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Tin tức sự kiện

Sử dụng các phương pháp truyền thống và PCR cổ điển để phát hiện bệnh vi sinh vật trong mẫu nước và

thực phẩm bộc lộ nhiều hạn chế. Nghiên cứu này nhằm xây dựng quy trình Realtime PCR để định lượng nhanh

và chính xác Salmonella cũng như đánh giá ưu điểm của kỹ thuật này so với phương pháp trên. 

       DNA tổng số từ 8 chủng Salmonella đã được tách chiết và tinh sạch. Điều kiện tối ưu cho phản ứng PCR đã

được khảo sát nhằm khuếch đại đoạn gen invA chịu trách nhiệm cho quá trình nhiễm khuẩn ở người và động

vật. Đồng thời, quy trình Realtime PCR sử dụng chất huỳnh quang chèn SYBR nhằm phát hiện Salmonella trong

mẫu nước và thực phẩm cũng được xây dựng thành công, theo đó độ nhạy đạt 101 bản sao DNA/μl (cao hơn

100 lần so với phản ứng PCR), độ chính xác dao động từ 94-97% và hầu như không tạo dimer primer. 

      Việc phát triển kỹ thuật Realtime PCR cho phân tích các mẫu nước và thực phẩm có ý nghĩa quan trọng

nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay trong lĩnh vực thực phẩm, thủy sản và y tế.

Kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học: “ Ứng dụng kỹ thuật Realtime PCR để phát hiện Salmonella

enterica trong mẫu nước và thực phẩm”.

Tác giả: TS. Phạm Thu Thủy, ThS Khúc Thị An
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Ứng dụng kỹ thuật Realtime PCR để phát hiện Salmonella enterica trong mẫu nước
và thực phẩm 

Nghiên cứu này nhằm xây dựng quy trình Realtime PCR để định lượng nhanh và
chính xác Salmonella cũng như đánh giá ưu điểm của kỹ thuật này so với phương
pháp PCR cổ điển. 
Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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