به تمامی نتایج می توان بیان کرد که این روش دارای صحت مورد نظر است و توانایی شناسایی قارچ را پس از گذشت حداقل 

 ساعت داراست. 30ساعت و حداکثر 
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ساکارز سویا نانو ذرات آهن

هجده ساعت بعد دوازده ساعت بعد شش ساعت بعد

 )تغییرات میزان خاصیت اسیدی در نمونه آب چهار(4-4نمودار

 )تغییرات میزان خاصیت اسیدی در نمونه های شاهد +(5-4نمودار
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توان نتایجه مناسبی بدست اورد.در این که با افزودن جداگانه مواد نیز می داد،نشان هفتم)مرحله هفتم(نتایج بدست امده از فاز 

مرحله دورشکر افزایش پیدا کرد و سبب هوادهی بهتری شد.با مقاسیه داده های این بخش،این نتیجه بدست میآید که سویا بهترین 

 های دیگر داشته.بازدهی را نسبت به متغیر

باشد.)جاهد درصد خاکستر می 9/4درصد کربوهیدرات و  34درصد چربی،  21درصد پروتئین، 40یک دانه سویا حاوی 

تواند بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز قارچ را فراهم کند. تولید اسید توسط قارچ نیز موجب افزایش (در نتیجه می1382خانیکی،

همچنین سویا نسبت به متغیرهای دیگر کند.ساعت،فراهم می 6شود و شناسایی قارچ را در می خاصیت اسیدی محیط رشد قارچ

 باشد.دارای هزینه کمتری است و به صرفه تر می
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17نمونه شماره  18نمونه شماره 

6 6

ساعت اولیه ساعت بعد1 ساعت بعد2 ساعت بعد4 ساعت بعد24 ساعت بعد30
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آب استخر محیط کشت

سه ساعت بعد شش ساعت بعد نه ساعت بعد

 بدست آمده از نمونه ها در فازهفتم مرحله پنجم( PH)مقایسه 1-4نمودار 

 )تغییر میزان خاصیت اسیدی محیط با استفاده از شناساگر سویا(7-4نمودار
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نمونه آب محیط کشت

سه ساعت بعد شش ساعت بعد نه ساعت بعد
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نمونه آب محیط کشت

سه ساعت بعد شش ساعت بعد نه ساعت بعد

 شناساگر ساکارز()میزان تغییرات خاصیت اسیدی با استفاده از 8-4نمودار 

 )میزان تغییرات خاصیت اسیدی با استفاده از شناساگر سولفات آهن(9-4نمودار
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 فصل پنجم
 (جینتا یبند)جمع 

 

 

 

 

 

 

در این فصل به پاسخ سواالت پژوهش،پیشنهادات و محدودیت های پروژه پرداخته  شد.همچنین منابع پژوهش در این فصل ذکر 

 شده اند.

 گیری:نتیجه 5-1

با توجه به مشاهدات آزمایش های انجام شده و بله، آیا شناساگر پیشنهادی، قابلیت تشخیص گونه آسپرژیلوس نایجر را دارد؟-1

ساعت وجود  6باشد، پس از گذشت تولید اسید سیتریک،امکان شناسایی قارچ با استفاده از هر سه روش که بهترین آنها سویا می

 دارد.

بله، با توجه آلودگی های قارچی را دارد؟سریع ترشناسایی نسبت به سایر شناساگرهای موجود قابلیت آیا شناساگر پیشنهادی -2

 محیط تغییر کرد و حضور قارچ تایید شد. PHساعت، 6،در طول (4-4( و جدول)2-4)به نمودار 

 ازین مورد امکانات و دارد شیپ در ساده یروند شیآزما رایبله،زآیا شناساگر تهیه شده،قابلیت استفاده برای عموم افراد را دارد؟-3

 .گرفت خواهد قرار عموم دسترس در شیازما انجام یبرا
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 پیشنهادات: 5-2

 صحت سنجی تولید اسید سیتریک توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر-1

 .شیآزما یترو کاهش خطا قیدق جینتا به یابیبه منظور دست شتریمتعدد و ب ینمونه آب ها یررسب-2

 .پاتوژن ها ریدخالت سا عدم و یکشت به منظور خالص ساز ینمونه ها لیسطح استر شیافزا-3 

  دیبا شناساگر جد شیکرار آزمات-4

 محدودیت ها: 5-3

 .خاص موجود طیشرا به نمونه آب متعدد به جهت یعدم دسترس-1

 . تر شرفتهیپ شگاهیبه امکانات و آزما یعدم دسترس-2

 .شاتیدر تکرار آزما یزمان تیمحدود-3

 

 

 

 

 منابع: 5-4

مطالعه تشخیصی گونه های قارچی درماتوفیتی در محوطه استخرهای شنای  ،ی(احرامپوش ، جعفری ، رحیمی ، قانعیان ، خبیر1

 1373سرپوشیده شهر یزد، مجله تحقیقات نظام سالمت،سال هفتم،شماره سوم،مهر و آبان 

علوفه با  یو فالووس در نمونه ها کوسیتیپاراز لوسیآسپرژ یمولکول تیهو نییتع ،یقهر ،یئ¬بکا ،ینیشاه حس ات،یپدرام، ب(2

 میکشت و مستق یهابا روش سهیو مقا Doplex PCR روش

 نییبر اساس تع مارانیجدا شده از ب یها لوسیآسپرژ یو مولکول کیمورفولوژ ییشناسا ،یپور،دهقان،محمد یرخواه،چادگانیخ (3

 96لرستان، دوره نوزدهم، بهار  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش _یفصلنامه علم ن،یژن بتا توبل یتوال

مته، عباس تبار، شناسایی مورفولوژیک و ژنوتیپیک برخی جدایه های آسپرژیلوس  ییرضا ن،ییآ کیکردبچه، ن ،یرهندیم ،یشکوه(4

 166،شماره 29،دوره 1390اصفهان،هفته دوم بهمن  یمحیطی در ایران بر اساس توالی ژن بتاتوبولین،مجله دانشکده پزشک

 1396زییپا،جرینا لوسیآسپرژ یاز گونه ها کیتریس دیاس دیتول یساز نهیه،بکی،قرنجیصمدلوئ (5
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و  یمجله دانشگاه علوم پزشک کوز،یآفالتوکس جادیدر ا لوسیآسپرز ینقش گونه ها ،یاصغر ن،ینم ینی،معیعیزاده، رب یمهد (6

 1387شانزدهم،شماره چهارم، زمستان  زد،دورهی یصدوق دیشه یدرمان– یخدمات بهداشت

در سال  هیشهر اروم یعموم یاستخر ها یو انگل یقارچ یها یآلودگ یفر،بررس یساع با،ید ،یتپه، رهبر، ساالر ینانبخش، حضرت(7

 1381شماره دهم، تابستان  زدهم،یسال س ه،یاروم ی، مجله پزشک1380

دانشگاه  ی، مجله علم1382شهر زنجان در سال دهیسرپوش یدر استخر ها یقارچ یها یآلودگ یبررس ،یحمزه ا ان،بدل،ینور(8

 83زیی،پا48زنجان، شماره  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک

 یداروها لوس،فصلنامهیبر رشد دو گونه از قارچ آسپرژ یاهیگ یاز عصاره ها یتعداد ریتاث ،ینژاد،دود بایز ،یآباد ییحی (9

 1390ک،بهاریدوم،شماره  ،سالیاهیگ

)برونکو آلوئوالر یتنفس یدر نمونه ها لوسیآسپرژ یگونه ها یابیافشار مقدم، خدادوست، رد ،یحشمت ،یپرست، قندچ زدانی(10

سالمت(  اوردیتهران)پ یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیآر، مجله دانشکده پ یس _یو نستند پ میمستق ریالوارد( به روش کشت،اسم

 1390، مهر و آبان 3، شماره 5دوره 

11) How a fungus shapes biotechnology:100 years of Aspergillus niger research-

Timothy C.Cairns,Carrado Nai, Vera meyer 

فالحتی مهربان،ابراهیمی مژگان،سالک مقدم علیرضا،رودباری مریم،قنبری سمیه،مختاریان کبری،خوش میرصفا مجید،فلک 12)

بیماران مبتال به سرم  IgE رضا، مقایسه واکنش گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس نایجر با

 10،صفحه 1395،دی  151،شماره  23ازدیاد حساسیت تیپ یک، مجله علوم پزشکی رازی دوره 

بیمارستان در شرایط آزمایشگاهی،  ICUارزیابی حساسیت دارویی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از بخش عمران نصرالهی، 13)

 130،صفحه  ۱٣۹۶سفند،ا۶، شماره ۲۵دوره  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم،

مروری بر آسپرژیلوزیس تهاجمی دربیماران بستری شده در بخش  هدایتی محمد تقی،خداویسی صادق،علیالی مسعود،14)

،بهمن و اسفند سال 74دوره نوزدهم، شماره  مراقبتهای ویژه با تاکید بر روشهای تشخیصی،مجلهدانشگاه علوم پزشکی مازندران،

1388 

ردخت،پوراسالمی محمد،شمشیری احمدرضا،بررسی انواع عفونتهای قارچی در بیماران مراجعه مشیر محمد،طباطبایی آذ15)

کننده به درمانگاه پوست مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم )ص(، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران ،سال هشتم ، 

 466،صفحه 26،1380شماره

بررسی تأثیر عسلهای مرتعی بومی استان کهگیلویه و بویراحمد بر  جاد،عدالت پناه یداهلل،عنایتی پرور فریبا،رجایی نژاد س16)

 44،صفحه 1398،زمستان 72،شماره 22فعالیت کاندیدا آلبیکانس، دوره 
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افسریان سید محمد حسین،مرادی فاطمه،کوهپایه سید امین،عطاءالهی محمد رضا،فرزانه پور آنژال،فخیم حامد،خداویسی 17)

، ۲۶ماری آلرژیک برونکوپولمونری آسپرژیلوزیس با تاکید بر جنبه های تشخیصی و درمانی،دوره صادق،بدلی حمید،مروری بر بی

 232،صفحه ۱٣۹۵، تیر ۱٣۸شماره 

فتی سارا،درخشان اکبر،بلوریان علی اکبر،صداقت محمد رضا، خاکشورحمید ،افضل اقایی منور،مشکات مجتبی،نجف زاده 18)

,  53:دوره   چی، عوامل، زمینه های مستعدکننده و نتایج پاسخ به درمان،کراتیت های قار محمد جواد،فتی عبدالمجید،

 16،صفحه 1389،بهار 1شماره

قدیمی بهاره ، صمدلویی حمیدرضا،مروری بر کاربرد اسید سیتریک در صنایع غذایی،چهارمین همایش ملی امنیت غذایی )91

 1394سواد کوه،

 

 


