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مجتبي دهقانیان ،4حمیرا اعواني ،4بهمن میرزایي ،2فرشته شاهچراغي ،3مریم زادسر
چكيده
سابقه و هدف

آلودگي باکتریایي فرآوردههای خوني ،به عنوان یکي از مهمترین موانع عدم دستیابي به خطرر فر ر در طر
انتقال خون ،مطرح مي باشد .با وجود پیشرفتهای فورت گرفته؛ ع ونتهای میکروبي ناشي از تزریق پالکت
در مقایسه با تزریق سایر فرآوردههای خون بیشتر خطرساز است .در ایرن تققیرق میرزان آلرودگي باکتریرایي
پالکت متراکم تولید شده در پایگاه انتقال خون تهران با است اده از روشهای کشت میکروبي بررسي گردید.
مواد و روشها

در مطالعه مقطعي حاضر 4011 ،نمونه پالکت متراکم به فورت تصادفي جمع آوری گردید .این نمونرههرا در
زمان های مختلف ذخیرهسازی ،بررسي شد ند .بعد از گرماگرااری ،نمونره بره دسرت آمرده خرال سرازی و
خصوفیات آن بررسي شد .از کیت  Analytical Profile Index (API) 20 Eبرای شناسایي سرویه جردا شرده
است اده شد .نتایج در  SPSS 41و  Excel 2010خالفره و جمرعآوری گردیرد .هرم ننرین الگروی مقاومرت
آنتي بیوتیکي سویه جدا شده به روش دیسک دی یوژن ارزیابي گردید.
يافتهها

از بین  4011نمونه پالکت متراکم کشت داده شده ،یک مورد ( )%1/17به عنوان نمونه آلوده تشخی داده شد.
این نمونه در آخرین روز ذخیره سازی تهیه شده بود .با توجه به نتایج بره دسرت آمرده ،براکتری جردا شرده
سودوموناس آئروژینوزا تشخی داده شد .بررسي نتایج معاینه پیش از اهدا ،سابقهای مبني بر وجود باکتریمي
در اهداکننده را رد کرد.

نتيجه گيري

نتایج به دست آمده مي تواند بیان کننده آلودگي مقیطي در طول فرآیند جمعآوری ،تهیه و ذخیرهسازی پالکت
متراکم باشد .بهینهسازی روشهای ضد ع وني مقیطي و رعایت استانداردهای کاری ميتواند در کاهش شیوع
آلودگي باکتریایي در فرآوردههای خون موثر باشد.
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شیوع آلودگی باکتریال پالکت متراکم تولید شده در انتقال خون استان تهران
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مقدمه

تزريق خون و فرآوردههای آن يکی از روشهـای مهـ
دقیق غربالگری آزمايشگاهی و ه چنین تهیه فرآوردههـای
خون از اهداکنندگان داوطلب و بدون چش داشـت مـالی،

در حال حاضـر نتـايح حاصـل از روشهـای مبتنـی بـر
کشت به عنوان استاندارد طاليی جهت تشـخیص آلـودگی
باکتريــال خــون و فــرآوردههــای آن مــورد اســتفاده قــرار
میگیرد( .)11ولی با اين حال اين روشها همواره با مفهو

آموزش ديده و مستمر منجر به فراه آوری سطح بـایيی از

"منفــی تــا تــاريخ کشــت"

است(.)1-4

بودهاند(.)12-14
اين موضوع يکی از مه تـرين چـالشهـا در اسـتفاده از

سالمت برای فرآوردههای تولید شده در انتقال خـون شـده
با وجود تمـا پیشـرفتهـای چشـمگیری کـه در طـب
انتقال خون صورت گرفتـه اسـت ولـی آلـودگی باکتريـايی

)to Date

 (Negativeهمــراه

روشهــای مبتنــی بــر کشــت جهــت تشــخیص آلــودگی
باکتريايی کنسانتره پالکت مـیباشـد .بـا توجـه بـه اهمیـت

فرآوردههای خون ه چنان بـه عنـوان يکـی از مهـ تـرين

موضوع و دسترسی سريع به نتايح مورد انتظـار ،روشهـای

مطرح میباشد( .)1تفاوت اساسی میان آلـودگی بـه وسـیله

ديگــری نیــز در طــول ايــن مــدت بــرای بررســی آلــودگی
باکتريــايی خــون و فــرآوردههــای آن مــورد اســتفاده قــرار

موانع عد دستیابی به "خطر صفر" در طـب انتقـال خـون

ويروسهـا و آلـودگی باکتريـايی ايـن اسـت کـه آلـودگی

گرفتهاند .از جملـه ايـن روشهـا مـیتـوان بـه روشهـای

باکتريايی میتواند به راحتی در طول مدت ذخیـرهسـازی و

مولکولی و تکلیر توالی اسید نوکلئیم اشاره نمود(.)11 ،19

تحت شرايط معمول نگهداری و ذخیـرهسـازی پالکـت در

استفاده از اين روشها میتواند نقش مهمی در تشـخیص و
شناسايی آلودگی باکتريايی خون و فرآوردههـای خـونی در

با توجه به شرايط نگهداری افزايش يابد .بـه عنـوان ملـال
کیسههای نفوذپذير به هوا و حرکت مداو در دمای  23تـا
 24درجه سانتیگراد ،حتـی يـم مقـدار نـاچیز از بـاکتری

زمان تزريق داشته باشد.
در ايــران بــیش از  %61پالکــت متــراک تولیــد شــده از

میتواند به مقدار خیلـی زيـادی افـزايش پیـدا کـرده و بـه

اهداکنندگان تصـادفی مـیباشـد کـه از پالسـمای غنـی از

نحوه ذخیرهسازی پالکت متـراک  ،ايـن محصـول را بـه

پالکت مشتق از خون کامل تهیـه مـیشـود و تنهـا درصـد
جزئی از پالکـت مـورد نیـاز بـه صـورت آفـرزيی تولیـد

سطحی برسد که از نظر بالینی بسیار خطرناک باشد.
يم محـیط کشـت مناسـب بـرای رشـد طیـف وسـیعی از

میگردد .در سازمان انتقال خون ايران طی  13سال گذشـته

میکروارگانیس ها تبديل کـرده اسـت( .)9-8درسـال 2334

مطالعه های مختلفی جهت تشـخیص آلـودگی باکتريـايی و

طبق استاندارد تعیین شـده از سـوی انجمـن انتقـال خـون

مقايسه روشهای مختلـف صـورت گرفتـه اسـت(،11 ،18
.)14

صورت مداو محصویت تولیدی خود را از لحـا وجـود

با توجه به نگاه ويژه سازمان انتقال خون ايران به مقولـه

آلودگی باکتريال با روشهای تشخیصی تايیـد شـده مـورد

ارتقا کیفیت و سالمت فرآوردههای خون تولیـدی در کنـار

ارزيابی قرار دهند( .)1روشهـای متعـددی جهـت کـاهش

افزايش ساير شاخصها و ه چنین مديريت خون بیمـار و

خطر عفونت میکروبی ناشـی از انتقـال خـون در دسـترس

برنامهريزی جهت دسترسی به اهداکنندگان سال و مسـتمر،
استفاده از روشهای تشخیصی دقیق جهت بررسـی وجـود

چون انتخاب صحیح و دقیق اهداکننده ،انتخـاب صـحیح و

آلـودگی باکتريــال در خــون و فـرآوردههــای خــونی جــزو

دقیق محل خونگیری ،استفاده از يـم روش مـؤثر اسـتريل

ضروريات دستیابی به اين اهداف میباشـد .هـدف از ايـن

کردن محل خونگیری ،جداسـازی حجـ مناسـبی از خـون

مطالعه ،بررسی میزان فراوانی آلـودگی باکتريـايی کنسـانتره
پالکت تولید شـده در پايگـاههـای انتقـال خـون تهـران بـا

سیست فرآينـدهای مرتبـط با تهیـه و تولیـد فــرآوردهها و

استفاده از روشهای روتین کشت بود.

ايایت متحده ،مراکز انتقـال خـون مو ـف هسـتند کـه بـه

قرار دارند .از جمله اين روشها میتـوان بـه مـواردی هـ

اولیه به وسیله کیسههای جانبی و ه چنین ،ارزيابی مـداو
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برای درمان بیماران محسوب میشود .استفاده از روشهای

بررسی شرايط اهری کیسه اشاره کرد(.)6 ،13

مجتبی دهقانیان و همکاران

آلودگی باکتريال کنسانتره پالکت
مواد و روشها

مطالعه حاضر يم مطالعـه توصـیفی از نـوع مقطعـی و
شیوه نمونهگیری از نوع در دسترس و آسان بود .بـا توجـه
به شناخت از جامعه و با استفاده از دادههـای مطالعـه هـای
قبلی ،تعداد  1133نمونـه پالکـت کـه بـا روش جداسـازی
پالســمای غنـــی از پالکـــت مشـــتق از خـــون کامـــل از
اهداکنندگان تصادفی تهیه شده بودند ،جمـعآوری گرديـد.
نمونههای مورد استفاده در فاصله زمانی ارديبهشت تا مهـر

بلژيــم) کــامالً اســتريل گرديدنــد .پــی از انجــا فرآينــد
استريلیزاسیون با استفاده از سرنگ يم بار مصرف اسـتريل
(سرنگ  1میلیلیتر دو تکه ،يزد سرنگ ،ايران) يم میلیلیتر
از نمونه پالکتی بـه محـیط کشـت مـايع تلقـیح شـد .يـم
میلیلیتر از نمونه مورد نظر جهت انجا آزمايشهای بعدی

ماه سال  1064از پايگاه انتقال خون تهران تهیه شدند .کلیـه
اهداکنندگان در اين مطالعـه پـیش از اهـدا پرسشـنامهای را
مطابق با روشهای اجرايـی اسـتاندارد انتخـاب اهداکننـده
تکمیل کرده و مورد مصاحبه و معاينه پزشکی قـرار گرفتـه
بودند .اهداکنندگانی که شرايط اهـدای پالکـت را داشـتند،

به کرايوتیوپهای اسـتريل منتقـل و در فريـزر  -13درجـه
سانتیگراد(فرانسه ،ژوان) نگهداری شد.
فرآيند کشت در دو مرحله ،کشت اولیه در محـیط مـايع
تايوگلیکویت(آلمان ،مرک) و کشت ثانويه در محیط جامد
بالد آگار(آلمان ،مرک) ،بـه صـورت هـوازی و بـیهـوازی
صورت گرفت .برای انجا ايـن مرحلـه يـم میلـیلیتـر از
نمونــه کنســانتره پالکــت تهیــه شــده در شــرايط کــامالً
استريل(زير هود میکروبی و در مجاورت دو شعله) بـه 13
میلیلیتر محیط کشـت مـايع تلقـیح و در دمـای  01درجـه
سانتیگراد(آلمان ،ممرت) گرماگـذاری گرديـد .لولـههـا در
طول مدت زمان گرماگذاری بـه صـورت روزانـه از لحـا
کدورت و تغییر رنگ بررسی شدند .بعد از کنترل روزانه و
بررسی محیط پی از گذشت  1روز از زمـان گرماگـذاری،
از نمونههای محیط مايع مورد نظـر کشـت ثانويـه بـر روی
محیط بالد آگار بـه صـورت هـوازی و بـیهـوازی جهـت
دسترسی به کلنی تم و شناسايی عامل باکتريايی انجا شد.
پلیتها بعـد از  48سـاعت از لحـا رشـد کلنـی بررسـی
شدند .با توجه به حساسـیت و نیـاز بـه دقـت کـافی و بـه
منظور حف شرايط استاندارد در اجرای طرح ،کلیه مراحـل
توسط مجريان طرح و منطبق بـا روش اجرايـی شـرح داده
شده ،صورت گرفت.
نمـونـه ملبـت جـدا شده جهت شناسايی دقیق جنی و
گونه باکتری ،در شرايط کامالً استريل(زير هود میکروبـی و
در مجـاورت دو شعلـه) مجـدداً بر روی محیط کشت بالد

طبق استانداردهای انتقال خون ايران خونگیری شدند .برای
شناسايی عوامل بیماریزا ،کلیه نمونههای جمعآوری شـده
از نظر آزمايش های  HBV ، HIVو  HCVتوسط آزمايشگاه
ایيزا (بايومريوکی و  )Davubcuپايگاه انتقال خـون تهـران
مورد بررسی قرار گرفتند و نتايح آزمـايشهـای غربـالگری
ایيزا شـامل آنتـیژن هپاتیـت

Ag) B

 (HBsو آنتـیبـادی

هپاتیت  (HCV-Ab) Cو آنتیژن -آنتیبادی ( HIV

Ag-Ab

 )HIVمنفی بود.
نمونهبرداری در روزهای صفر ،اول ،دو و سـو انجـا
گرفــت .کلیــه مراحــل در ايــن روش طبــق اســتانداردهای
اجرايی سازمان انتقال خون ايران انجا شد .در اين مرحلـه
جهت بررسی وجود آلودگی باکتريايی در محصول پالکـت
متراک که در روزهای مختلـف تولیـد و نگهـداری بودنـد
نمونهگیری با استفاده از کورد متصل به کیسه پالکت انجـا
شــد( .)11 ،16فــرآوردههــای پالکــت متــراک در شــیکر
انکوباتور بخش فرآورده پايگاه تهران نگهداری میشدند.
پـی از فــرآوری محصــول پالکتــی در واحــد فــرآورده
پايگاه انتقال خون تهران با استفاده از سانتريفیوژ خون کامل
با دور سبم ،ابتدا پالسمای غنی از پالکـت از گلبـولهـای
قرمز جدا شده و سپی در سـانتريفیوژ مرحلـه دو بـا دور
سنگین ،سلولهای پالکتی جدا گرديدند .کـورد متصـل بـه
کیسه پالکت خالی باقی گذاشته شد و در زمان جمـعآوری
نمونه ،کورد به وسیله رولر با محتويات داخل کیسه پالکت

آگـار بـه صـورت چهـار منطقهای ،کشت خطی داده شد و
199
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يکنواخت و سپی از کیسه پالکت جدا گرديد .مشخصـات
کیسه پالکت با استفاده از شـماره بارکـد بـه همـراه نمونـه
جهت پیگیریهای بعدی يادداشت شد.
نمونههای جمعآوری شده بالفاصله و با حفـ شـرايط
استريل به زير هود میکروبی که از قبـل اسـتريل شـده بـود
انتقال يافته و به وسیله ماده ضد عفونی کننـده(، Huwa-san
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 24ساعت گرماگذاری شدند .پی از مدت زمان  24ساعت

روش انتشار از ديسـم کربـی بـائر بـر روی محـیط مـولر

و با اهر شـدن و رشـد کلنـیهـا در محـیط کشـت ،تـم

هینتون آگار(آلمـان ،مـرک) طبـق دسـتورالعمل پیشـنهادی

کلنیها برای به دست آوردن مقدار مناسبی از کلنی خـالص
مجدداً بر روی محیط بالد آگار کشـت داده شـدند .سـپی

سازمان استانداردهای بالینی و آزمايشـگاهی ) (CLSIمـورد
بررسی قرار گرفت .در اين روش سوسپانسیون میکروبی بـا

نمونه خالصسازی شده در محـیط تريپتیـم سـوی بـرا

غلظت نی مم فارلند تهیه شد .برای هـر سـری آزمـايش،

(آلمـان ،مـرک) حـاوی  %18گلیسـرول کشـت داده شـد و

کشت تازه  24ساعته تهیه گرديد .سپی يم لوپ از سـويه

جهت شناسايی و انجا آزمايشهای آتی در فريزر و دمـای

در ســر فیزيولــوژی اســتريل تلقــیح شــد .جــذب نــوری

 -13درجه سانتیگراد نگهداری شد.
کلنی خالص به دست آمده مورد آزمونهای رنگآمیزی

سوسپانسیون میکروبی با دسـتگاه اسـپکتروفتومتر در طـول
مــو  923نــانومتر 3/8 –1 ،تنظــی گرديــد .ســپی ايــن

گر  ،آزمايش کاتایز و اکسیداز و بررسیهای مورفولوژيم

سوسپانسیون میکروبی برای تلقیح در محـیط کشـت مـولر

در زير میکروسکوپ قرار گرفت .پـی از اطمینـان از گـر

هینتون آگار استفاده گرديد .طی ايـن مرحلـه سوسپانسـیون

منفی بودن و کاتایز و اکسـیداز ملبـت سـويه مـورد نظـر،
خصوصیات مورفولوژيـم سـلولی در زيـر میکروسـکوپ

میکروبی استاندارد شده در محـیط مـولر هینتـون آگـار بـا
استفاده از سواپ پنبهای استريل به صـورت چمنـی کشـت

بررسی شد و باسیل بودن آن تايید گرديد .با توجه به نتايح

داده شد 11 .دقیقه پی از پخش کردن کامل سوسپانسـیون

به دست آمده شناسايی اولیه بـر اسـاس آزمـايش رشـد در

میکروبی بـر روی محـیط کشـت و خشـم شـدن محـیط

SIM

ديسمهای آنتیبیوتیم(انگلستان ،مست ديسم) به فاصـله

TSI

حداقل  2/1سانتیمتر از لبه پلیت و يکديگر بر روی محیط
قرار داده شد.

دمای  42درجه سانتیگراد ،بررسی حرکت در محـیط

( ،)Solfide, Indole, Motility mediumبررسی رشد در
( ،)Triple Sugar Iron Agar mediumتولیـد رنـگ دانـه و
بوی خاص صورت گرفت.

سپی محیط کشت به مـدت  24سـاعت در دمـای 42

جهت تعیین هويت سويه جدا شده با انجا آزمونهـای

درجه سانتیگراد گرماگذاری شـد .در ادامـه بـا اسـتفاده از

بیوشیمیايی افتراقی ،عالوه بر آزمـايشهـای لولـهای شـامل
آزمايشهای ايندول ، SIM ،TSI ،سیترات ،از کیت API 20

خط کش مخصوص ،هاله عد رشـد اطـراف هـر ديسـم
اندازهگیری و طبق دستورالعمل شرکت سازنده سويه مـورد

( Eفرانسه ،بیومريـوکی) نیـز اسـتفاده گرديـد .بـرای ايـن

نظر به صورت مقـاو  ،نیمـه حسـاس و حسـاس گـزارش

منظور از سويه مورد نظر در سر فیزيولوژی  %3/6اسـتريل

گرديد.

سوسپانسیون میکروبی تهیـه و سـپی بـا اسـتفاده از پیپـت

از ســويه ســودوموناس آئروژينــوزا  ATCC 21810بــه

پاستور استريل در حفرههای کیـت کـه حـاوی ترکیبـات و
قندهای لیوفلیزه میباشند اضافه و طبق دستورالعمل شرکت

عنوان کنترل ملبت اسـتفاده شـد .آنتـیبیوتیـمهـای مـورد
اســتفاده شــامل ديســمهــای ايمــی پــن ( 13میکروگــر )،

سازنده کیت ،ساير مراحل بعدی انجا گرديـد .بعـد از 24

سیپروفلوکساســــین( 1میکروگــــر ) ،جنتامايســــین(13

ساعت گرماگذاری در  01درجه سانتیگـراد ،کـد  1رقمـی

میکروگــر ) ،سفوتاکســی ( 03میکروگــر ) ،ســفتازيدي (03

حاصــل از نتــايح ثبــت و ســپی ايــن کــد وارد نــر افــزار
اختصاصــی ( apiwebفرانســه ،بیومريــوکی) شــد و نــا

میکروگـــر ) ،ســـیفیپی ( 03میکروگـــر ) ،ارتـــاپن (13
میکروگــر ) و مــروپن ( 13میکروگــر ) بودنــد .شــیوع بــا

ارگانیس ـ ثبــت گرديــد .بــر اســاس نتــايح آزمــايشهــای

استفاده از روش های آمـاری توصـیفی در نـر افـزار

بیوشیمیايی و افتراقی انجا گرفته و بر اسـاس طبقـهبنـدی

ورژن  18به دست آمد .گزارش تما شـمارههـای اهـدا بـه

ارائـه شـده در کتـاب بـرگی ،سويه جدا شده تا حد امکان

دسـت آمـد و نتايـح حاصـل در نـر افــــزار

تعیین هويت شد.

خالصه و جمعآوری گرديد.

SPSS

Excel 2010
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پلیتها جهت رشد ،در دمای  01درجه سانتیگراد به مدت

الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی سويه بـه دسـت آمـده بـه

مجتبی دهقانیان و همکاران

آلودگی باکتريال کنسانتره پالکت
يافتهها

خصوصیات باکتری در ی رنگآمیزی شده به طريقـه گـر

يافتههای حاصل از آزمايش های انجـا گرفتـه بـر روی
 1133نمونه پالکت متراک جمعآوری شـده نشـان داد کـه

داده شــد .بــا اســتفاده از کیــت

آلوده تشـخیص داده شـد .نمونـه جداسـازی شـده بعـد از

بايومريوکی) نیز جنی و گونه نمونه جدا شده را به عنوان
باسیل گر منفی سودوموناس آئروژينوزا تايید کرد(جـدول

تنها يم مورد( )%3/31از مجموع نمونهها به عنـوان نمونـه
کشـت در محیطهای افتراقی و بررسیهای مورفولوژيم و

20 E

( APIفرانســه،

()1شکل .)1

جدول  :4خصوفیات فنوتیپي و آزمایشهای تشخیصي بیوشیمیایي سویه باکتری جدا شده

آزمایش

خصوفیات فنوتیپي و آزمایشهای تشخیصي بیوشیمیایي
ویژگي
شکل

مورفولوژی کلونی
خصوصیات فنوتیپی

آزمايشهای تشخیصی بیوشیمیايی
(آزمايشهای لولهای)

رشد بر روی بالد آگار
رشد بر روی محیط مکانکی
رشد در دمای  42درجه سانتی گراد
رنگ آمیزی گر
تولید رنگدانه

گرد ،برآمده ،با حاشیه های نامنظ  ،براق با
قطر  2تا  4میلی متر ،تولید بوی خاص
+
+
+
+

حرکت
اکسیداز
کاتایز
ايندول
تست هیدروکسید پتاسی  0درصد
سیترات

+
+
+
محلول آبکی موکوئیدی
+
قلیايی/قلیايی

ONPG
ADH
LDC
ODC
CIT
H2S
URE
TDA
IND
VP
GEL
GLU
MAN
INO
SOR
RAH
SAC
MEL
AMY
ARA

+
+
+
-

TSI

APl 20 E

نتایج
میلهای(باسیل)

( ONPGاورتو -نیترو فنیل-بتا-گایکتوزيداز) ( ADHآمینو اسید دکربوکسیالسیون) ( LDCیيزين دکربوکسیالز) ( ODCاورنیتین دکربوکسـیالز)

CIT

(سیترات) ( H2Sسولفید هیدروژن) ( UREاوره) ( TDAتريپتوفان دآمیناز) ( INDايندول) ( VPووگی پروسکوئر) ( GELژیتیناز) ( GLUگلـوکز)
( MANمانیتول) ( INOاينوزيتول) ( SORسوربیتول) ( RAHرامنوز) ( SACسوکروز) ( MELملیبیوز) ( AMYآمیگدالین) ( ARAآرابینوز)
198
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جدول  :2الگوی مقاومت آنتيبیوتیکي سویه جدا شده نسبت به آنتيبیوتیکهای مورد است اده
الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی
ردیف

نا آنتیبیوتیم

1
2
0

ايمی پن
آمیکاسین
کلستین

4
1
9
1

مروپن
ارتاپن
آزترئونا
سفتازيدي

8
6
13

سفپی
سیپروفلوکساسین
پیپراسیلین

11
12

سفوتاکسی
جنتامايسین

عالمت

غلظت

اختصاری

)(µg/disc

قطر هاله

حساس

نیمه حساس

مقاو

IMI

13
03
13

21
03
19

√

----

----

MEM

13
13
03
03

21
21
23
21

√

-----

-----

CPM

03
1
133

03
03
03

√

----

----

CTX

03
13

20
21

√

---

---

AN
CL

ETP
ATM
CAZ

CIP
PRL

GM

√
√

√
√
√

√
√

√

با بررسیهای انجا شده و با توجه به شـماره نمونـه جـدا

اندوسکوپی و داشتن اعمال جراحی و دندانپزشکی و عـد

شده ،مشخص گرديد که نمونه مورد نظر در روز سـو (بـا

مصرف داروهای خاص برای اهداکننـده مشـخص گرديـد.

احتساب روز تولید صفر) از پالکت متراک تهیه شده است.

دمای بدن اهداکننده نیز در زمان اهدا  01درجه سانتیگـراد

ه چنین با مرور اطالعات رايانـهای اهداکننـده و بررسـی
دقیق نتايح حاصل از معاينه پزشکی پیش از اهـدای خـون،

ثبت شد .بر همین اساس و ساير نتـايح بـه دسـت آمـده از
مطالعه پرسشنامه اطالعـات پزشـکی قبـل از اهـدا ،نتیجـه

مشخص گرديد که اهداکننده مورد نظر هیچ نـوع سـابقه و

معاينه به صورت سال گزارش شده است .بر اسـاس نتـايح

عالمتی مبنی بر وجود بـاکتريمی مخفـی نـدارد .اهداکننـده

حاصــل از آنتــیبیــوگرا بــرای ســويه جـدا شــده ،الگــوی

مذکر ،متاهل ،دارای سـطح تحصـیالت ديـپل و اهداکننـده
مستمر بود .اهداکننده شرايط شغلی خاصی نداشـته و هـیچ

مقاومت آنتیبیوتیکی آن نیز مشخص شد(جدول .)2

گونــه عالمتــی مبنــی بــر خســتگی ،ضــعف ،بیحــالی و يــا

بحث

اضطراب در زمان اهدا نداشته است .با بررسی پرسشـنامه و

در اين مطالعه از بین  1133نمونه پالکت متراک کشـت
داده شده ،يم مورد به عنوان نمونـه آلـوده تشـخیص داده

معاينه قبل از اهدا ،عد سابقه بسـتری در بیمارسـتان و يـا
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شکل  :1نتایج حاصل از نوار تشخیصی  API 20Eپس از تلقیح نمونه و گرماگذاری
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آلودگی باکتريال کنسانتره پالکت

وجود آلودگی باکتريال منفی نبوده است .بنابراين مـیتـوان
گفت که نتايح حاصـل از ارزيـابی اسـتريلیتی محـیط هـای
کاری و مرور اطالعات رايانهای اهداکننده و بررسـی نتـايح
معاينه پیش از اهدا ،مشخص گرديد که هیچ نـوع سـابقهای
مبنی بر وجود باکتريمی در اهداکننده وجود نداشته است و

میکروارگانیس ها( )%4بیان کردهاند .همان طور که مشخص
است ،حدود  %19اين موارد سويههای گر ملبت و هوازی
هستند که مه تـرين منبـع ايجـاد آلـودگی مـیتوانـد فلـور
پوست بازوی اهداکننده و عد رعايت اسـتانداردهای یز
برای ضد عفونی بازو باشد .بروز شوک سـپتیم بـه وسـیله

نتايح حاصـل از معاينـه پزشـکی اهداکننـده قبـل از اهـدا،
وضعیت اهداکننده را سال گزارش کرده است.
در آخرين مطالعهای که در ايران جهت بررسی آلـودگی
باکتريايی کنسانتره پالکت در سال  1084صورت گرفت ،از
 1133نمونه پالکتی مورد بررسی 14 ،مورد آلوده تشخیص
داده شد .در اين مطالعه سويههای استافیلوکوک اپیـدرمیی،
استافیلوکوک سـاپروفیتیکوس ،آسـینه توبـاکتر و باسـیلوس
جداسازی شدند(.)11
يافتههای اين تحقیق در مقايسه با تحقیق مشابه صـورت
گرفته در سال  1084نشانگر تفاوت معنـادار و ارزشـمندی
در کاهش شیوع آلودگی باکتريايی در کنسانتره پالکت تولید
شده میباشد .اين در صورتی است کـه تخمـینهـای ارائـه
شده در مقایت مختلف میزان شیوع آلودگی در پالکـت را
 1در  2333تا  0333واحد پالکتی عنوان کردهانـد کـه ايـن
موضوع بیانکننده دستیابی سـازمان انتقـال خـون ايـران بـه
اســـتانداردهای کیفـــی و کمـــی در ســـطح بـــینالمللـــی
میباشد( .)23استفاده از کیسههای خونگیری همراه با کیسه
نمونهگیری) (sampling pouchجهت حذف حج  11تا 03
میلیلیتر ابتدايی خون جمـعآوری شـده ،ارتقـا فرآينـدهای
مختلف مـرتبط بـا تولیـد محصـول و هـ چنـین رعايـت
اسـتانداردهای تولیـد محصــول منطبـق بــا اصـول ( Good
 GMP )manufacturing Practiceو تاکید بر نظا مراقبت از
خون و مراقبت از اهداکننده و ه چنین برگزاری دورههای
آموزشی مختلف جهت اجرای هر چه بهتـر اسـتانداردها را
میتـوان از جملـه مه تريـن دیيـل اين کاهش در آلودگی

باکتریهای گر منفی نیز گزارش شده است کـه مـیتوانـد
بسیار کشندهتر از عفونت با باکتریهای گـر ملبـت باشـد.
مه ترين منابع ورود بـاکتریهـای گـر منفـی بـه خـون و
فرآوردههای خون میتواند باکتريمی نهفته اهداکننده و گـاه
حتی کلونیزاسیون پوست اهداکننده يا خونگیر و يا آلودگی
محیطی باشد که در نهايت میتواند در هـر يـم از مراحـل
جمعآوری ،تهیه و ذخیـرهسـازی و نگهـداری ،فـرآورده را
آلوده نمايد .به عنوان ملال در يم مطالعـه صـورت گرفتـه
مشخص گرديـد وجـود سـودوموناس سپاسـیا در محلـول
ضدعفونی کننده بازوی اهداکننده ،باعث ورود عامل عفونی
به محصول خـونی و در نهايـت ايجـاد شـوک سـپتیم در
دريافت کننده شده است(.)21-26
خـون و فـرآوردههــای خـونی کـه بــرای تزريـق آمــاده
میشوند میتوانند در هر يم از مراحل تولیـد تـا مصـرف،
دچار آلودگی باکتريايی گردند .به کـارگیری روشهـايی از
قبیل رعايت استانداردهای انتخاب اهداکننده واجد شـرايط،
بهینهسازی روشهای ضدعفونی بـازوی اهداکننـده ،اتخـاذ
روشهای مختلف ضد عفونی محیطهای کـاری مـرتبط بـا
تولید محصول ،حـذف حجـ ابتـدايی خـون اهـدايی ،بـه
کارگیری روشهای غربالگری میکروبی برای پالکـتهـا و
غیر فعالسازی عوامل پاتوژن از جمله روشهـايی هسـتند
که نقش اساسی در کاهش شیوع آلودگی باکتريايی در خون
و فرآوردههای خون دارند( .)03 ،01تمامی اين اقـدامات و
سیاستهای احتیاطی عنوان شده ،در حال حاضر در تمامی
مراکز انتقال خون در حال اجرا میباشند(.)02
113
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شد .اين نمونه در روز سو (با احتساب روز تولیـد صـفر)
ذخیرهسازی از پالکت متراک تهیه شده بـود .بررسـیهـای
آزمايشــگاهی صــورت گرفتــه ،بــاکتری جــدا شــده را
ســودوموناس آئروژينــوزا تشــخیص داد .نتــايح حاصــل از
بررسی استريلیتی محیطهای کاری مرتبط با تولید محصـول
کنسانتره پالکت در طول مدت زمان انجا تحقیق از لحـا

باکتـريال کنسـانتره پـالکت در ايــن مطالعــه بیــان کـرد
( .)14 ،18 ،16 ،21-24مطالعههای صورت گرفته مه ترين
میکروارگانیس هايی که باعث ايجاد آلـودگی باکتريـايی در
کنسانتره پالکت میگردند را گونههای استافیلوکوک(،)%42
اشرشــــیاکولی( ،)%6باســــیلوس( ،)%6ســــالمونال(،)%6
استرپتوکوک( ،)%12سراشیا( ،)%8انتروباکترهـا( )%1و سـاير
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فرآوردههای خون(از رگ اهداکننده تا رگ گیرنده) تـاکنون

انقضا) فـرآوردههـای خـونی مـیباشـد .در ايـن روشهـا،

اقدامات مناسبی جهـت حفـ سـالمت و کیفیـت خـون و

میکروارگانیس ـ هــا فرصــت کــافی بــرای رشــد در محــیط

فرآوردههای خون صورت گرفته است( .)21دو عامل مهـ
باعث شده است که کنسـانتره پالکـت بـه عنـوان محیطـی

فرآوردههای خون دارند و با استفاده از روشهای مختلـف
سريع مـیتـوان وجـود آلـودگی باکتريـايی را در محصـول

مناسب برای رشد باکتریهای مختلف مطرح شـود .اولـین

تشخیص داد( .)4 ،6 ،10روشهای سـريع ايـن قابلیـت را

عامــل ،شــرايط نگهــداری و ذخیــرهســازی در کیســههــای

دارند که میتوانند نتايح را در مدت کوتاهی در اختیار قرار

نفوذپذير به گاز در دمـای  23تـا  24درجـه سـانتیگـراد و

بدهند در نتیجه با استفاده از اين قابلیـت ،مـیتـوان از ايـن

دومــین عامــل فــراه آوری نیازهــای غــذايی و زيســتی
میکروارگانیس های آلودهکننده در ترکیبات تشـکیل دهنـده

روشها جهـت بررسـی آلـودگی باکتريـال قبـل از تزريـق
فرآورده ) )point of careاقدا کرد .در حال حاضـر ايجـاد

اين محصول میباشد(.)00 ،04

آگــاهی در زمینــه شــیوع آلــودگی باکتريــال در واحــدهای

طبق اسـتانداردهای انتقـال خـون ،مراکـز انتقـال خـون

پالکت و عواقب ناشی از آن يکی از مه ترين نکاتی اسـت

مو ف هستند که به صـورت مـداو محصـویت تولیـدی
خود را از لحا وجـود آلـودگی باکتريـايی بـا روشهـای

که مراکز انتقـال خـون در سراسـر دنیـا مـورد توجـه قـرار
دادهاند .سیست نظـارتی مراقبـت از خـون و فـرآوردههـای

تشخیصی تايید شده مـورد ارزيـابی قـرار دهنـد .در حـال

خون میتواند نقشی مؤثر در طب انتقال خون داشـته باشـد

حاضر نتايح حاصل از روشهای مبتنی بر کشت بـه عنـوان

و سالمت خون و فرآوردههـای خـون را در تمـا مراحـل

استاندارد طاليی جهت بررسـی آلـودگی باکتريـال خـون و

زنجیره انتقال خون کنترل نمايد .اين سیست ضرورت قابـل

فرآوردههای آن مورد استفاده قرار میگیـرد( .)11در ايـران
تنها روش کنترل کیفی ،محصویت از نظر کشت میکروبـی

رديابی بودن خون و فرآوردههای خـون را از اهداکننـده تـا
دريافــت کننــده در مراکــز درمــانی و انتقــال خــون فــراه

بــه کــار گرفتــه مــیشــود و غربــالگری پالکتــی جــز

مــیآورد( .)6 ،01مــیتــوان گفــت کــه بــا اســتفاده از

اســتانداردهای ايــران قــرار نــدارد .در کشــورهای پیشــرفته

تکنولوژیهـای هـ زمـان غربـالگری و شناسـايی آلـودگی

استفاده از غربالگری پالکتها بر پايه روشهـای کشـت از
قبیل  BacT/Alertمورد تايید قرار گرفته است ،ولی بـا ايـن

باکتريايی ،روزی فرا خواهد رسید که بتوان بررسی آلودگی
را در زمان تزريق و در کوتاهترين زمـان ممکـن تشـخیص

حال روشهای بر پايه کشت همـواره بـا مفهـو منفـی تـا

داد(.)2 ،8 ،01

تاريخ کشت

)to Date

 (Negativeهمراه هستند( .)14بـدين

نتيجهگيري

معنی که نتايح کشت منفی تا روز نمونـهگیـری قابـل اتکـا

نتايح به دست آمده ،رشد چشمگیری در بهبود فـرآورده

میباشد و احتمال کشف آلودگی در روزهای باقیمانـده تـا
انقضای محصول خونی وجود خواهد داشت.

پالکــت متــراک  ،از نظــر میــزان آلــودگی باکتريــايی نشــان
میدهد .با رعايت دستورالعملهای داخلی مربوط به فرآيند

تعداد باکتریها در روزهـای ابتـدايی جمـعآوری تهیـه

تهیه ،جمعآوری و تولید فـرآورده کنسـانتره پالکـت و هـ
چنین رعايت اصول و اسـتانداردهای  GMPدر تولیـد ايـن

دستیابی به نتايح دقیـق در روشهـای کشـت کـه بـر پايـه
نمونهگیری در روزهای ابتـدايی تهیـه محصـول مـیباشـد،

محصول ،میزان آلودگی به طور چشـمگیری کـاهش يافتـه
است .با توجه به جداسازی نمونه مورد نظر در آخرين روز

بسیار پايین است .زيرا احتمال رشد میکـروب در روزهـای

و ه چنین مرور اطالعات رايانـهای اهداکننـده و بررسـی

بعدی ه چنان وجود دارد .راه حل ديگری که جهت غلبـه

دقیق نتايح حاصل از معاينه پزشکی پیش از اهدای خـون و
عد وجـود هـیچ نـوع سـابقه و عالمتـی مبنـی بـر وجـود

محصـویت خونـی وجود دارد ،به کارگیری روشهای بر

باکتريمی مخفی در اهداکننده ،نتايح به دست آمـده در ايـن

محصویت خونی بسیار پايین میباشد .از همین رو احتمال

بر مشکالت ناشی از نمونهگیری در روزهای ابتدايـی تهیـه
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از زمــان معرفــی سیســت بســته بــرای تهیــه خــون و

پايه نمونهگیری در روزهای آخر(قبل از تزريق و يا قبـل از

مجتبی دهقانیان و همکاران

آلودگی باکتريال کنسانتره پالکت
تشكر و قدرداني

تحقیق میتواند بیانکننده احتمال آلودگی محیطی در طـول
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اين مقاله حاصل طرح مصـوب مرکـز تحقیقـات انتقـال

 تهیه و ذخیرهسـازی و مصـرف پالکـت،فرآيند جمعآوری

 مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقـال خـون،خون
میباشد که بـا همکـاری بخـش میکـروبشناسـی انسـتیتو

 از همــین رو کنتــرل شــرايط اســتريلیتی و.متــراک باشــد
روشهای ضد عفـونی محیطـی مـیتوانـد نقشـی مهـ در
کاهش شـیوع آلـودگی باکتريـايی در فـرآوردههـای خـون

 بدينوسیله نويسندگان مقالـه.پاستور ايران انجا شده است
از همکاران محتر بخشهای فرآورده و کنترل کیفی پايگاه

 گسترش اطالعات به دست آمده میتواند نتايح.داشته باشد

انتقال خون تهران که با همکاری خود مـا را در انجـا ايـن
. تشکر و قدردانی مینمايند،تحقیق ياری نمودند

و اطالعـــات بیشـــتری را بـــرای جلـــوگیری و کـــاهش
.عفونتهای باکتريايی منتقله از خون در اختیار قرار بدهد

References:
1- Palavecino EL, Yomtovian RA, Jacobs MR. Bacterial
contamination of platelets. Transfus Apher Sci 2010;
42(1): 71-82.
2- Schmidt M, Sireis W, Seifried E. Implementation of
bacterial detection methods into blood donor
screening–overview of different technologies.
Transfus Med Hemother 2011; 38(4): 259-65.
3- Störmer M, Vollmer T. Diagnostic methods for
platelet bacteria screening: current status and
developments. Transfus Med Hemother 2013; 41(1):
19-27.
4- Walther-Wenke G, Schmidt M. Impact of Bacterial
Contamination on Blood Supply. Transfus Med
Hemother 2011; 38(4): 229-30.
5- Menitove JE, Leach Bennett J, Tomasulo P, Katz LM.
How safe is safe enough, who decides and how? From
a zero-risk paradigm to risk-based decision making.
Transfusion 2014; 54(3 Pt 2): 753-7.
6- Murphy WG, Coakley P. Testing platelet components
for bacterial contamination. Transfus Apher Sci 2011;
45(1): 69-74.
7- Störmer M, Vollmer T. Diagnostic methods for
platelet bacteria screening: current status and
developments. Transfus Med Hemother 2014; 41(1):
19-27.
8- Sireis W, Rüster B, Daiss C, Hourfar MK, Capalbo
G, Pfeiffer HU, et al. Extension of platelet shelf life
from 4 to 5 days by implementation of a new
screening strategy in Germany. Vox Sang 2011;
101(3): 191-9.
9- Vasconcelos
E,
Seghatchian
J.
Bacterial
contamination in blood components and preventative
strategies: an overview. Transfus Apher Sci 2004;
31(2): 155-63.
10- McDonald CP. Bacterial risk reduction by improved
donor arm disinfection, diversion and bacterial
screening. Transfus Med 2006; 16(6): 381-96.
11- Munksgaard L, Albjerg L, Lillevang ST, GahrnHansen B, Georgsen J. Detection of bacterial
contamination of platelet components: six years’
experience with the BacT / ALERT
system.

Transfusion 2004; 44(8): 1166-73.
12- Hillyer CD, Josephson CD, Blajchman MA, Vostal
JG, Epstein JS, Goodman JL. Bacterial Contamination
of Blood Components: Risks, Strategies, and
Regulation Joint ASH and AABB Educational Session
in Transfusion Medicine. Hematology Am Soc
Hematol Educ Program 2003; 575-89.
13- Koopman MM, van't Ende E, Lieshout-Krikke R,
Marcelis J, Smid WM, de Korte D. Bacterial
screening of platelet concentrates: results of 2 years
active surveillance of transfused positive cultured
units released as negative to date. Vox Sang 2009;
97(4): 355-7.
14- Razjou F, Dabirmoghadam A. Comparison of the
Bact/Alert blood culture system and manual culture
method for detection of aerobic and facultative
anaerobic bacterial contamination in platelet
concentrates. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2012;
8(4): 265-71. [Article in Farsi]
15- Reesink HW, Mohammadi T, Pietersz RN, Savelkoul
PH. Rapid screening by real-time 16S rDNA PCR for
bacterial contamination of blood products. Clin Chem
Lab Med 2008; 46(7): 954-62.
16- Dreier J, Stormer M, Kleesiek K. Real-time
polymerase chain reaction in transfusion medicine:
applications for detection of bacterial contamination
in blood products. Transfus Med Rev 2007; 21(3):
237-54.
17- Ahmadi J, Gholizadeh HR, Farseh R, Sharifi Sh.
Evaluation of bacterial contamination of platelet
concentrates collected at Tehran Regional Blood
Center. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2006; 2(6):
233-7. [Article in Farsi]
18- Dabirmoghadam A, Razjou F, Kokab Sayar E.
Evaluation of an automated microbiological blood
culture for detection of bacteria in platelet units. Sci J
Iran Blood Transfus Organ 2013; 9(4): 399-405.
[Article in Farsi]
19- Sadeh M, Razjou F, Maghsudlu M, Norouzi
G. Evaluation of the effect of Virkon disinfectant in
reducing bacterial contamination of platelet

112

69  پايیز،0  شماره،14 دوره

Downloaded from bloodjournal.ir at 21:29 +0430 on Wednesday June 20th 2018

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

components. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2008;
5(3): 179-84. [Article in Farsi]
Larsen CP, Ezligini F, Hermansen N, Kjeldsen-Kragh
J. Six years’ experience of using the BacT/ALERT
system to screen all platelet concentrates, and
additional testing of outdated platelet concentrates to
estimate the frequency of false-negative results. Vox
Sang 2005; 88(2): 93-7.
Abedini M, Soleimani Frizhandy A, Amini Kafi abad
S. Evaluation and analysis of the results of the quality
RBC units in blood centers of Iran. Sci J Iran Blood
Transfus Organ 2016; 12(4): 311-7. [Article in Farsi]
Razeghi MS, Chatr Abnous N, Soleimani S, Kafi E.
Evaluation of Bacterial contamination of platelet
products by triple packs with and without sampling
pouch in two different periods in Kerman Blood
Center. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2016; 13(3):
243-7. [Article in Farsi]
Rahimkhani M, Alizadeh Mohammad Shir Z, Erfani
Y. Microbial contamination detection methods in
platelet concentrates. Sci J Iran Blood Transfus Organ
2008; 4(4): 265-74. [Article in Farsi]
Bakhshandeh Z, Mohammadipoor M, Halabian R,
Hamedi Asl P, Hashemi V ,Mohammadzadeh M, et
al. Recombinant Human Lipocalin 2 as an
antibacterial agent to prevent platelet contamination.
Sci J Iran Blood Transfus Organ 2012;9(2):114-23.
[Article in Farsi]
Anderson RL, Vess RW, Carr JH, Bond WW, Panlilio
AL, Favero MS. Investigations of intrinsic
Pseudomonas cepacia contamination in commercially
manufactured povidone-iodine. Infect Control Hosp
Epidemiol 1991; 12(05): 297-302.
Védy D, Robert D, Gasparini D, Canellini G,
Waldvogel S, Tissot JD. Bacterial contamination of
platelet concentrates: pathogen detection and
inactivation methods. Hematol Rev 2009; 1(1): e5.
Wagner S. Transfusion-transmitted bacterial infection:
risks, sources and interventions. Vox Sang 2004;
86(3): 157-63.

28- Schmidt M, Karakassopoulos A, Burkhart J,
Deitenbeck R, Asmus J, Müller T, et al. Comparison
of three bacterial detection methods under routine
conditions. Vox Sang 2007; 92(1): 15-21.
29- Fournier-Wirth C, Deschaseaux M, Defer C, Godreuil
S, Carrière C, Bertrand X, et al. Evaluation of the
enhanced bacterial detection system for screening of
contaminated platelets. Transfusion 2006; 46(2): 2204.
30- Webster J, Bell-Syer SE, Foxlee R. Skin preparation
with alcohol versus alcohol followed by any antiseptic
for preventing bacteraemia or contamination of blood
for transfusion. Cochrane Database Syst Rev 2015;
(2): CD007948.
31- Patel TG, Shukla RV, Gupte SC. Impact of Donor
Arm Cleaning with Different Aseptic Solutions for
Prevention of Contamination in Blood Bags. Indian J
Hematol Blood Transfus 2013; 29(1): 17-20.
32- Razeghi MS, Chatr Abnous N, Soleimani S, Kafi E.
Evaluation of Bacterial contamination of platelet
products by triple packs with and without sampling
pouch in two different periods in Kerman Blood
Center. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2016; 13(3):
243-7. [Article in Farsi]
33- Salunkhe V, van der Meer PF, de Korte D,
Seghatchian J, Gutiérrez L. Development of blood
transfusion product pathogen reduction treatments: a
review of methods, current applications and demands.
Transfus Apher Sci 2015; 52(1): 19-34.
34- Vamvakas EC, Blajchman MA. Transfusion-related
mortality: the ongoing risks of allogeneic blood
transfusion and the available strategies for their
prevention. Blood 2009; 113(15): 3406-17.
35- Zweitzig DR, Riccardello NM, Pester JM, Jeanmonod
R, Kopnitsky MJ, O'Hara SM. A novel approach for
rapid detection of bacterially contaminated platelet
concentrates via sensitive measurement of microbial
DNA polymerase activity. Transfusion 2014; 56(6):
1642-51.

Sci J Iran
Bloodمجتبی
Transfus Organ 2017; 14(3): 164-174
همکاران
دهقانیان و

آلودگی باکتريال کنسانتره پالکت

Downloaded from bloodjournal.ir at 21:29 +0430 on Wednesday June 20th 2018

Original Article

Bacterial contamination Rate of Platelet Concentrates
in Tehran Blood Center
Dehghanian M.1, Avani H.1, Mirzaei B.2, Shahcheraghi F.2, Zadsar M.1
1

Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion
Medicine, Tehran, Iran
2
Microbiology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran

Abstract
Background and Objectives
Bacterial contamination of platelet concentrates (PCs) is a longstanding problem in transfusion
medicine. The present study aimed to evaluate the frequency of bacterial contamination in the
platelet concentrates of Tehran Blood Center by culture-based method.
Materials and Methods
In this cross sectional study, totally 1500 platelet concentrates were randomly selected and
assayed by standard aerobic and anaerobic bacterial culture methods. The PCs were collected
at different time points during storage. One milliliter of each platelet concentrate was
inoculated in 10 milliliter fluid Thioglycollate. The presence of bacteria was subsequently
monitored. Any positive culture was further evaluated by subculture in the blood agar in both
aerobic and anaerobic conditions.
Results
Of the 1500 PCs analyzed, one was found contaminated by gram negative bacteria. By further
investigation it was confirmed that the responsible organism pertained to the pseudomonas
spp. It was isolated on day 4 of incubation. No evidence of infection in donor was found by
reviewing the donor questionnaire.
Conclusions
Based on the findings of the current study, the contamination rate of PCs has reduced
dramatically; however, the isolationof the Pseudomonas spp. is suggestive of environmental
contamination. The previous studies have shown that improved donor screening, better skin
disinfection, and removal of initial aliquot of donors' blood play an important role in
controlling the bacterial contamination rate.These findings suggest that more attention should
be paid to optimizing new methods for disinfection techniques and sterilization procedures for
preparation premises and storage equipment.
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