دضتُرالعمل فىي
آزمايشگاي
مرجع ضالمت

وگٍداري َ اضتفادي از
ضُيًٌاي باکتريايي
وگٍداري

َ

 1از 6
صفحً

اضتفادي

از

ضُيًٌاي باکتريايي
تشاي َگٓذاسي عٕيّْاي تاکتشيايي ييتٕاٌ اص
طٕالَي يذت ٔ کٕتاِ يذت اعتفادِ ًَٕد.

سٔؽٓاي

الف) وگٍداري طُالوي مدت
َگٓذاسي طٕالَييذت تاکتشيٓا ايٍ ايکاٌ سا ييدْذ کّ
کهيّ عٕيّْاي ييکشٔتي اعى اص ْٕاصي (تا سؽذ عشيع ٔ يا عخت
سؽذ) ٔ َيض تيٕٓاصي ،يآْا ٔ حتي عانٓا تّ صٕست صَذِ
َگٓذاسي ؽَٕذ .تٓتشيٍ سٔؽٓاي َگٓذاسي طٕالَي يذت ؽايم
نيٕفيهيضاعيٌٕ )َ ٔ (Freeze dryingگٓذاسي دس دياي  ->7دسجّ
عاَتيگشاد يا پاييٍ تش (دس ديپ فشيض يا دس َيتشٔژٌ يايع)
ييتاؽذ.
 -1وگٍداري در ديپ فريس (  -55تا  -05درجً ضاوتيگراد
يا پاييه تر) َ يا ويترَژن مايع:
تاکتشي يٕسد َظش سا سٔي يحيط يغزي ياَُذ پهيت TSA
حأي < %خٌٕ گٕعفُذ ٔ دس يٕسد
)(Trypticase Soy Agar
ييکشٔاسگاَيغًٓاي عخت سؽذ سٔي يحيط آگاس ؽکالتّ کؾت دْيذ.
پهيتٓا سا تّ يذت ; 8?-9عاعت دس دياي  :<±9دسجّ عاَتيگشاد
ٔ دس صٕست َياص تحت ؽشايط  CO2تشاي ْش تاکتشي اَکٕتّ
ًَائيذ.
تعذ اص اَکٕتاعيٌٕ ،خانص تٕدٌ ٔ يٕسفٕنٕژي کهُيْا سا
تشسعي ًَٕدِ ٔ دس صٕست َياص ،تغتٓاي تيٕؽيًيايي آَشا
اَجاو دْيذ .عپظ اص تاکتشي سؽذ يافتّ ،عٕعپاَغيٌٕ غهيظي
دس  <7-877ييهينيتش اص يک يحيط يحافظتکُُذِ اص عشيا
) (Cryoprotectiveتٓيّ ًَائيذ .ايٍ يحيط تشاي جهٕگيشي اص
تخشية عهٕنٓاي تاکتشي دس ؽشايط اَجًاد يٕسد اعتفادِ لشاس
ييگيشد .يحيط يحافظتکُُذِ اص عشيا ييتٕاَذ  ،Skim milkخٌٕ
گٕعفُذ يا خشگٕػ دفيثشيُّ اعتشيم يا )Tryptic Soy Broth (TSB
حأي گهيغشٔل تا غهظت َٓايي < %87-8تاؽذ.
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عپظ اص عٕعپاَغيٌٕ تاکتشيايي فٕق تّ يمذاس 7/< -8 ml
دس ٔيانٓاي ؽيؾّاي يا پالعتيکي کٕچک اعتشيم تٕصيع کُيذ.
تعذاد ٔيال رخيشِ خٕد سا تشاي يصشف يکغال آيادِ ًَائيذ.
ٔيانٓاي حأي عٕيّْا سا ييتٕاٌ دس تشٔدت  -<7تا ->7
دسجّ عاَتيگشاد تّ يذت يکغال َگٓذاسي ًَٕد .دس صٕست عذو
دعتشعي تّ فشيضس  ->7دسجّ يي تٕاٌ عٕيّْاي تا سؽذ عشيع سا
دس فشيضس  -97دسجّ َيض َگٓذاسي ًَٕد .دس ايٍ ؽشايط تٕجّ
تّ َکات صيش ضشٔسي اعت:
عٕيّْاي عخت سؽذ ياَُذ ًْٕفيهٕط اَفهٕاَضا ٔ َيغشيا
گَٕٕسِ دس ايٍ ديا لاتم َگٓذاسي ًَيتاؽُذ ٔ تايذ دس
فشيضس  ->7دسجّ َگٓذاسي ؽَٕذ.
عٕيّْاي تاسؽذ عشيع دس ايٍ ديا عًش کًي داسَذ ٔ تعذاد
صيادتشي اص آَٓا اص تيٍ ييسَٔذ .تُاتشايٍ تٕصيّ ييؽٕد
تشاي اطًيُاٌ اص حيات عٕيّْا ْش چُذ ياِ ،طثك سٔػ صيش کؾت
دادِ ؽَٕذ.
يک ٔيال اص فشيضس تيشٌٔ آٔسدِ ٔ عشيعا صيش آب جاسی
ٔنشو يحتٕيات آَشا رٔب ًَائيذ ًََّٕ .سا سٔي يحيط آگاس
خَٕذاس يا ؽکالتّ ( دس يٕسد تاکتشيٓاي عخت سؽذ ) تهميح
کشدِ ٔ تّ يذت ; 8?-9عاعت دس دياي  :<±9دسجّ ٔ دس صٕست
َياص دس ؽشايط  CO2اَکٕتّ ًَاييذ .ايٍ تاکتشي ييتٕاَذ
تشاي آصيايؾٓاي کُتشل داخهي کيفيت دس آصيايؾگاِ يا تشاي
تٓيّ  working controlتکاس سٔد .لثم اص ْش الذاو تايذ اص خانص
تٕدٌ ًََّٕ ،اطًيُاٌ حاصم کشدٔ .يال يٕسد اعتفادِ تعذ اص
رٔب ؽذٌ تايذ دٔس اَذاختّ ؽذِ ٔ تّ ْيچ ٔجّ يجذدا فشيض
َگشدد.
عثاستغت اصکؾت يجذد اص کؾت
کؾتٓاي :working control
رخيشِ فشيض ؽذِ کّ تشاي کُتشل کيفيت يحيط کؾت ٔ ...
اعتفادِ ييؽٕد.
اص کؾت رخيشِ تا  :پاعاژ پؾت عش ْى ييتٕاٌ اَجاو داد.
پظ اص آٌ ًََّٕ ،تايذ دٔس اَذاختّ ؽذِ ٔ اص يک کؾت رخيشِ
فشيض ؽذِ ديگش تشاي تٓيّ کؾتٓاي  working controlاعتفادِ ؽٕد.
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پاعاژْاي يکشس (تيؼ اص  :پاعاژ) ،احتًال تغييش فُٕتيپي
عٕيّْا سا افضايؼ ييدْذ.
تشاي تٓيّ  ،working controlاص کؾت رخيشِ فشيض ؽذِ ،سٔي
پهيت يا آگاس ؽية داس تهميح ٔ آَشا تّ يذت يک ؽثاَّسٔص
تا صياَي کّ سؽذ يُاعثي تذعت آيذ ،اَکٕتّ ًَائيذ .دس يٕسد
اسگاَيغًٓاي تا سؽذ عشيع ايٍ پهيت يا آگاس ؽيثذاس سا
ييتٕاٌ دس ? 9-دسجّ عاَتيگشاد يا دس دياي اتاق تا يذت ;
ْفتّ َگٓذاسي ًَٕد .تعذ اص ْش پاعاژ ،خانص تٕدٌ ٔ
يٕسفٕنٕژي کهُيْا سا تشسعي ًَائيذ.
 -2اضتفادي از رَغه معدوي در دماي اتاق:
 -8يحيط کؾت ) Brain Heart Infusion Agar (BHIAسا تا ؽية کى
دس نٕنّ تٓيّ ًَاييذ .تشاي تاکتشيٓاي يؾکمپغُذ ياَُذ
گَٕٕکٕک ،يُُگٕکٕک ،اعتشپتٕکٕک پُٕيَٕيّ ٔ ًْٕفيهٕط
آَفهٕاَضا ،الصو اعت يحيط ؽکالت آگاس سا تا افضٔدٌ <%
خٌٕ گٕعفُذ تّ يحيط فٕق پظ اص خشٔج اص اتٕکالٔ ٔ سعيذٌ
تّ ديای  <7دسجّ عاَتیگشاد ٔ لشاس دادٌ دس تٍياسي ?7
دسجّ عاَتيگشاد تّ يذت < 8دليمّ تٓيّ ًَٕد.
 -9سٔغٍ يعذَي (يا پاسافيٍ يايع) سا دس حشاست خؾک
( 8>7دسجّ عاَتيگشاد تّ يذت يکغاعت) اعتشيم ًَائيذ.
 -:ييکشٔب يٕسد َظش سا سٔي يحيط کؾت دْيذ.
; -تعذ اص تذعت آٔسدٌ کؾت کافي ،سٔغٍ اعتشيم سا تّ
يمذاس  8 ccسٔي عطح يحيط تشيضيذ.
< -دس صٕست َياص تّ کؾت يجذد ًََّٕ ،اص عطح آگاس (صيش
سٔغٍ ) تشداؽتّ ييؽٕد.
= -تعذ اص  =-89ياِ تجذيذ کؾت ًَاييذ.
 -3کشت عمقي َ وگٍداري در دماي اتاق:
ايٍ سٔػ فمط تشاي تاکتشيٓايي کّ يؾکمپغُذ َيغتُذ
ياَُذ اعتافيهٕکٕک ٔخإَادِ اَتشٔتاکتشياعّ تکاس
ييسٔد.
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 -8يک يحيط کؾت آگاس تذٌٔ کشتْٕيذسات ياَُذ  TSAسا تا
عًك صياد دس نٕنّ تٓيّ ًَاييذ.
 -9تاکتشي سا تصٕست کؾت عًمي دس ايٍ يحيط تهميح
ًَاييذ.
 -:ايٍ يحيط سا ; 9عاعت دس اَكٕتاتٕس < :دسجّ اَکٕتّ
ًَائيذ.
; -دس نٕنّ سا تا دسپيچ يا چٕب پُثّ تثُذيذ.
< -نٕنّ دس پيچداس سا دس پاسافيٍ يايع فشٔ تثشيذ تّ
گَّٕاي کّ کايال دس نٕنّ سا تپٕؽاَذ.
= -کؾتٓا سا دس حشاست اتاق َگٓذاسي ًَائيذ.
>ْ -شعانّ عٕػ يٕسدَظش سا تجذيذ ًَائيذ.
 -4کشت عمقي در محيط ضيطتيه تريپتيکيص آگار ) (CTAبراي
ويطريا َ اضترپتُکُک:
 -8يحيط  CTAسا دس نٕنّ تٓيّ ًَاييذ .
 -9تاکتشي سا تطٕس عًمي دس ايٍ يحيط کؾت دْيذ.
 -:يحيط سا تًذت ; 9عاعت دس اَكٕتاتٕس < :دسجّ
عاَتيگشاد اَکٕتّ ًَاييذ.
; -دس نٕنّ سا تا چٕبپُثّ يا دس پيچ تثُذيذ.
< -نٕنّ دس پيچداس سا دس پاسافيٍ يايع فشٔ تثشيذ تّ
گَّٕاي کّ کايال دس نٕنّ سا تپٕؽاَذ.
= -تشاي َيغشيا نٕنّ سا دس < :دسجّ َگٓذاسي ٔ ْش دٔ
ْفتّ کؾت سا تجذيذ ًَائيذ .تشاي اعتشپتٕکٕک نٕنّ سا
دس حشاست اتاق َگٓذاسي کشدِ ٔ ْش ياِ تجذيذ کؾت
کُيذ.

 -5محيط کشت  Cooked meatبراي باکتريٍاي بيٍُازي:
دس نٕنّْاي حأي يحيط  Cooked meatکؾت
 -8تاکتشي سا
دْيذ.
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 -9يحيط سا تًذت ; 9عاعت
عاَتيگشاد اَکٕتّ ًَاييذ.
 -:دس نٕنّ سا تا چٕبپُثّ يا دس پيچ تثُذيذ.
; -کؾتٓا سا دس حشاست اتاق َگٓذاسي ًَائيذ.
<ْ -ش دٔ ياِ کؾت سا تجذيذ ًَائيذ.
دس

اَكٕتاتٕس
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<:

دسجّ

ب) وگٍداري کُتاي مدت
کؾتٓاي  working controlکّ تشاي کاسْاي سٔتيٍ
اعتفادِ ييؽَٕذ ،تّ سٔؽٓاي صيش تٓيّ ييؽَٕذ:

سٔصاَّ

 باکتريٍاي با رشد ضريع

 -8عٕػ يٕسد َظش سا دس عطح يحيط  TSAنٕنّاي دسپيچداس
کؾت دْيذ.
 -9يحيط سا تًذت ; 9عاعت دس اَكٕتاتٕس < :دسجّ
عاَتيگشاد اَکٕتّ ًَاييذ.
 -:پظ اص سؽذ کايم ،نٕنّ سا دس يخچال َگٓذاسي کُيذ
;ْ -ش ياِ کؾت سا تجذيذ ًَائيذ.

 -8عٕػ

اضترپتُکُکٍا

يٕسد َظش سا دس عطح
نٕنّاي دسپيچداس) کؾت دْيذ.
 -9يحيط سا تًذت ; 9عاعت دس اَكٕتاتٕس < :دسجّ
عاَتيگشاد اَکٕتّ ًَاييذ.
 -:پظ اص سؽذ کايم ،نٕنّ سا دس يخچال َگٓذاسي کُيذ( .
جٓت اعتشپتٕکٕک پُٕيَٕيّ ،يحيط سا دس دياي اتاق
َگٓذاسي کُيذ).
;ْ -ش ياِ کؾت سا تجذيذ ًَائيذ.


آگاس

خَٕذاس

ؽية

داس(

مىىگُکُک َ ٌمُفيلُش

 -8عٕػ يٕسد َظش سا دس عطح يحيط آگاس ؽکالتّ نٕنّاي يا
پهيت کؾت دْيذ.
 -9يحيط سا تًذت ; 9عاعت دس اَكٕتاتٕس < :دسجّ
عاَتيگشاد اَکٕتّ ًَاييذ.
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 -:پظ اص سؽذ کايم ،نٕنّ سا دس حشاست اتاق َگٓذاسي
کُيذ
;ْ -شْ 9فتّ کؾت سا تجذيذ ًَائيذ.
 گُوُکُک

 -8عٕػ يٕسد َظش سا دس عطح يحيط آگاس ؽکالتّ کؾت دْيذ.
 -9يحيط سا تًذت ; 9عاعت دس اَكٕتاتٕس < :دسجّ
عاَتيگشاد اَکٕتّ ًَاييذ.
 ًََّٕ -:سا دس دياي < :دسجّ َگٓذاسي ًَاييذ.
;ْ -ش 9سٔص يکثاس کؾت سا تجذيذ ًَائيذ.

