
در مقایسه با روش ( Luminometerتشخیص سریع آلودگی ) ارزیابی عملکرد دستگاه

  یری بار میکروبی موجود در سطوح مختلفگهدر تشخیص و اندازکشت میکروبی 

 چکیده

با نتایج حاصل  lumitester PD-30 لومینومتر هدف از این تحقیق مقایسه نتایج بدست آمده از دستگاه هدف:

ق های این تحقیاز روش کشت میکروبی به منظور تشخیص میزان آلودگی در چندین سطح مختلف بود. یافته

 کند. ATPتواند کمک زیادی به ارزیابی میزان صحت و دقت عملکرد تجهیزات تشخیص سریع آلودگی بر پایه می

سطح  72میکروبی در یک کارخانه مواد غذایی، از  در این تحقیق، به منظور تعین میزان بارها: ها روشنمونه

رداری شد. در روش کشت میکروبی از بهسریع میکروبی نمون تشخیصمختلف به دو روش کشت میکروبی و 

 تشخیص سریع( و دستگاه انکوباتور و همچنین در روش Blood Agarردار، محیط کشت میکروبی )بهنمون

ای همیری تعداد کل میکروارگانیسگهبرای انداز Lumitester PD–30 لومینومترردار و دستگاه بهمیکروبی از نمون

در مقایسه ها: فتهیا رداری سطوح مورد نظر ضدعفونی شدند.بهموجود در هر سطح استفاده شد. قبل از نمون

از لحاظ برای کلیه سطوح های بدست آمده فتهیاهای بدست آمده از دو روش مورد نظر، به جز یک سطح، فتهیا

ش های بدست آمده در خصوص مقایسه دو روبه طور کلی با توجه به یافته گیری:نتیجه .ندکیفی کاملا مشابه بود

گیری در اندازه Lumitester PD-30مورد نظر در این تحقیق که منجر به ارزیابی میزان صحت و دقت دستگاه 



ت عمل بسیار بالای روش تشخیص سریع آلودگی، بار میکروبی موجود در سطوح شد و همچنین با توجه به سرع

 رسد. بسیار نوید بخش و امیدوار کننده به نظر می خطا %3با  Lumitester PD-30استفاده از دستگاه 

 ، کشت میکروبیATPمیکروارگانیسم، لومینومتر، ها: کلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی و بیان موضوع 

که ملزم به اجرای قوانین مربوط به پاکیزگی هستند،  هاییآگاهی از میزان آلودگی و سنجش تمیزی در محیط

های کند. از آنجایی که بخش بزرگی از هزینهنقش بسیار مهمی را در کنترل عفونت و بهداشت محیط ایفا می

به حفظ  سازی علاوه بر تضمین سلامت افرادهای صحیح پاکبه نیروی کار مرتبط است، اجرای پروتکلسازی پاک

مراکز . به این منظور مسئولین کنترل عفونت و بهداشت نمایدحیح منابع مالی نیز کمک شایانی میوری صو بهره

سازی اکپبه دنبال روشی سریع و مقرون به صرفه با کاربری آسان جهت تایید فرآیندهای کنترل عفونت، درمانی 

تشخیص  یهاشو ابداع روبه همین منظور امروزه متخصصین این حوزه با طراحی  باشند.و ضد عفونی محیط می

 هاروشاز جمله این . اندهسریع آلودگی در مدت زمان چند ثانیه، تاثیر شگرفی در کاهش و کنترل عفونت داشت

اشاره کرد ATP (Adenosine Triphosphate )گیری اندازه پایهتشخیص سریع آلودگی بر وان به روش تیم

 موجودثانیه میزان آلودگی چند ها در مدت زمان ها و میکروارگانیسمموجود در باکتری ATP یریگهبا اندازکه 

. اساس کار این ددهنشان می( یا همان واحد نور نسبی Relative Light Units) RLUبر حسب را در سطوح 

 حضور آنزیم لوسیفراز درها طی واکنشی ها و میکروارگانیسمموجود در باکتری ATP روش به این صورت است که

(Luciferase سبب آزاد سازی نور بیولومینسانس )(Bioluminescence )گردد که این نور توسط دستگاهمی 

روش تشخیص سریع آلودگی بر  .(1) باشدگیری دقیق میقابل تشخیص و اندازه( Luminometer)لومینومتر 

به واسطه سرعت عمل زیاد و همچنین دقت بالا در تشخیص آلودگی محیط، بارها توسط  ATPگیری پایه اندازه



( 7) 7002و همکاران در سال Willis به عنوان مثال  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. متعددمحققین 

برای تشخیص  نئمطمروشی جدید و  ATP یهکه روش تشخیص سریع آلودگی بر پای کردندی تحقیقی گزارش ط

بعد از مطالعه ( 3) 7010همکاران در سال  وTurner اشد. بیآلودگی در مدت زمان بسیار کوتاه م میزان نمایشو 

و  Higgins . کردندا گزارش ر  ATPحساسیت و دقت بالای تجهیزات تشخیص سریع آلودگی بر پایه ،و بررسی

گزارش کردند که روش مورد نظر روشی مناسب برای توسعه بهداشت  یک تحقیقطی ( 4) 7013همکاران در سال 

تجهیزات تشخیص  7014در سال پس از بررسی ( 5)و همکاران  Osimani .اشدبیدست در مراکز درمانی م

ضد  محیط های برایحتی لودگی آبرای تشخیص سریع  ی قدرتمند و دقیقابزاررا  ATPسریع آلودگی بر پایه 

که در به این نتیجه رسیدند  7015پس از بررسی در سال هم ( 6)و همکاران  Alfa .معرفی کردند شدهعفونی 

 نین. همچاین تجهیزات ابزار مناسبی برای سنجش میزان آلودگی هستند ،صورت عدم تمیزی و ضدعفونی سطوح

Nante  طی تحقیقی گزارش کردند که تجهیزات مورد نظر ابزار مناسبی برای ( 2) 7012و همکاران در سال

  بیمارستانی هستند. ایهطو محی میزان آلودگی در سطوح نمایشو  تشخیص آنی

 CFU/ml (Colony-Forming Units perگیری آن که واحد اندازهاز روش کشت میکروبی  به طور کلی

milliliter)  ها به طور وسیع برای شناسایی میکروارگانیسمباشد، می تعداد کلنی بر واحد حجم نمونهیا به عبارتی

شود. در این روش که صحت و دقت آن قبلا تایید و بررسی شده است، به علت سرعت عمل بسیار استفاده می

ساعت(  44ان نسبتا طولانی )نتایج بعد از گذشت مدت زم، هاپایین به خاطر کند رشد بودن میکروارگانیسم
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ها، کنترل عفونت و تشخیص آلودگی شود. یک روش ایده آل و مناسب برای شناسایی میکروارگانیسممشخص می

بایستی سریع بوده و حساسیت، دقت و صحت بالایی داشته باشد و همچنین تفسیر نتایج آن آسان بوده و از نظر 

 ساخت کشور ژاپن، کمپانی)  Lumitester PD–30لومینومتر تگاهدسارزش اقتصادی هم مقرون به صرفه باشد. 

Kikkoman)  بر پایه  تشخیص سریع آلودگی جدیدترین تجهیزات مربوط به روشیکی ازATP  است که در

ارزیابی و اندازهقادر به ، ATPعلاوه بر تشخیص را تشخیص داده و  سطوحثانیه آلودگی  10 کمتر از مدت زمان

 شدبایمAMP (Adenosine Monophosphate )( و Adenosine Diphosphate) ADPگیری میزان 

آنها  و پیوندهای بین شدهبسیار ضعیف  اهمپایین میکروارگانیسبسیار یا و بالا  بسیاردر دماهای  چرا که گاهی

 میکروب وجود دارد اما چون ضعیف شدهبا وجود اینکه شود یعنی می AMP و ADPشود و تبدیل بهشکسته می

یزان آلودگی با حساسیت بالا م  Lumitester PD-30دستگاه کمکنیست اما با  تشخیصقابل  ATPبا  است

  .(4) اشدبیمتشخیص قابل 

 ازم است که کلیهل ،سریع عفونت و آلودگی در مراکز درمانی و بهداشتی تشخیص اهمیتضرورت و  با توجه به

ی هاها و روشستانداردبر اساس ا ،ATPبر پایه تشخیص سریع آلودگی پیشرفته و جدید در زمینه تجهیزات 

قرار گیرند. بر همین اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است تا صحت و عملکرد و بررسی مورد ارزیابی  معتبر

از طریق که از پیشرفته ترین تجهیزات در زمینه مورد نظر میباشد  Lumitester PD–30 لومینومتردستگاه 

ابی و مورد ارزی ،و صحت آن قبلا بررسی و تایید شده استبوده با روش کشت میکروبی که بسیار رایج مقایسه 



 Lumitester لومینومتره دستگااز  بدست آمدهنتایج به طور کلی هدف از این تحقیق مقایسه سنجش قرار گیرد. 

PD–30  ودبندین سطح مختلف چمیزان آلودگی در  تشخیصبرای روش کشت میکروبی نتایج حاصل از با .

 تشخیص سریعتجهیزات عملکرد  دقت صحت ومیزان  کمک زیادی به ارزیابی اندتویی این تحقیق مهاهیافت

 . کند ATPآلودگی بر پایه 

 

 هاشرو هاهنمون

سطح مختلف به دو روش  72از  ،در یک کارخانه مواد غذاییین میزان بار میکروبی یبه منظور تعاین تحقیق،  در

( Total Count) بار کلی میکروبیمیزان  به منظور سنجشمیکروبی  تشخیص سریعکشت میکروبی و 

و دستگاه ( Blood Agarمحیط کشت میکروبی )ردار، بهرداری شد. در روش کشت میکروبی از نمونبهنمون

 Lumitester PD–30 لومینومتردستگاه  دار وربهنمیکروبی از نمو تشخیص سریعدر روش همچنین انکوباتور و 

 رداری سطوح موردبهقبل از نمون .ای موجود در هر سطح استفاده شدهمیری تعداد کل میکروارگانیسگهرای اندازب

ر میکروبی با حد مجاز، سطوح در برابر آلودگیمیزان حساسیت در کشت میکروبی با توجه به  نظر ضدعفونی شدند.

در روش  .در نظر گرفته شد  CFU/ml 100برای سایر سطوحو   CFU/ml 10کمتر از ،سطوح حساسبرای 

برای سطوح حساس  ،RLU 50 لابرای سطوح با حساسیت باحد مجاز بار میکروبی  ،میکروبی تشخیص سریع

100 RLU، 200ساسحهبرای سطوح نیم RLU، 500برای سطوح با حساسیت پایین RLU  برای سطوح  و



میزان میکروبی ابتدا با توجه به  تشخیص سریعدر روش  .(1)جدول  ر نظر گرفته شدد  RLU 2000حساسغیر

 شده و تنظیم Lumitester PD-30 لومینومتر هدر دستگاحد مجاز بار میکروبی  ،حساسیت سطح مورد نظر

ردار بهونبعد نم یهدر مرحل .شدرداری بهاز سطح ضدعفونی شده نمون ،ردار مخصوص سطحبهسپس با استفاده از نمون

ثانیه میزان آلودگی میکروبی در نمایشگر دستگاه  10مدت زمان و بعد از گذشت  گرفتقرار مورد نظر در دستگاه 

 ییاههنمونردار بهبا استفاده از نمون ،از هر سطح ضدعفونی شده در روش کشت میکروبی، .(9) مشخص و ثبت شد

تگاه در دسکشت میکروبی ای همحیطسپس و  قرار داده شدندکشت میکروبی ای همحیطروی  به منظور کشت بر

کشت میکروبی ای هطمحیی موجود در هایتعداد کلن ،ساعت 44 مدت زمان و بعد از گذشت هر گرفتاانکوباتور قر

 .ندبا هم مقایسه شد مورد نظر نتایج بدست آمده از دو روش در نهایت .(11و10) ندو نتایج ثبت شدشده شمرده 

 ، هر آزمایش دو بار تکرار شد.هاشای بدست آمده از آزمایههبه منظور کسب اطمینان از تکرارپذیری داد

 

 

 

 

 



 مشخصات مربوط به سطوح مورد آزمایش برای تعیین میزان آلودگی -1جدول 

 شماره سطح نوع سطح حد مجاز

CFU/ml RLU 

1سکوی گزارش  500 100  1 

7سکوی گزارش  500 100  2 

3سکوی گزارش  500 100  3 

1سکوی کشت  500 100  4 

7سکوی کشت  500 100  5 

 6 هود لامینار 700 10

1انکوباتور  500 10  7 

7انکوباتور  500 10  8 

 9 یخچال میکروبی 500 10

1سطح بالای انکوباتور  700 100  10 

1فیلر  100 10  11 

7فیلر  50 10  12 

3فیلر  50 10  13 

4فیلر  50 10  14 

1فینگر تست  7000 10  15 

7فینگر تست  7000 10  16 

3فینگر تست  7000 10  17 

4فینگر تست  7000 10  18 

5فینگر تست  7000 10  19 

6فینگر تست  7000 10  20 

2فینگر تست  7000 10  21 

4فینگر تست  7000 10  27 

9فینگر تست  7000 10  23 

10فینگر تست  7000 10  74 

1سکوی شیمیایی  500 100  25 

 26 سکوی پروتئین 500 100

7سکوی شیمیایی  500 100  22 

 

 



 هاهیافت

-lumitesterPD لومینومتر میزان آلودگی توسط دستگاهسریع ی بدست آمده از تست تشخیص هاهیافت 1شکل 

هد. همانطور که در این دنشان می RLU 700و  100، 50را بر روی چندین سطح مختلف با حدود مجاز  30

، میزان آلودگی برای کلیه سطوح بیشتر از حد مجاز بوده 14و  17ح شماره وبه جز سطشود میشکل مشاهده 

یری شده کاملا چشمگیر بوده است. گهتفاوت بین حد مجاز و میزان انداز 10و  6به طوریکه برای سطوح است 

تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاه مورد نظر را بر روی چندین  ای بدست آمده ازهههم یافت 7شکل 

ح وشود به جز سطمیهد. همانطور که در این شکل مشاهده دمینشان  RLU 500سطح مختلف با حد مجاز 

 که برای کلیه سطوح تفاوت به طوری ، میزان آلودگی برای کلیه سطوح بیشتر از حد مجاز بوده است9و  2شماره 

ای بدست آمده از هههم یافت 3همچنین شکل  چشمگیر بوده است. کاملایری شده گهمجاز و میزان اندازبین حد 

 RLU 7000تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاه مورد نظر را بر روی چندین سطح مختلف با حد مجاز 

 16، 15به جز سطوح ح کلیه سطو میزان آلودگی برایشود میدهد. همانطور که در این شکل مشاهده مینشان 

 چشمگیر بوده است.بسیار یری شده گهفاوت بین حد مجاز و میزان اندازت وبیشتر از حد مجاز بوده است ، 12و 

 



 

-lumitester PD لومینومتر نمودار میله ای مربوط به نتایج بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاه-1شکل 

 RLU 700و  100، 50بر روی چند سطح مختلف با حدود مجاز  30

 

 



 

-lumitester PD لومینومتر نمودار میله ای مربوط به نتایج بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاه-7شکل 

 RLU 500بر روی چند سطح مختلف با حد مجاز  30

 

 



 

-lumitester PD لومینومتر آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاهنمودار میله ای مربوط به نتایج بدست -3شکل 

 RLU 7000بر روی چند سطح مختلف با حد مجاز  30

 

ای بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط روش کشت میکروبی را بر روی سطوح مورد ههیافت 4شکل 

، 2ح شماره وشود به جز سطمیدهد. همانطور که در این شکل مشاهده مینشان  CFU/ml 10نظر با حد مجاز 

رای بتقریبا که  ، میزان آلودگی برای کلیه سطوح بیشتر از حد مجاز بوده است به طوری12و  16، 15، 14، 17، 9

دست ای بهههم یافت 5شکل  یری شده کاملا چشمگیر بوده است.گهسطوح تفاوت بین حد مجاز و میزان اندازهمه 

 100آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط روش کشت میکروبی را بر روی سطوح مورد نظر با حد مجاز 



CFU/ml  میزان آلودگی برای کلیه سطوح بیشتر از شود می. همانطور که در این شکل مشاهده دهدمینشان

 حد مجاز بوده است.

 

 

نمودار میله ای مربوط به نتایج بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط روش کشت میکروبی بر روی چند -4شکل 

 CFU/ml 10سطح مختلف با حد مجاز 

 



 

نمودار میله ای مربوط به نتایج بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط روش کشت میکروبی بر روی چند -5شکل 

 CFU/ml 100د مجاز سطح مختلف با ح

 

 

 

 

 



 بحث 

برای  lumitester PD-30دستگاه لومینومتر از دست آمده مقادیر ب (7ا نشان داد )شکل هههمانطور که یافت

در این به میزان چندین برابر حد مجاز وجود بار میکروبی  یهنشان دهند که از یک جنس بوده 3تا  1سطوح 

میکروبی  تشخیص سریعاز ای حاصل هه( یافت5از کشت میکروبی )شکل دست آمده های بیافته کهسطوح میباشد 

برای میکروبی  تشخیص سریعاز دست آمده ، مقادیر بمشاهده شد 7همانطور که در شکل  را تایید می نماید.

دست آمده از کشت های بهیافت پدیده درکه این چندین برابر حد مجاز بوده از لحاظ مقداری سطوح مورد نظر 

دست آمده در کشت میکروبی بیش تر از حد مجاز مقادیر بیعنی با این که  شودی( مشاهده نم5میکروبی )شکل

 این به این معنی میکروبی تفاوت چندان زیادی با حد مجاز ندارد. تشخیص سریعبوده ولی در مقایسه با روش 

هیچ  ،3تا  1میکروبی برای سطوح  میکروبی و کشت تشخیص سریعدست آمده از بای ههدر مقایسه یافت است که

وجود بار تایید  ،دو روش این و تنها وجه اشتراک بین شودنمیدو روش مشاهده این رابطه کمی خاصی بین 

یکروبی م تشخیص سریعدست آمده از های بهیافت .باشدمیمیکروبی به میزان بالاتر از حد مجاز در سطوح مورد نظر 

که  ( نشان دهنده وجود بار میکروبی در سطوح مورد نظر بود7بوده )شکل  که از یک جنس 5و  4برای سطوح 

همچنین مشاهده شد که در روش  (.5ا را تایید کرد)شکل ههمیکروبی هم این یافت کشتدست آمده از نتایج ب

در مقایسه ه کحد مجاز بار میکروبی بسیار زیاد بوده  و گیری شدهاندازهتفاوت بین مقادیر  ،میکروبی تشخیص سریع

 همانطور که قبلا گفته شد این به این معنی است که ر بوده است.تمروش کشت میکروبی این تفاوت به مراتب ک با



میکروبی و کشت میکروبی هیچ رابطه کمی خاصی بین  تشخیص سریعهای بدست آمده از در مقایسه بین یافته

دو روش، تایید وجود بار میکروبی به میزان بالاتر از شود و تنها وجه اشتراک بین این این دو روش مشاهده نمی

همانند ، 2ح به جز سطح سطوسایر های بدست آمده برای همچنین یافته باشد.حد مجاز در سطوح مورد نظر می

و کشت  میکروبی تشخیص سریعهای بدست آمده از در مقایسه بین یافته که بوده استذکر شده در بالا با سطوح 

میکروبی برای این سطوح هیچ رابطه کمی خاصی بین این دو روش مشاهده نشد و تنها وجه اشتراک بین این دو 

 تایید وجود بار میکروبی به میزان کمتر از حد مجازو یا وجود بار میکروبی به میزان بالاتر از حد مجاز تایید روش، 

های بدست آمده از دو روش با یکدیگر متفاوت بوده یافته ،2 سطحدر خصوص  .ه استدر سطوح مورد نظر بود

میکروبی وجود بار میکروبی به میزان کمتر از حد مجاز  تشخیص سریعهای بدست آمده از است به طوری که یافته

شان نهای بدست آمده از کشت میکروبی وجود بار میکروبی به میزان برابر با حد مجاز را در سطح مورد نظر و یافته

در هر دو روش بسیار بار میکروبی یری شده گهمقادیر انداز ،14-12، 17، 11، 9در خصوص سطوح  داده اند.

ر دستگاه لومینومتنشان دهنده دقت بالای این که نزدیک به حد مجاز بار میکروبی سطوح مورد نظر بوده است 

lumitester PD-30 ر همانطو .اشدبیممورد نظر سطوح موجود در بار میکروبی میزان  گیریو اندازه در تشخیص

دستگاه لومینومتر و نتایج حاصل از  CFU/mlکه گفته شد نتایج حاصل از کشت میکروبی بر حسب واحد 

lumitester PD-30  بر حسب واحدRLU  است که برای تبدیل آنها به یکدیگر روش خاصی وجود ندارد چرا

که پایه و اساس این دو واحد کاملا با هم متفاوت است و از همین رو مقایسه این دو روش تنها به صورت کیفی 

 ممکن پذیر است.



ن است که تنها تشابه بیاین اول نکته  وان استنتاج کرد.تیکلی را می هنکت 7این تحقیق های یافتهبه طور کلی از 

یری گههای اندازت و هیچ رابطه کمی خاصی بین واحدتشابه کیفی اس ،دست آمده از دو روش مورد نظرهای بهیافت

 CFU/mlاحد نور نسبی و و  RLUسد چرا کهریاین دو روش وجود ندارد که این پدیده کاملا منطقی به نظر م

ن ای دومنکته  ند.اشبیکه کاملا از دو جنس متفاوت و غیرهمگن م اشدبیمدر حجم نمونه ا هیواحد شمارش کلن

در  بار میکروبی موجودمیزان دست آمده از روش کشت میکروبی برای سطوحی که های بهاست که با توجه به یافت

دستگاه لومینومتر دست آمده از های بهتشابه آن با یافتهمچنین نزدیک به حد مجاز بوده و کم و ا بسیار هنآ

lumitester PD-30 ی گیرهاندازتشخیص و در  مورد نظروان به دقت بالای دستگاه تیم ،برای سطوح مورد نظر

 نزدیک به حد مجاز در سطوح پی برد. به میزان بسیار کم و های میکروبی بار
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ت و ر اسببسیار زمان شرایط فوری و اضطراریآلودگی در میزان جا که روش کشت میکروبی برای تشخیص از آن

آلودگی سطوح به منظور جلوگیری از عفونت  میزان سرعت عمل در تشخیصدر مراکز درمانی همچنین از آنجا که 

مناسبی واند جایگزین تیم lumitester PD-30دستگاه لومینومتر  ،سلامت بیمار بسیار حائز اهمیت استحفظ و 
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و شد گیری بار میکروبی موجود در سطوح در اندازه lumitester PD-30دستگاه لومینومتر صحت و دقت 

سیار ب استفاده از دستگاه مورد نظر روش تشخیص سریع آلودگی،بسیار بالای با توجه به سرعت عمل همچنین 
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