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باكتريايي هوازي و بي هوازي اختياري در واحدهاي پالكتي
1

فرهاد رازجو ،2ابوالفضل دبير مقدم
چكيده
سابقه و هدف

براي كاهش خطر آلودگي باكتريايي پالكت ها در مدت نگهداري آنها ،سازمان غذا و داروي امريکا ،دستتگاه
کشت اتوماتيک  Bact/Alertرا براي غربالگري پالکتها از نظر آلودگيهاي باکتريايي مورد تاييتد قترار داده
است .با توجه به مرجع بودن روش کشت دستي ،هدف از اين مطالعه ،مقايسه اين دو روش با محور قرار دادن
طول زمان تشخيص بود.
مواد و روشها

در اين مطالعه مداخلهاي و تشخيصي ،از ميان  2331واحد پالكتي ،به  22واحد که به طور تصتادفي انتختا
شده بودند ،به ميزان  29 CFU/mlاز انواع باکتريهاي شايع آلوده کننده واحدهاي پالکتي شامل استرپتوکوک،
استافيلوکوک اورئوس ،کورينه باکتريوم ديفتروئيد ،انترو باکتر کلواکته ،سراشتيا مارسستن و استتافيلوکوک
اپيدرميدي تلقيح شد .سپ اين واحدها به صورت ناشناس همراه ساير نمونهها جهت نمونتهبترداري بتراي
کشت توسط دستگاه  Bact/Alertو كشت به روش دستي در اختيار آزمايشگاه قرار داده شدند.

يافتهها

با توجه به کوتاه بودن تاريخ مصرف پالکت ،اگر طول زمان تشخيص به عنوان مالک مقايسه قرار گيرد در اين
خصوص دستگاه به طور شاخص نسبت به روش دستي ارجحيت دارد چون موارد مثبتت را بستيار ستريعتتر
مشخص ميکند .ميانگين زمان مثبت شدن نتيجه کشت توسط دستگاه در مورد بتاکتريهتاي هتوازي 32 ± 8
ساعت بعد از زمان تلقيح نمونه به محيط کشت بوده کته در مقايسته بتا روش دستتي کته  62 ± 22ستاعت
ميباشد ،تقريباً  1برابر سريعتر بود.
نتيجه گيري

دستگاه  Bact/Alertدر مقايسه با روش کشت دستتي ،سترعت و دقتت بتا تري در تشتخيص آلتودگيهتاي
باکتريايي داشته و استفاده از آن ميتواند سبب ارتقاي سالمت واحدهاي پالکتي شود.
كلمات كليدي :پالكتها ،عفونتهاي باكتريايي ،آلودگي ،كشت

تاريخ دريافت 98/11/6 :
تاريخ پذيرش 89/ 5/3 :
1ـ متخصص آسيبشناسي ـ استاديار مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران
2ـ مؤلف مسؤول :كارشناس ارشد ميكروبشناسي پزشكي ـ مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون ـ تهران ـ
ايران ـ صندوق پستي16665-1151 :
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مقايسه دستگاه كشت خون  Bact/Alertبا روش كشت دستي در شناسايي آلودگي

فرهاد رازجو و ابوالفضل دبير مقدم

دستگاه كشت خون و كشت دستي در آلودگي باكتريايي پالكتها

امري پيچيده است.

مقدمه

حايز اهميـت در سـالمت خـون محسـوب مـيشـود .ايـ
آلودگي که ابتدا از  69سال پـي شـناخته شـد بـه عنـوان

در يـك مطالهـه مداخلـهاي و تشخيصـي 1332 ،واحـد

محسوب ميشود به طوري که حدس زده شد ،ساالنه علت

پايگاه انتقال خون استان تهران توليد شده بودنـد ،ابتـدا بـه

مواد و روشها

پالكتي که بـه روش پالسـماي غنـي از پالکـت ( )PRPدر

شايعتري خطر عفونت در فرآوردههاي خـوني ،در امريکـا

وسيله دستگاه كشت خون ( Bact/Alertبيومريوـ فرانسـه) و

 599تا  159مورد مرگ باشد( .)1نظـر بـه لـزوم نگهـداري

روش دستي ،جهت حصول اطمينان از عدم وجود آلـودگي

واحدهاي پالكت توليـد شـده در دمـاي  29تـا  26درجـه

باكتريايي مورد غربالگري قرار گرفتند .بدي ترتيـب کـه در

سانتي گراد ،آلودگي باكتريايي اي فرآورده خوني به عنـوان

ابتدا از محل  Portکيسههاي پالکـت در روز دوم تـا سـوم

يك مشكل عمده در طب انتقال خون مطرح است چنانچـه

خطر سرايت عفونت از طريق پالكتهاي آلوده به عوامـل

بهد از تهيه ،با کم

HBV ، HCV ، HTLV

باكتريايي در مقايسه با خطر انتقـال
و  HIVدر هر واحد 199 ،تا  1999برابر بيشتر است( .)2در
مـورد ميـزان ايـ آلـودگيهـا و عـوار

ديده نمونهبرداري شده و براي موارد زير مورد استفاده قرار
گرفت .شايان ککر است به تهويق انداخت زمان نمونهگيري
به منظور افزاي

ناشـي از آنهـا،

آمارهاي متفاوتي ارايه گرديـده کـه تـابع شـرايح ،محـل و

 -1بررسي باكتريهاي هـوازي و بـيهـوازي اختيـاري بـا

استفاده از محيحهاي

ايــ خطــر ،تــالش در جهــت ارتقــاي

روشهاي تشخيصي ،در شناسايي آلـودگيهـاي باكتريـايي

ميتواند نق

حساسيت روش تشخيصـي(بـه ويـژه در

زمان ورود تهداد کم باکتري به داخل کيسه) بود(.)3

روش تحقيق انجام شده ميباشد.
بــراي كــاه

سرنگ استريل توسح پرسنل آمـوزش

كشـت(Aerobic

( BPAبيومريوـ فرانسه)

مؤثري ايفا كند .براي اي منظور سازمان غذا

)Bacterial Platelete

 -2بررسي باكتريهاي هـوازي و بـيهـوازي اختيـاري بـا
استفاده از محيحهاي كشـت بـه روش دسـتي(بـالد آگـار،

و داروي امريکـــا( ،)FDAدســـتگاه کشـــت اتوماتيـــ

( Bact/Alertبيومريوـ فرانسه) را براي غربالگري پالکتهـا
از نظر آلودگيهاي باکتريايي مورد تاييد قرار داده است .در

ائوزي متيل بلو ،تايوگليكوالت و تريپتيكيس سوي آگـار)
(مرك ـ آلمان).

خون مبتني بر توليد گاز  CO2ميباشد .ايـ سيسـتم بـا بـه

انتخاب شده بودند ،هم زمان با نمونهبرداري جهـت کشـت

در بخ

سيستم  ، Bact/Alertاساس شناسـايي بـاكتري در فـرآورده
کارگيري محيح اختصاصي شده براي دستگاه ،امکان پـاي

دوم مطالهه به  15واحد که بـه طـور اتفـاقي

اوليه بـه ميـزان  19 CFU/mLاز انـوا بـاکتريهـاي شـايع

مداوم کشت را در صفحه نمايشگر دستگاه ممک ميسازد.

آلودهکننده واحدهاي پالکتي شامل اسـترپتوکو ( 2مـورد)،

باکتريها در محيحهاي آگاردار مـيباشـد ،در ايـ مطالهـه

( 6مورد) ،انترو باکترکلواکه( 2مورد) ،سراشيامارسسـنس(1

استافيلوکو

با توجه به مرجع بودن روش کشت دستي که مبتني بر رشد

سهي شـده ايـ دو روش را بـا محـور قـرار دادن سـرعت

اورئوس( 2مورد) ،کورينه باکتريوم ديفتروئيـد

مورد) و استافيلوکو اپيدرميديس( 6مورد) تلقيح شد.

 19 CFU/mLغلظتي از بـاکتري مـيباشـد کـه دسـتگاه
عموماً قابليت تشخيص مطمئ آن را داراست(.)6

تشخيص ،مورد ارزيابي قرار دهـيم .شـايان ککـر اسـت بـا
توجه بـه محـدوديت زمـان نگهـداري پالکـتهـا ،اطـال

مطــابق نتــايا مطالهــههــاي قبلــي ،بيشــتري شــيو در

سريعتر از عدم آلودگي آنها ،امکان تسريع در مصرفشان

باکتريهاي هوازي آلوده کننده واحدهاي پالکتي ،مربوط به

را ميسر ميسازد.

گونههاي استافيلوکو

مقايسه حساسـيت ايـ دو روش بـا توجـه بـه تـداخل

عوامل کمي و کيفي مختلف مربوط به ميکروارگانيسمهـا و

و اسـترپتوکو

بـوده اسـت( .)5در

اي مطالهه نيز از اي باکتريهـا بيشـتر اسـتفاده شـد .ايـ

واحدها 26 ،ساعت بهد به صـورت ناشـناس همـراه بـاقي

هم چني متفاوت بودن نو محيح کشتهاي مورد استفاده
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ارزيابي آلودگي باكتريايي فرآوردههاي خوني ،از مسايل
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در اختيار آزمايشگاه قـرار داده شـد .شـايان ککـر اسـت در

پالكت ،از  15مورد آلودگ باکترياي تلقيح شده 13 ،مورد

شده ،هـر دو  %199بـود .بـا نمونـهبـرداري از كيسـه هـاي

کشت توسح دستگاه  Bact/Alertو كشت بـه روش دسـتي

به كمك روش كشت دستي تاييـد گرديـد .دو مـورد عـدم
رشد يک مربوط به کورينه بـاکتريوم ديفتروئيـد و ديگـرج

صورت مثبت شدن نتايا بخ اول مطالهـه در طـول يـ
هفته توسح دستگاه  Bact/Alertيا روش کشت دستي ،ايـ

مربوط به استافيلوکو ارئـوس بـود .حساسـيت و ويژگـ

واحدها از مطالهه حذف ميشدند.

 -3تهيي هويت باکتريهاي جدا شده بـه وسـيله دسـتگاه
Api

روش تشخيص کشـت دسـت در ايـ مطالهـه بـا در نظـر

( Miniبيومريو -فرانسـه) و بـا اسـتفاده از كيـتهـاي

داشت حجم محدود نمونههاج مثبت و ميزان  CFUبـاکترج

BPA

مقايسه روش کشت دستگاه و دست قرار بگيـرد ،مزيـت

 E ، Sterepو ( Rapid ID32Bبيومريوـ فرانسه) انجـام شـد.
هم چني به منظور اطمينان از مثبت حقيقي بودن نتـايا بـه

دست آمده از محيحهاي  ، BPAاز تمامي محيحهـاي

تلقيح شده ،به ترتيب  %91و  %199بوده است.
اگر متوسح طول زمان تشخيص بر حسب ساعت مال

مثبت ،به وسيله سـرنگ اسـتريل نمونـهبـرداري شـده و در

استفاده از روش کشت دسـتگاه بـه جـاج روش دسـت ،

جامهه مورد مطالهه مربوط به پالکتهـايي بـود کـه بـه

م باشد(جدول  .)1در اي خصوص ،ميانگي زمـان مثبـت

سرعت رسيدن به جواب است که اي موضو با توجـه بـه
کوتــاه بــودن زمــان مصــرف پالکــت حــايز اهميــت

محيحهاي تايوگليكوالت ،بالد آگار و تريپتون سوي آگـار،
کشت به عمل آمد.

شدن نتيجه کشـت توسـح دسـتگاه در مـورد بـاکتريهـاج

واحد کنترل کيفي پايگاه انتقال خون اسـتان تهـران ارسـال

هوازج  31ساعت(با انحراف مهيار  )9بهـد از زمـان تلقـيح

ميشد .تهداد پالکتها بر اساس تهداد واحدهاي ارسالي به

نمونه به محيح کشت بود .متوسح زمان مثبت شـدن نتيجـه
کشت در روش دست براج باکتريهاج هوازج  61ساعـت

بخ کنترل کيفي در طـول مطالهـه بـود .نمونـهگيـري بـه
روش تصــادفي ســاده انجــام شــد .استريليزاســيون پوســت

(با انحراف مهيار  )11بوده است کـه تقريبـاً  2برابـر زمـان

بازوي اهداکنندگان ،بر اسـاس  SOPتهيـه شـده در پايگـاه

روش دستگاه م باشد.

تهران انجام گرفته بود.

جدول  :2شناسايي باكتري با سيستم كشت نيمه اتوماتيك

يافتهها

 Bact/Alertو كشت دستي در  23واحد پالكت تلقيح شده

بــاکتريهــاج جــدا شــده از واحــدهاج پالکتـ توســح

دســتگاه

Bact/Alert

15 ،مــورد در  1332واحــد بودنــد و

ارگانيسم

انتروباكتر()2

واحــدهاج پالکتــ بودنــد .ارگانيســمهــاج آلــوده کننــده
واحدهاج پالکت در اي مطالهه شامل اسـترپتوکو (،)%13

استافيلوكوكوس
اورئوس()1

اســــتافيلوکو ارئــــوس( ،)%13کورينــــه بــــاکتريوم

كورينه

ديفتروئيـــــد( ،)%21انتـــــرو بـــــاکتر کلواکـــــه(،)%13

سراشيامارسسنس( )%1و اسـتافيلوکو

*

باكتريوم(*)3

استرپتوكوكوس()2

اپيدرميـديس()%21

استافيلوكوكوس

بودند .شايان ککر است که کشت دسـت بـه عمـل آمـده از
واحدها(جهت حصول اطمينان از مثبت حقيق بودن نتـايا

اپيدرميديس()6

سراشيا مرسسنس()1

به دست آمـده از محـيحهـاج  (BPAهـر  15مـورد مثبـت

)19-26(21

26

26

69

)19-129(56

)69-169(98

(تعداد)

(تعداد)

همگـ مربــوط بــه بــاکتريهــاج هــوازج تلقــيح شــده بــه

Bact/Alert

كشت دستي

26

(تعداد)

12

)6-36(21

)26-86(56

29

69

* در  2مــورد يكــي مربــوط بــه كورينــه بــاكتريوم و ديگــري

گزارش شـده توسـح دسـتگاه را تاييـد کـرد .حساسـيت و

استافيلوكوكوس اورئوس ،فقح كشـت بـا سيسـتم كشـت نيمـه
اتوماتيك  Bact/Alertمثبت بود كه از مطالهه حذف شدند.

ويـژگ روش تشخيص کشت دستگاه با در نظر داشتـ
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نمونهها ( 1311واحد) جهت نمونـهبـرداري مجـدداً بـراي

حجـم محدود نمونههاج مثبت و ميزان

CFU

باکترج تلقيح

فرهاد رازجو و ابوالفضل دبير مقدم

دستگاه كشت خون و كشت دستي در آلودگي باكتريايي پالكتها

مطالهه نيز از محتوج ويالهاج  BPAمثبت نمونهبـردارج و

بحث

توسح روش کشت دست تاييد شد.

پالکــتهــا ،مشــکل عمــدهاج اســت کــه بــا اتخــاک تــدابير

حساسيت ي روش تشخيص باکتريـاي از دو ديـدگاه
آناليتي و بالين مورد توجه م باشد .حساسـيت آناليتيـ

خونگيرج و هم چني به کـارگيرج روشهـاج تشخيصـ ،

نمونه ،زمان و دماج بـي تهيـه فـرآورده و نمونـهبـردارج،

پيشگيرانه هم چون ارتقاي روش ضد عفون پوست محـل

خونگيرج ،کنار گذاشت  19تا  39ميلـيليتـر خـون ابتـداج
کاه

ي

يافته است( .)6در اياالت متحده ،آلودگ باکتريـاي

روش به عوامل هم چون زمان نمونـهبـردارج ،حجـم

فرآوردههاج خون بهد از اشتباهات منش گـرج بـه عنـوان

تواناي رشد باکترج در طول مدت نگهدارج(بـا توجـه بـه
زمان همانندسازج بـاکترج و دمـا) ،توانـاي دسـتگاه بـراج

که با شيوع بي  1 : 29999تـا  1 : 95999در واحـدهاج

وابسته است.

آلودگ باکترياي در واحدهاج پالکت و عواقـب ناشـ از

با توجه به ويژگيهاج رشدشان متفاوت باشـد .هـم چنـي
حضور لکوسيتهاج فاگوسيتکننده و يـا آنتـ بـاديهـا و

American Association of Blood

سرعت تشخيص آلودگ  ،بلکه در بقاج باکتريهـاج اوليـه

دومي عامل شايع مرگ ناش از انتقال خون تلق م شـود

پالکت همراه اسـت( .)6افـزاي

رشد دادن باکترج و افتراق واحدهاج آلـوده از غيـر آلـوده،

آگـاه در زمينـه شـيو

اي حساسيت ممک است براج ارگانيسمهاج مختلـف

آن ،مؤسسات انتقال خون در بسيارج از کشـورها را بـر آن
داشت تا تمهيداتي براج مقابله با اي خطر بينديشند( .)1بـه

کمپلمان در خـون گرفتـه شـده ،ممکـ اسـت نـه تنهـا در

 )Banksبــراج کنتــرل ايــ مشــکل از اول مــارس ،2996

وارد شده به واحد خون تاثيرگذار باشـد .از ايـ رو تهيـي
حساسيت آناليتي بـراج يـ روش تشـخيص باکتريـاي ،

را براج محدود کـردن و تشـخيص آلـودگ باکتريـاي در

روش

همـي خـاطر ( AABB

استاندارد زير را به اجرا گذاشته است:

«بان هاي خون يا مراكز انتقال خون ميبايد روشهاي

بسيار مشکل است.

در اي ـ رابطــه تهي ـي حساســيت آناليتي ـ

تمام پالکتها دارا باشند(.»)6

يـ

تشخيص باکترياي در پالکتهـا ،بايـد بـا کارآزمـاي هـاج

بهــد از مهرفــي روشهــاج کشــت بــراج تشــخيص

جهان سنجيده شود .تهي حساسيت آناليتي براج دستگاه
 Bact/Alertنيازمند سالهاج زيادج زمـان مـ باشـد( .)9در

آلودگيهاج باکتريـاي  ،ميـزان سپسـيس و مـرگ ناشـي از

تزريق پالکتهاج تهيه شده به روش آفرزيس به 1:15999

اي مطالهه حساسيت پايي تر روش کشت دست در مقايسه

احتمال اي آلودگي در کيسههاج پولـد 5 ،تـا  19برابـر

روش کشت دست بوده که علت آن نيـز تصـفيه و نـابودج
تهداد کم بـاکتريهـا در داخـل کيسـه توسـح سـلولهـاج

است .مثالً در مطالههاج در آلمان اي ميزان بي  % 9/92تـا

راههاج باال بردن حساسيت آناليتي  ،طـوالن کـردن زمـان

تا  1:599999کاه

پيدا کرد(.)9

با روش کشت دستگاه  ،مربوط به  2مورد عـدم رشـد در

بيشتر است( .)8ميزان آلودگي گزارش شـده در کشـورهاج
مختلف با توجه به روش تشخيصي مورد اسـتفاده متفـاوت

بيگانهخوار و عوامل ضد ميکروب مـ باشـد( .)11يکـ از

 % 1/2در نوسان است(.)19

نمونهبردارج از فرآورده است زيرا غلظـت بـاکترج ممکـ

روش

مرجــع(standard

 )Goldدر تشــخيص آلــودگ

است از ايـ طريـق افـزوده شـود .تجربـه نشـان داده کـه
نمونــهبــردارج در روز دوم در مقايســه بــا روز اول ،ميــزان

باکترياي  ،روش کشت دست بر روج محيحهـاج آگـاردار
م باشد که به علت زمان بر بودن براج تشخيص آلودگيها

باالترج از آلودگ تاييد شده را به همـراه خواهـد داشـت.

رابطه موارد مثبت گزارش شده با تمام روشهـاج جديـد

آن دســتگاه بــراج تشــخيص واحــدهاج آلــوده شــده بــا
ارگانيسمهاي دارد که شيو آنها بـاالتري مـرگ و ميـر و

در واحدهاج پالکت  ،با محـدوديت همـراه اسـت .در ايـ

حساسيت بالين ي

از جمله دستگاه  Bact/Alertزمان داراج اعتبار م باشد که
توسح روش کشت دست مورد تاييـد قـرار گيـرد .در ايـ

روش تشخيص باکترياي بـه توانـاي

بيمارج را به همراه دارد .از اي رو حساسـيت بـالين يـ
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آلودگ باکتريـاي فـرآوردههـاج خـون بـه خصـوص

دوره  ، 9شماره  ، 6زمستان 89

فــرآورده و ســرعت ارســال ســيگنال تشخيص ـ از طــرف

روش ،عدم وجود مثبت کاکب به دليل عدم بـروز آلـودگ

در ايـ مطالهـه نيـز علـت بـرآورد ويژگ  %199در 2

رشد باکترج در دستگاه در مقايسه بـا سـرعت رشـد آن در

در هنگام نمونهبردارج و کشت بوده است .نمونهبردارج بـه
طور مستقيم از کيسـه پالکـت و بـا رعايـت کامـل شـرايح

دستگاه براج کنـار گذاشـت فـرآورده وابسـته اسـت .از آن
جايي که در سيستمهاج متک بـه کشـت ،زمـان تشـخيص

سترون بودن صورت گرفته بود .در ارتباط بـا منـابع آلـوده

اهميت زيادج دارد در کشتهاج به عمل آمده در روز اول

کننده باکترياي  ،م توان به استريليزاسيون ناصـحيح سـطح

يــا دوم تهيــه فــرآورده توســح دســتگاه  ، Bact/Alertاکثــر

پوست بـازوج اهداكننـده و آلـودگيهـاج محيطـ اشـاره

سيگنالهاج تشخيص از واحدهاج واقهاً آلوده طـ  29تـا

کرد( .)2در واقع مهمتري منشا آلودگ باکترياي خـون ،از
طريق پوست بازوي اهداکننده است(.)13

 26ساعت ايجاد م شود .به ايـ خـاطر بهضـي مراكـز بـا
طوالني كردن زمان نگهـداري نمونـه هـا در دسـتگاه زمـان

در مطالهه مشابه نيـز قرابـت بـاکتريهـاج گـرم مثبـت

گزارش نتايا را  12تا  26ساعت قبل از توزيع پالكـت بـه

فرصت طلب پوست با باکتريهاج جدا شـده از واحـدهاج

تاخير انداخته و واحدها را تحـت عنـوان(منفـي تـا تـاريخ

پالکت اثبات شد( .)9 ،16در اي رابطـه جراحـات قـديم
ناشي از خونگيرجهاج قبل در پوسـت بـازوج اهداکننـده،

پخ ) ارسال ميدارند .سيگنالهـاج تشخيصـ بـه دسـت
آمده در اي مطالهه ط  6تا  69ساعت(با متوسح زمان 31
ساعت و انحـراف مهيـار  9سـاعت) بـوده اسـت .در يـ

مطالهه مشابه با دستگاه

Bact/Alert

ميتواند مانع استريليزاسـيون کامـل پوسـت در حـي ضـد
عفوني گرديده کـه خـود مـيتوانـد بـه عنـوان يـ

که بـه بـرآورد سـرعت

تشخيص  113بـاکترج هـوازج تلقـيح شـده در واحـدهاج

آلودهکننده در نظر گرفته شود( .)6عوامل باكتريايي مرتبح با

پالکت پرداخته ،متوسح اي زمان  16/2ساعت بوده اسـت.
محاسـبه ايـ زمــان بــا دســتگاه  16/5 BACTECســاعت

آلودگي هوا و محيح كار شامل ميزهاي كـار ,سـانتريفوهها,
يخچالها ,سيلرها و  ...م تواننـد از طريـق منافـذ و محـل

گزارش گرديـد( .)12زمـان آنـاليز تهريـف شـده در ديگـر

سيستمها هـم چـون كشـت

)(eBDS

سيل نمودن کورد کيسهها به داخل کيسهها نفوک کننـد .لـذا

براج ارتقاي سالمت خون و به ويژه فرآوردههـاج پالکتـ ،

 Pallكـه  O2مصـرفي

نياز است با بـه كـارگيري اصـول صـحيح توليـد) (GMPاز
جمله تهيه و به کارگيرج صحيح مواد ضـدعفون کننـده و

توسح باكتريها را اندازهگيري ميكنـد و يـا
) (Hemo systemكه بـا روش فلـو يـا اسـتاتيك سـيتومتري
Scan System

عمل ميكند و يا روش مولكولي ،كوتـاهتـر و مشـخصتـر
ميباشد.

سيستم

Bact/Alert

ي

رعايت دقيق  SOPهاج مربوطه ،از بـروز ايـ آلـودگيهـا
پيشگيرج نماييم.

در خاتمه شايان ککر است با توجه به اي که اطالعـات

سيستم بسته نبـوده و بـه علـت

نياز به سرنگ جهت تلقـيح نمونـه بـه بطـريهـاج محـيح
کشت ،در اي سيستم امکان آلـودگ توسـح بـاکتريهـاج
آلــوده کننــده در ي ـ

منبـع

به دست آمـده از مقالـه هـا نشـان مـ دهـد صـرف انجـام
آزماي هاج تشخيص قـادر بـه جلـوگيرج کامـل از بـروز

واکن هاج سپتيك نم باشد ،لذا اتخاک تـدابيرج در جهـت

محــدوده وســيع وجــود دارد .اي ـ

آلودگيها م تواند ويژگ ايـ روش را تحـت تـاثير قـرار

ارتقاي کيفيت تهيه فرآوردههاج خون از ي

واحد پالکت تهيه شده به روش آفرزيس صـورت گرفـت،

باشد(.)15

دهد .در مطالههاج کـه در  3مرکـز بـزرگ انتقـال خـون در
اياالت متحده به وسيله سيستم  Bact/Alertبـر روج 69262

سو و انجـام

اقدامات براج خنث سازج عوامـل پـاتوهن از سـوج ديگـر
م تواند نق مؤثرج در سالمت فرآوردههاج خون داشـته

تهداد  25مورد مثبت کاکب گزارش گرديد .مثبـت کـاکب؛

بطريهاج مثبت گزارش شده توسح دستگاه م باشـند کـه

نتيجهگيري

دستگاه  Bact/Alertدر مقايسـه بـا روش كشـت دستي،

هيـچ ارگانيسمـ از آنها يا از کيسه پالکت نمونه برداشته
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روش به عوامل هم چون بيماريزا بودن بـاکترج ،سـرعت

شده جدا نشود(.)6

فرهاد رازجو و ابوالفضل دبير مقدم

دستگاه كشت خون و كشت دستي در آلودگي باكتريايي پالكتها
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) در روند تهيه پالكت ميزان اي آلـودگيهـا راGMP(توليد
.دهيم

سرعت و دقت باالتري در تشخيص آلودگيهاي باكتريـايي

كاه

داشــته و اســتفاده از آن مــيتوانــد ســبب ارتقــاي ســالمت

 با توجه به اي كه آلودگي باكتريايي.واحدهاي پالكتي شود
در واحدهاي پالكتي مي تواند سبب بروز عوار جدي در
گيرنــدگان پالكــت شــود لــذا در صــورت وجــود آلــودگي

تشكر و قدرداني

بدي وسيله نويسندگان مقاله از اهداكنندگان خون تشكر

 ضــروري اســت ضــم،باكتريــايي در واحــدهاي پالكتــي

 هيچ يك از نگارندگان ايـ مقالـه در.و قدرداني مي نمايند

كنارگذاشت اي واحـدها بـا بـه كـارگيري اصـول صـحيح

. منفهت شخصي نداشتند،انجام اي تحقيق
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Original Article

Comparison of the Bact/Alert blood culture system and
manual culture method for detection of aerobic and
facultative anaerobic bacterial contamination in
platelet concentrates
Razjou F.1, Dabirmoghadam A.1
1

Blood Transfusion Research Center, High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran,
Iran

Abstract
Background and Objectives
For reducing bacterial contamination of platelets in the medium, FDA has approved the
Bact/Alert for screening the platelet units. This study attempts to compare the Bact/Alert
system and the manual culture method as far as the length of time in hours of detection is
concerned.
Materials and Methods
In this interventional and diagnostic study, 15 platelet units were selected randomly among
1332 units and inoculated with 10 CFU/ml of various bacteria including Streptococci, Serratia
marcescens, Enterobacter cloacae, Corynebacterium diphteroid, Staphylococcus aureus and
Staphylococcus epidermidis which normally contaminate platelet units. These units together
with other platelet units in a blind way were tested by both Bact/Alert system and the manual
method.
Results
Regarding the short expiration time of platelet units, if the length of time in hours in detection
is considered as a basis for comparison, the Bact/Alert system is significantly superior to the
manual method. The medium length of time in hours for detecting the aerobic bacteria by
Bact/Alert system is 31 ± 8 hours, compared with the manual method which is 61 ± 11 hours.
This shows that Bact/Alert system is nearly 2 times faster than the manual method.
Conclusions
Bact/Alert culture system compared with the manual method is more rapid and accurate for
detection of bacterial contamination thereby improving platelet safety. Regarding serious
effects of these contaminations on platelet recipients, it is also necessary to try to reduce them
by using GMP.
Key words: Platelets, Bacterial Infections, Contamination, Culture
Sci J Iran Blood Transfus Organ 2012; 8(4):265-271

Received: 26 Jan 2011
Accepted: 25 Jul 2011

Correspondence: Dabirmoghadam A., MS of Microbiology. Blood Transfusion Research Center, High Institute for
Research and Education in Transfusion Medicine.
P.O.Box: 14665-115, Tehran, Iran. Tel: (+9821)82052180; Fax : (+9821)88601555
E-mail: dabirmoghadam@yahoo.com

522

