ارزیابی عملکرد دستگاه تشخیص سریع آلودگی ( )Luminometerدر مقایسه با روش
کشت میکروبی در تشخیص و اندازهگیری بار میکروبی موجود در سطوح مختلف

چکیده

هدف :هدف از این تحقیق مقایسه نتایج بدست آمده از دستگاه لومینومتر  lumitester PD-30با نتایج حاصل
از روش کشت میکروبی به منظور تشخیص میزان آلودگی در چندین سطح مختلف بود .یافتههای این تحقیق
میتواند کمک زیادی به ارزیابی میزان صحت و دقت عملکرد تجهیزات تشخیص سریع آلودگی بر پایه  ATPکند.
نمونهها روشها :در این تحقیق ،به منظور تعین میزان بار میکروبی در یک کارخانه مواد غذایی ،از  72سطح
مختلف به دو روش کشت میکروبی و تشخیص سریع میکروبی نمونهبرداری شد .در روش کشت میکروبی از
نمونهبردار ،محیط کشت میکروبی ( )Blood Agarو دستگاه انکوباتور و همچنین در روش تشخیص سریع
میکروبی از نمونهبردار و دستگاه لومینومتر  Lumitester PD–30برای اندازهگیری تعداد کل میکروارگانیسمهای
موجود در هر سطح استفاده شد .قبل از نمونهبرداری سطوح مورد نظر ضدعفونی شدند .یافتهها :در مقایسه
یافتههای بدست آمده از دو روش مورد نظر ،به جز یک سطح ،یافتههای بدست آمده برای کلیه سطوح از لحاظ
کیفی کاملا مشابه بودند .نتیجهگیری :به طور کلی با توجه به یافتههای بدست آمده در خصوص مقایسه دو روش
مورد نظر در این تحقیق که منجر به ارزیابی میزان صحت و دقت دستگاه  Lumitester PD-30در اندازهگیری

بار میکروبی موجود در سطوح شد و همچنین با توجه به سرعت عمل بسیار بالای روش تشخیص سریع آلودگی،
استفاده از دستگاه  Lumitester PD-30با  %3خطا بسیار نوید بخش و امیدوار کننده به نظر میرسد.

کلید واژهها :میکروارگانیسم ،لومینومتر ،ATP ،کشت میکروبی

معرفی و بیان موضوع

آگاهی از میزان آلودگی و سنجش تمیزی در محیطهایی که ملزم به اجرای قوانین مربوط به پاکیزگی هستند،
نقش بسیار مهمی را در کنترل عفونت و بهداشت محیط ایفا میکند .از آنجایی که بخش بزرگی از هزینههای
پاکسازی به نیروی کار مرتبط است ،اجرای پروتکلهای صحیح پاکسازی علاوه بر تضمین سلامت افراد به حفظ
و بهرهوری صحیح منابع مالی نیز کمک شایانی مینماید .به این منظور مسئولین کنترل عفونت و بهداشت مراکز
درمانی به دنبال روشی سریع و مقرون به صرفه با کاربری آسان جهت تایید فرآیندهای کنترل عفونت ،پاکسازی
و ضد عفونی محیط میباشند .به همین منظور امروزه متخصصین این حوزه با طراحی و ابداع روشهای تشخیص
سریع آلودگی در مدت زمان چند ثانیه ،تاثیر شگرفی در کاهش و کنترل عفونت داشتهاند .از جمله این روشها
میتوان به روش تشخیص سریع آلودگی بر پایه اندازهگیری  )Adenosine Triphosphate( ATPاشاره کرد
که با اندازهگیری  ATPموجود در باکتریها و میکروارگانیسمها در مدت زمان چند ثانیه میزان آلودگی موجود
در سطوح را بر حسب  )Relative Light Units( RLUیا همان واحد نور نسبی نشان میدهد .اساس کار این
روش به این صورت است که  ATPموجود در باکتریها و میکروارگانیسمها طی واکنشی در حضور آنزیم لوسیفراز
( )Luciferaseسبب آزاد سازی نور بیولومینسانس ( )Bioluminescenceمیگردد که این نور توسط دستگاه
لومینومتر ( )Luminometerقابل تشخیص و اندازهگیری دقیق میباشد ( .)1روش تشخیص سریع آلودگی بر
پایه اندازهگیری  ATPبه واسطه سرعت عمل زیاد و همچنین دقت بالا در تشخیص آلودگی محیط ،بارها توسط

محققین متعدد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .به عنوان مثال  Willisو همکاران در سال )7( 7002
طی تحقیقی گزارش کردند که روش تشخیص سریع آلودگی بر پایهی  ATPروشی جدید و مطمئن برای تشخیص
و نمایش میزان آلودگی در مدت زمان بسیار کوتاه میباشد Turner .و همکاران در سال  )3( 7010بعد از مطالعه
و بررسی ،حساسیت و دقت بالای تجهیزات تشخیص سریع آلودگی بر پایه  ATPرا گزارش کردند Higgins .و
همکاران در سال  )4( 7013طی یک تحقیق گزارش کردند که روش مورد نظر روشی مناسب برای توسعه بهداشت
دست در مراکز درمانی میباشد Osimani .و همکاران ( )5پس از بررسی در سال  7014تجهیزات تشخیص
سریع آلودگی بر پایه  ATPرا ابزاری قدرتمند و دقیق برای تشخیص سریع آلودگی حتی برای محیط های ضد
عفونی شده معرفی کردند Alfa .و همکاران ( )6هم پس از بررسی در سال  7015به این نتیجه رسیدند که در
صورت عدم تمیزی و ضدعفونی سطوح ،این تجهیزات ابزار مناسبی برای سنجش میزان آلودگی هستند .همچنین
 Nanteو همکاران در سال  )2( 7012طی تحقیقی گزارش کردند که تجهیزات مورد نظر ابزار مناسبی برای
تشخیص آنی و نمایش میزان آلودگی در سطوح و محیطهای بیمارستانی هستند.

به طور کلی از روش کشت میکروبی که واحد اندازهگیری آن Colony-Forming Units per ( CFU/ml
 )milliliterیا به عبارتی تعداد کلنی بر واحد حجم نمونه میباشد ،به طور وسیع برای شناسایی میکروارگانیسمها
استفاده میشود .در این روش که صحت و دقت آن قبلا تایید و بررسی شده است ،به علت سرعت عمل بسیار
پایین به خاطر کند رشد بودن میکروارگانیسمها ،نتایج بعد از گذشت مدت زمان نسبتا طولانی ( 44ساعت)

مشخص میشود .یک روش ایده آل و مناسب برای شناسایی میکروارگانیسمها ،کنترل عفونت و تشخیص آلودگی
بایستی سریع بوده و حساسیت ،دقت و صحت بالایی داشته باشد و همچنین تفسیر نتایج آن آسان بوده و از نظر
ارزش اقتصادی هم مقرون به صرفه باشد .دستگاه لومینومتر ( Lumitester PD–30ساخت کشور ژاپن ،کمپانی
 )Kikkomanیکی از جدیدترین تجهیزات مربوط به روش تشخیص سریع آلودگی بر پایه  ATPاست که در
مدت زمان کمتر از  10ثانیه آلودگی سطوح را تشخیص داده و علاوه بر تشخیص  ،ATPقادر به ارزیابی و اندازه
گیری میزان  )Adenosine Diphosphate( ADPو  )Adenosine Monophosphate( AMPمیباشد
چرا که گاهی در دماهای بسیار بالا و یا بسیار پایین میکروارگانیسمها بسیار ضعیف شده و پیوندهای بین آنها
شکسته میشود و تبدیل به ADPو  AMPمیشود یعنی با وجود اینکه میکروب وجود دارد اما چون ضعیف شده
است با  ATPقابل تشخیص نیست اما با کمک دستگاه  Lumitester PD-30میزان آلودگی با حساسیت بالا
قابل تشخیص میباشد (.)4

با توجه به ضرورت و اهمیت تشخیص سریع عفونت و آلودگی در مراکز درمانی و بهداشتی ،لازم است که کلیه
تجهیزات پیشرفته و جدید در زمینه تشخیص سریع آلودگی بر پایه  ،ATPبر اساس استانداردها و روشهای
معتبر مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند .بر همین اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است تا صحت و عملکرد
دستگاه لومینومتر  Lumitester PD–30که از پیشرفته ترین تجهیزات در زمینه مورد نظر میباشد از طریق
مقایسه با روش کشت میکروبی که بسیار رایج بوده و صحت آن قبلا بررسی و تایید شده است ،مورد ارزیابی و

سنجش قرار گیرد .به طور کلی هدف از این تحقیق مقایسه نتایج بدست آمده از دستگاه لومینومتر Lumitester
 PD–30با نتایج حاصل از روش کشت میکروبی برای تشخیص میزان آلودگی در چندین سطح مختلف بود.
یافتههای این تحقیق میتواند کمک زیادی به ارزیابی میزان صحت و دقت عملکرد تجهیزات تشخیص سریع
آلودگی بر پایه  ATPکند.

نمونهها روشها

در این تحقیق ،به منظور تعیین میزان بار میکروبی در یک کارخانه مواد غذایی ،از  72سطح مختلف به دو روش
کشت میکروبی و تشخیص سریع میکروبی به منظور سنجش میزان بار کلی میکروبی ()Total Count
نمونهبرداری شد .در روش کشت میکروبی از نمونهبردار ،محیط کشت میکروبی ( )Blood Agarو دستگاه
انکوباتور و همچنین در روش تشخیص سریع میکروبی از نمونهبردار و دستگاه لومینومتر Lumitester PD–30
برای اندازهگیری تعداد کل میکروارگانیسمهای موجود در هر سطح استفاده شد .قبل از نمونهبرداری سطوح مورد
نظر ضدعفونی شدند .در کشت میکروبی با توجه به میزان حساسیت سطوح در برابر آلودگی ،حد مجاز بار میکروبی
برای سطوح حساس ،کمتر از  10 CFU/mlو برای سایر سطوح  100 CFU/mlدر نظر گرفته شد .در روش
تشخیص سریع میکروبی ،حد مجاز بار میکروبی برای سطوح با حساسیت بالا  ،50 RLUبرای سطوح حساس
 ،100 RLUبرای سطوح نیمهحساس ،200 RLUبرای سطوح با حساسیت پایین  500 RLUو برای سطوح

غیرحساس  2000 RLUدر نظر گرفته شد (جدول  .)1در روش تشخیص سریع میکروبی ابتدا با توجه به میزان
حساسیت سطح مورد نظر ،حد مجاز بار میکروبی در دستگاه لومینومتر  Lumitester PD-30تنظیم شده و
سپس با استفاده از نمونهبردار مخصوص سطح ،از سطح ضدعفونی شده نمونهبرداری شد .در مرحلهی بعد نمونهبردار
در دستگاه مورد نظر قرار گرفت و بعد از گذشت مدت زمان  10ثانیه میزان آلودگی میکروبی در نمایشگر دستگاه
مشخص و ثبت شد ( .)9در روش کشت میکروبی ،از هر سطح ضدعفونی شده ،با استفاده از نمونهبردار نمونههایی
به منظور کشت بر روی محیطهای کشت میکروبی قرار داده شدند و سپس محیطهای کشت میکروبی در دستگاه
انکوباتور قرار گرفته و بعد از گذشت مدت زمان  44ساعت ،تعداد کلنیهای موجود در محیطهای کشت میکروبی
شمرده شده و نتایج ثبت شدند (10و .)11در نهایت نتایج بدست آمده از دو روش مورد نظر با هم مقایسه شدند.
به منظور کسب اطمینان از تکرارپذیری دادههای بدست آمده از آزمایشها ،هر آزمایش دو بار تکرار شد.

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

نوع سطح

حد مجاز

1

سکوی گزارش 1

RLU
500

CFU/ml
100

2

سکوی گزارش 7

500

100

3

سکوی گزارش 3

500

100

4

سکوی کشت 1

500

100

5

سکوی کشت 7

500

100

6

هود لامینار

700

10

7

انکوباتور 1

500

10

8

انکوباتور 7

500

10

9

یخچال میکروبی

500

10

10

سطح بالای انکوباتور 1

700

100

11

فیلر 1

100

10

12

فیلر 7

50

10

13

فیلر 3

50

10

14

فیلر 4

50

10

15

فینگر تست 1

7000

10

16

فینگر تست 7

7000

10

17

فینگر تست 3

7000

10

18

فینگر تست 4

7000

10

19

فینگر تست 5

7000

10

20

فینگر تست 6

7000

10

21

فینگر تست 2

7000

10

27

فینگر تست 4

7000

10

23

فینگر تست 9

7000

10

74

فینگر تست 10

7000

10

25

سکوی شیمیایی 1

500

100

26

سکوی پروتئین

500

100

22

سکوی شیمیایی 7

500

100

یافتهها

شکل  1یافتههای بدست آمده از تست تشخیص سریع میزان آلودگی توسط دستگاه لومینومتر lumitesterPD-
 30را بر روی چندین سطح مختلف با حدود مجاز  100 ،50و  RLU 700نشان میدهد .همانطور که در این
شکل مشاهده میشود به جز سطوح شماره  17و  ،14میزان آلودگی برای کلیه سطوح بیشتر از حد مجاز بوده
است به طوریکه برای سطوح  6و  10تفاوت بین حد مجاز و میزان اندازهگیری شده کاملا چشمگیر بوده است.
شکل  7هم یافتههای بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاه مورد نظر را بر روی چندین
سطح مختلف با حد مجاز  RLU 500نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود به جز سطوح
شماره  2و  ،9میزان آلودگی برای کلیه سطوح بیشتر از حد مجاز بوده است به طوری که برای کلیه سطوح تفاوت
بین حد مجاز و میزان اندازهگیری شده کاملا چشمگیر بوده است .همچنین شکل  3هم یافتههای بدست آمده از
تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاه مورد نظر را بر روی چندین سطح مختلف با حد مجاز RLU 7000
نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود میزان آلودگی برای کلیه سطوح به جز سطوح 16 ،15
و  ،12بیشتر از حد مجاز بوده است و تفاوت بین حد مجاز و میزان اندازهگیری شده بسیار چشمگیر بوده است.

شکل -1نمودار میله ای مربوط به نتایج بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاه لومینومتر lumitester PD-
 30بر روی چند سطح مختلف با حدود مجاز  100 ،50و RLU 700

شکل -7نمودار میله ای مربوط به نتایج بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاه لومینومتر lumitester PD-
 30بر روی چند سطح مختلف با حد مجاز RLU 500

شکل -3نمودار میله ای مربوط به نتایج بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط دستگاه لومینومتر lumitester PD-
 30بر روی چند سطح مختلف با حد مجاز RLU 7000

شکل  4یافتههای بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط روش کشت میکروبی را بر روی سطوح مورد
نظر با حد مجاز  CFU/ml 10نشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود به جز سطوح شماره ،2
 16 ،15 ،14 ،17 ،9و  ،12میزان آلودگی برای کلیه سطوح بیشتر از حد مجاز بوده است به طوری که تقریبا برای
همه سطوح تفاوت بین حد مجاز و میزان اندازهگیری شده کاملا چشمگیر بوده است .شکل  5هم یافتههای بدست
آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط روش کشت میکروبی را بر روی سطوح مورد نظر با حد مجاز 100

 CFU/mlنشان میدهد .همانطور که در این شکل مشاهده میشود میزان آلودگی برای کلیه سطوح بیشتر از
حد مجاز بوده است.

شکل  -4نمودار میله ای مربوط به نتایج بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط روش کشت میکروبی بر روی چند
سطح مختلف با حد مجاز CFU/ml 10

شکل  -5نمودار میله ای مربوط به نتایج بدست آمده از تست تشخیص میزان آلودگی توسط روش کشت میکروبی بر روی چند
سطح مختلف با حد مجاز CFU/ml 100

بحث

همانطور که یافتهها نشان داد (شکل  )7مقادیر بدست آمده از دستگاه لومینومتر  lumitester PD-30برای
سطوح  1تا  3که از یک جنس بوده نشان دهندهی وجود بار میکروبی به میزان چندین برابر حد مجاز در این
سطوح میباشد که یافتههای بدست آمده از کشت میکروبی (شکل  )5یافتههای حاصل از تشخیص سریع میکروبی
را تایید می نماید .همانطور که در شکل  7مشاهده شد ،مقادیر بدست آمده از تشخیص سریع میکروبی برای
سطوح مورد نظر از لحاظ مقداری چندین برابر حد مجاز بوده که این پدیده در یافتههای بدست آمده از کشت
میکروبی (شکل )5مشاهده نمیشود یعنی با این که مقادیر بدست آمده در کشت میکروبی بیش تر از حد مجاز
بوده ولی در مقایسه با روش تشخیص سریع میکروبی تفاوت چندان زیادی با حد مجاز ندارد .این به این معنی
است که در مقایسه یافتههای بدست آمده از تشخیص سریع میکروبی و کشت میکروبی برای سطوح  1تا  ،3هیچ
رابطه کمی خاصی بین این دو روش مشاهده نمیشود و تنها وجه اشتراک بین این دو روش ،تایید وجود بار
میکروبی به میزان بالاتر از حد مجاز در سطوح مورد نظر میباشد .یافتههای بدست آمده از تشخیص سریع میکروبی
برای سطوح  4و  5که از یک جنس بوده (شکل  )7نشان دهنده وجود بار میکروبی در سطوح مورد نظر بود که
نتایج بدست آمده از کشت میکروبی هم این یافتهها را تایید کرد(شکل  .)5همچنین مشاهده شد که در روش
تشخیص سریع میکروبی ،تفاوت بین مقادیر اندازهگیری شده و حد مجاز بار میکروبی بسیار زیاد بوده که در مقایسه
با روش کشت میکروبی این تفاوت به مراتب کمتر بوده است .همانطور که قبلا گفته شد این به این معنی است که

در مقایسه بین یافتههای بدست آمده از تشخیص سریع میکروبی و کشت میکروبی هیچ رابطه کمی خاصی بین
این دو روش مشاهده نمیشود و تنها وجه اشتراک بین این دو روش ،تایید وجود بار میکروبی به میزان بالاتر از
حد مجاز در سطوح مورد نظر میباشد .همچنین یافتههای بدست آمده برای سایر سطوح به جز سطح  ،2همانند
با سطوح ذکر شده در بالا بوده است که در مقایسه بین یافتههای بدست آمده از تشخیص سریع میکروبی و کشت
میکروبی برای این سطوح هیچ رابطه کمی خاصی بین این دو روش مشاهده نشد و تنها وجه اشتراک بین این دو
روش ،تایید وجود بار میکروبی به میزان بالاتر از حد مجاز و یا تایید وجود بار میکروبی به میزان کمتر از حد مجاز
در سطوح مورد نظر بوده است .در خصوص سطح  ،2یافتههای بدست آمده از دو روش با یکدیگر متفاوت بوده
است به طوری که یافتههای بدست آمده از تشخیص سریع میکروبی وجود بار میکروبی به میزان کمتر از حد مجاز
و یافتههای بدست آمده از کشت میکروبی وجود بار میکروبی به میزان برابر با حد مجاز را در سطح مورد نظر نشان
داده اند .در خصوص سطوح  ،14-12 ،17 ،11 ،9مقادیر اندازهگیری شده بار میکروبی در هر دو روش بسیار
نزدیک به حد مجاز بار میکروبی سطوح مورد نظر بوده است که این نشان دهنده دقت بالای دستگاه لومینومتر
 lumitester PD-30در تشخیص و اندازهگیری میزان بار میکروبی موجود در سطوح مورد نظر میباشد .همانطور
که گفته شد نتایج حاصل از کشت میکروبی بر حسب واحد  CFU/mlو نتایج حاصل از دستگاه لومینومتر
 lumitester PD-30بر حسب واحد  RLUاست 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.

به طور کلی از یافتههای این تحقیق  7نکتهی کلی را میتوان استنتاج کرد .نکته اول این است که تنها تشابه بین
یافتههای بدست آمده از دو روش مورد نظر ،تشابه کیفی است و هیچ رابطه کمی خاصی بین واحدهای اندازهگیری
این دو روش وجود ندارد که این پدیده کاملا منطقی به نظر میرسد چرا که  RLUواحد نور نسبی و CFU/ml
واحد شمارش کلنیها در حجم نمونه میباشد که کاملا از دو جنس متفاوت و غیرهمگن میباشند .نکته دوم این
است که با توجه به یافتههای بدست آمده از روش کشت میکروبی برای سطوحی که میزان بار میکروبی موجود در
آنها بسیار کم و نزدیک به حد مجاز بوده و همچنین تشابه آن با یافتههای بدست آمده از دستگاه لومینومتر
 lumitester PD-30برای سطوح مورد نظر ،میتوان به دقت بالای دستگاه مورد نظر در تشخیص و اندازهگیری
بارهای میکروبی به میزان بسیار کم و نزدیک به حد مجاز در سطوح پی برد.

نتیجه گیری

از آنجا که روش کشت میکروبی برای تشخیص میزان آلودگی در شرایط فوری و اضطراری بسیار زمانبر است و
همچنین از آنجا که در مراکز درمانی سرعت عمل در تشخیص میزان آلودگی سطوح به منظور جلوگیری از عفونت
و حفظ سلامت بیمار بسیار حائز اهمیت است ،دستگاه لومینومتر  lumitester PD-30میتواند جایگزین مناسبی
برای روش کشت میکروبی در خصوص تشخیص میزان بار کلی میکروبی موجود در سطوح شود .به طور کلی با
توجه به یافتههای بدست آمده در خصوص مقایسه دو روش مورد نظر در این تحقیق که منجر به ارزیابی میزان
صحت و دقت دستگاه لومینومتر  lumitester PD-30در اندازهگیری بار میکروبی موجود در سطوح شد و
همچنین با توجه به سرعت عمل بسیار بالای روش تشخیص سریع آلودگی ،استفاده از دستگاه مورد نظر بسیار
نوید بخش و امیدوار کننده به نظر میرسد.
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