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 مقاله پژوهشي 

 
 با روش كشت دستي در شناسايي آلودگي  Bact/Alertمقايسه دستگاه كشت خون 

باكتريايي هوازي و بي هوازي اختياري در واحدهاي پالكتي

 1دبير مقدم ، ابوالفضل2فرهاد رازجو
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

دستتگاه  ، امريکا يسازمان غذا و دارو ها، ها در مدت نگهداري آن آلودگي باكتريايي پالكت براي كاهش خطر
داده  قترار  يتد يمورد تا ييباکتريا يها ها از نظر آلودگي پالکت يغربالگر يرا برا Bact/Alert کشت اتوماتيک

دادن  اين دو روش با محور قرار مقايسه ،اين مطالعه، هدف از يکشت دست با توجه به مرجع بودن روش. است
 .بودطول زمان تشخيص 

 ها روش مواد و
انتختا    تصتادفي طور ه واحد که ب 22به  ،واحد پالكتي 2331از ميان  ،يو تشخيص يا در اين مطالعه مداخله

شامل استرپتوکوک،  يپالکت يکننده واحدهاآلوده  شايع يها از انواع باکتري CFU/ml 29به ميزان  ،شده بودند
مارسستن  و استتافيلوکوک     کلواکته، سراشتيا   استافيلوکوک اورئوس، کورينه باکتريوم ديفتروئيد، انترو باکتر

 يبترا  يبتردار  ها جهت نمونته  صورت ناشناس همراه ساير نمونهه سپ  اين واحدها ب. اپيدرميدي  تلقيح شد
 .ندقرار داده شد آزمايشگاهدر اختيار  يكشت به روش دست و Bact/Alertکشت توسط دستگاه 

 ها يافته
گيرد در اين  طول زمان تشخيص به عنوان مالک مقايسه قرار اگر ،با توجه به کوتاه بودن تاريخ مصرف پالکت

تتر   موارد مثبتت را بستيار ستريع    چونارجحيت دارد  يبه روش دستنسبت خصوص دستگاه به طور شاخص 
 32 ± 8 يهتواز  يهتا  ميانگين زمان مثبت شدن نتيجه کشت توسط دستگاه در مورد بتاکتري  .کند يمشخص م

ستاعت   62 ± 22 کته  يدر مقايسته بتا روش دستت    کته  بوده ساعت بعد از زمان تلقيح نمونه به محيط کشت
 .ر بودت برابر سريع 1 تقريبًا ،باشد يم
 ينتيجه گير 

 يهتا  در تشتخيص آلتودگي   يسترعت و دقتت بتا تر    ،يدر مقايسه با روش کشت دستت Bact/Alert دستگاه 
 . شود يپالکت يتواند سبب ارتقاي سالمت واحدها يداشته و استفاده از آن م ييباکتريا

 هاي باكتريايي، آلودگي، كشت ها، عفونت پالكت :ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6/11/98  :تاريخ دريافت 
 89/  3/5: تاريخ پذيرش 

 
 مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران شناسي ـ استاديار  متخصص آسيبـ 1
تهران ـ  شي طب انتقال خون ـمركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهـ   شناسي پزشكي كارشناس ارشد ميكروب: مؤلف مسؤول ـ2

  16665-1151: ايران ـ صندوق پستي
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  مقدمه 
ل يمسا از ،هاي خوني وردهآي فريباكتريا يآلودگ ارزيابي    
ايـ   . شـود  سـالمت خـون محسـوب مـي     اهميـت در  زيحا

ـ     69آلودگي که ابتدا از  عنـوان  ه سال پـي  شـناخته شـد ب
در امريکـا   ،يخـون  يها وردهآتري  خطر عفونت در فر شايع

 علت ساالنه شد،که حدس زده  طوريه شود ب محسوب مي
هـداري  نظـر بـه لـزوم نگ    .(1)مرگ باشدمورد  159تا  599

درجـه   26تـا   29واحدهاي پالكت توليـد شـده در دمـاي    
ورده خوني به عنـوان  آاي  فر ييآلودگي باكتريا ،گراد سانتي

يك مشكل عمده در طب انتقال خون مطرح است چنانچـه  
هاي آلوده به عوامـل   سرايت عفونت از طريق  پالكت خطر
 HTLV  ،HCV  ،HBV انتقـال  مقايسه با خطر ي دريباكتريا
در (. 2)بيشتر استبرابر  1999تا  199 ،در هر واحد HIVو 

، هـا  از آن يو عـوار  ناشـ   هـا  يميـزان ايـ  آلـودگ    مـورد 
ه گرديـده کـه تـابع شـرايح، محـل و      يارا يمتفاوت يآمارها

 . باشد يروش تحقيق انجام شده م
ــر      ــ  خط ــاه  اي ــراي ك ــاي   ،ب ــالش در جهــت ارتق ت

ي يهـاي باكتريـا   آلـودگي شناسايي در  ،هاي تشخيصي روش
اي  منظور سازمان غذا  يبرا. ثري ايفا كندؤتواند نق  م مي

ــا يو دارو ــت اتوماتيـــ    ،(FDA)امريکـ ــتگاه کشـ  دسـ
Bact/Alert (بيومريوـ فرانسه )هـا   پالکت يغربالگر يرا برا

در . يد قرار داده استيمورد تا ييباکتريا يها از نظر آلودگي
كتري در فـرآورده  اساس شناسـايي بـا  ،  Bact/Alertسيستم 

ـ    . باشد يم CO2خون مبتني بر توليد گاز  ه ايـ  سيسـتم بـا ب
امکان پـاي    ،دستگاه يشده برا يمحيح اختصاص يکارگير

. سازد يمداوم کشت را در صفحه نمايشگر دستگاه ممک  م
بر رشد  يکه مبتن يبا توجه به مرجع بودن روش کشت دست

در ايـ  مطالهـه    ،باشـد  يآگاردار مـ  يها ها در محيح باکتري
شـده ايـ  دو روش را بـا محـور قـرار دادن سـرعت        يسه

شـايان ککـر اسـت بـا     . قرار دهـيم  يمورد ارزياب ،تشخيص
هـا، اطـال     پالکـت  يتوجه بـه محـدوديت زمـان نگهـدار    

شان  امکان تسريع در مصرف ،ها آن يتر از عدم آلودگ سريع
 . سازد يرا ميسر م

توجـه بـه تـداخل    مقايسه حساسـيت ايـ  دو روش بـا        
هـا و   مختلف مربوط به ميکروارگانيسم يو کيف يعوامل کم

 مورد استفاده  يها چني  متفاوت بودن نو  محيح کشت هم

 .استپيچيده  يامر
 

  ها روشمواد و 
 واحـد  1332 ،يتشخيصـ  و يا مطالهـه مداخلـه   يـك  در    

در ( PRP) از پالکـت  يغنـ  يپالكتي که بـه روش پالسـما  
ـ   ،تهران توليد شده بودنـد انتقال خون استان پايگاه  ه ابتـدا ب
و ( بيومريوـ فرانسـه )  Bact/Alertكشت خون دستگاه وسيله

اطمينان از عدم وجود آلـودگي   جهت حصول، يروش دست
بدي  ترتيـب کـه در   . قرار گرفتند يباكتريايي مورد غربالگر

پالکـت در روز دوم تـا سـوم     يها کيسه Portاز محل  ابتدا
با کم  سرنگ استريل توسح پرسنل آمـوزش   ،بهد از تهيه
مورد استفاده قرار  زيرموارد  يبرا شده و يبردار ديده نمونه

 يگير تهويق انداخت  زمان نمونه است به ککر شايان. گرفت
ويـژه در  ه بـ )يبه منظور افزاي  حساسيت روش تشخيصـ 

 (.3)بود( ه داخل کيسهب يزمان ورود تهداد کم باکتر
هـوازي اختيـاري بـا     بـي  هاي هـوازي و  بررسي باكتري -1

( Bacterial Platelete Aerobic)هاي كشـت  محيح استفاده از
BPA (بيومريوـ فرانسه) 
هـوازي اختيـاري بـا     بـي  هاي هـوازي و  بررسي باكتري -2

بـالد آگـار،   )يهاي كشـت بـه روش دسـت    محيح استفاده از
 (سوي آگـار  تريپتيكيسائوزي  متيل  بلو، تايوگليكوالت و 

  .(آلمان ـ مرك)
ـ  15بخ  دوم مطالهه به  در       يطـور اتفـاق  ه واحد که ب

جهـت کشـت    يبردار زمان با نمونه هم ،انتخاب شده بودند
شـايع   يهـا  از انـوا  بـاکتري   CFU/mL 19اوليه بـه ميـزان   

 ،(مـورد  2)شامل اسـترپتوکو   يپالکت يکننده واحدها آلوده
 کورينه باکتريوم ديفتروئيـد  ،(مورد 2)استافيلوکو  اورئوس

 1)سراشيامارسسـنس  ،(مورد 2)انترو باکترکلواکه ،(مورد 6)
 . تلقيح شد (مورد 6)و استافيلوکو  اپيدرميديس( مورد
    CFU/mL 19 باشـد کـه دسـتگاه     يمـ  ياز بـاکتر  يغلظت

  .(6)را داراست نآص مطمئ  قابليت تشخي عمومًا
بيشــتري  شــيو  در  هــاي قبلــي، مطــابق نتــايا مطالهــه    

مربوط به  ،يپالکت يکننده واحدها آلوده يهواز يها باکتري
در  .(5)اسـت  استافيلوکو  و اسـترپتوکو  بـوده   يها گونه

ايـ    .هـا بيشـتر اسـتفاده شـد     اي  مطالهه نيز از اي  باکتري
 يصـورت ناشـناس همـراه بـاق    ه ساعت بهد ب 26 ،واحدها
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 يبـرا  مجـدداً  يبـردار  جهت نمونـه ( واحد 1311)ها  نمونه
ي و كشت بـه روش دسـت   Bact/Alertکشت توسح دستگاه 

شـايان ککـر اسـت در    . قـرار داده شـد   آزمايشگاهدر اختيار 
 صورت مثبت شدن نتايا بخ  اول مطالهـه در طـول يـ    

ايـ    ،يتيا روش کشت دسBact/Alert هفته  توسح دستگاه 
 .شدند يواحدها از مطالهه حذف م

 وسـيله دسـتگاه  ه جدا شده بـ  يها   هويت باکترييتهي -3

Mini Api (فرانسـه  -بيومريو )هـاي  بـا اسـتفاده از كيـت    و  
Sterep  ،E و Rapid ID32B (بيومريوـ فرانسه )  انجـام شـد. 
ـ   يچني  به منظور اطمينان از مثبت حقيق هم ه بودن نتـايا ب

 BPAي هـا  محيح يتمام از،  BPA يها محيح دست آمده از
 شـده و در  يبـردار  وسيله سـرنگ اسـتريل نمونـه   ه ب مثبت،
 تايوگليكوالت، بالد آگار و تريپتون سوي آگـار،  هاي محيح
 .آمد عمله کشت ب
بـود کـه بـه     ييهـا  جامهه مورد مطالهه مربوط به پالکت    

ارسـال  تهـران  انتقال خون اسـتان   پايگاه يواحد کنترل کيف
به  يواحدهاي ارسال ها بر اساس تهداد تهداد پالکت. شد يم

بـه   يگيـر  نمونـه . در طـول مطالهـه بـود    يبخ  کنترل کيف
استريليزاســيون پوســت . ســاده انجــام شــد يروش تصــادف

تهيـه شـده در پايگـاه     SOPبر اسـاس   ،اهداکنندگان يبازو
 .تهران  انجام گرفته بود

 
 ها يافته
شــده از واحــدهاج پالکتــ  توســح  هــاج جــدا بــاکتري    

ــورد در Bact/Alert ،15  دســتگاه ــدواحــد بود 1332م  و ن
هــاج هــوازج تلقــيح شــده بــه  همگــ  مربــوط بــه بــاکتري

ــ  بود ــدواحــدهاج پالکت ــاج ارگانيســم. ن ــده  ه ــوده کنن آل
، %(13)اسـترپتوکو   شاملواحدهاج پالکت  در اي  مطالهه 

ــتافيلوکو  ــوس اســ ــاکتريوم ، %(13)ارئــ ــه بــ  کورينــ
ــاکتر ،%(21)ديفتروئيـــــد ــه انتـــــرو بـــ  ،%(13)کلواکـــ

 %(21)اسـتافيلوکو  اپيدرميـديس   و %(1)سراشيامارسسنس
ـ  . بودند از  عمـل آمـده  ه شايان ککر است که کشت دسـت  ب

جهت حصول اطمينان از مثبت حقيق  بودن نتـايا  )واحدها
مـورد مثبـت    15هـر   BPA)هـاج   دست آمـده از محـيح  ه ب

حساسـيت و  . يـد کـرد  يتا گزارش شـده توسـح دسـتگاه را   
   ـدستگاه  با در نظر داشت ژگ  روش تشخيص کشتـوي

باکترج تلقيح CFU  هاج مثبت و ميزان م محدود نمونهـحج
هـاي   بـرداري از كيسـه   بـا نمونـه   .بـود % 199هـر دو   ،شده

مورد  13 ،تلقيح شده  يمورد آلودگ  باکتريا 15از پالكت، 
دو مـورد عـدم   . يـد گرديـد  يتابه كمك روش كشت دستي 

ديگـرج   و رشد يک  مربوط به کورينه بـاکتريوم ديفتروئيـد  
حساسـيت و ويژگـ     .مربوط به استافيلوکو  ارئـوس بـود  

روش تشخيص کشـت دسـت  در ايـ  مطالهـه بـا در نظـر       
بـاکترج  CFU  هاج مثبت و ميزان داشت  حجم محدود نمونه

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

مزيـت   ،مقايسه روش کشت دستگاه  و دست  قرار بگيـرد 
 ،استفاده از روش کشت دسـتگاه  بـه جـاج روش دسـت     
سرعت رسيدن به جواب است که اي  موضو  با توجـه بـه   

ز اهميــت  يکوتــاه بــودن زمــان مصــرف پالکــت حــا      
مثبـت   ميانگي  زمـان  ،در اي  خصوص .(1جدول )باشد م 

هـاج   شدن نتيجه کشـت توسـح دسـتگاه در مـورد بـاکتري     
از زمـان تلقـيح    بهـد ( 9با انحراف مهيار )ساعت 31هوازج 

متوسح زمان مثبت شـدن نتيجـه   . نمونه به محيح کشت بود
ت ـساع 61هاج هوازج  کشت در روش دست  براج باکتري

 برابـر زمـان   2 بوده است کـه تقريبـاً  ( 11با انحراف مهيار )
 .باشد دستگاه  م روش 

 
شناسايي باكتري با سيستم كشت نيمه اتوماتيك : 2جدول 

Bact/Alert  واحد پالكت تلقيح شده 23و كشت دستي در 
 

 ارگانيسم
 (تعداد)

Bact/Alert 
 (تعداد)

 كشت دستي
 (تعداد)

 26 (19-26)21 (2)انتروباكتر
 *استافيلوكوكوس 

 69 26 (1)اورئوس

 (69-169)98 (19-129)56 *(3)كورينه باكتريوم
 12 26 (2)استرپتوكوكوس

استافيلوكوكوس 
 (26-86)56 (6-36)21 (6)اپيدرميديس

 69 29 (1)سراشيا مرسسنس
ــري    2در  * ــاكتريوم و ديگ ــه ب ــه كورين ــوط ب ــي مرب ــورد يك م

فقح كشـت بـا سيسـتم كشـت نيمـه       ،استافيلوكوكوس اورئوس
 . شدند از مطالهه حذف كهمثبت بود  Bact/Alertاتوماتيك 
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 بحث
ـ  هـاج خـون    وردهآفـر   يآلودگ  باکتريـا      خصـوص  ه ب

 کــه بــا اتخــاک تــدابير اج اســت مشــکل عمــده ،هــا پالکــت
روش ضد عفون  پوست محـل   يارتقا چون پيشگيرانه هم

خـون ابتـداج    ليتـر  ميلـي  39تا  19 خونگيرج، کنار گذاشت 
تشخيصـ ،  هـاج   کـارگيرج روش ه چني  ب خونگيرج و هم
  يآلودگ  باکتريـا  ،در اياالت متحده .(6)کاه  يافته است

ـ   بهد از اشتباهات منش  هاج خون  وردهآفر عنـوان  ه گـرج ب
شـود   دومي  عامل شايع مرگ ناش  از انتقال خون تلق  م 

در واحـدهاج   1:  95999تـا   1:  29999که با شيوع  بي  
شـيو   آگـاه  در زمينـه    افـزاي   (.6)پالکت  همراه اسـت 

در واحدهاج پالکت و عواقـب ناشـ  از     يآلودگ  باکتريا
بـر آن  را سسات انتقال خون در بسيارج از کشـورها  ؤآن، م

بـه  (. 1)بينديشند خطر داشت تا تمهيداتي براج مقابله با اي 
 AABB (American Association of Bloodهمـي  خـاطر   

Banks ) ــ  مشــکل از ــرل اي ــراج کنت ــارس  ب  ،2996اول م
 :استاندارد زير را به اجرا گذاشته است

هاي   بايد روش انتقال خون مي هاي خون يا مراكز بان »    
در   يآلـودگ  باکتريـا  را براج محدود کـردن و تشـخيص   

 .«(6)ها دارا باشند تمام پالکت
ــي      ــد از مهرف ــخيص    روش به ــراج تش ــت ب ــاج کش ه

ز مـرگ ناشـي ا   ميـزان سپسـيس و   ، يهاج باکتريـا  آلودگي
   1:15999آفرزيس به  هاج تهيه شده به روش تزريق پالکت

 (.9)کاه  پيدا کرد 1:599999تا 
برابـر   19تـا   5 ،پولـد  هاج احتمال اي  آلودگي در کيسه    

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

تـا  %  92/9ج در آلمان اي  ميزان بي  ا در مطالهه مثاًل .است
 (.19)در نوسان است%  2/1
ــع     ــودگ   ( Gold standard)روش مرج ــخيص آل در تش

هـاج آگـاردار    روش کشت دست  بر روج محيح ، يباکتريا
ها  باشد که به علت زمان بر بودن براج تشخيص آلودگي م 

در ايـ   . با محـدوديت همـراه اسـت    ،در واحدهاج پالکت 
هـاج جديـد    رابطه موارد مثبت گزارش شده با تمام  روش

باشد که  داراج اعتبار م  زمان  Bact/Alert از جمله دستگاه
   ـدر اي .ردـگي رارـد قـييتوسح روش کشت دست  مورد تا

 ردارج و ـب نمونه مثبت BPAهاج  مطالهه نيز از محتوج ويال
 . يد شديدست  تاتوسح روش کشت 

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

بـردارج، حجـم    چون زمان نمونـه  ي  روش به عوامل  هم
بـردارج،    ورده و نمونـه آو دماج بـي  تهيـه فـر    نمونه، زمان

توجـه بـه    بـا )  رشد باکترج در طول مدت نگهدارجيتوانا
  دسـتگاه بـراج   يتوانـا  ،(زمان همانندسازج بـاکترج و دمـا  

آلـوده،   افتراق واحدهاج آلـوده از غيـر   رشد دادن باکترج و
  .وابسته است

هاج مختلـف   اي  حساسيت ممک  است براج ارگانيسم    
چنـي    هـم  .هاج رشدشان متفاوت باشـد  با توجه به ويژگي
هـا و   بـادي  ا آنتـ  کننده و يـ  هاج فاگوسيت حضور لکوسيت

ممکـ  اسـت نـه تنهـا در      ،کمپلمان در خـون گرفتـه شـده   
هـاج اوليـه    سرعت تشخيص آلودگ ، بلکه در بقاج باکتري

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

 .بسيار مشکل است
آناليتيــ  يــ  روش حساســيت  ي يــدر ايــ  رابطــه ته    

هـاج    يبايـد بـا کارآزمـا   ، هـا  در پالکت  يتشخيص باکتريا
تهي  حساسيت آناليتي  براج دستگاه . جهان  سنجيده شود

Bact/Alert در  (.9)باشـد  هاج زيادج زمـان مـ    نيازمند سال
تر روش کشت دست  در مقايسه  ي ياي  مطالهه حساسيت پا
عـدم رشـد در    مورد 2مربوط به  ،با روش کشت دستگاه 

روش کشت دست  بوده که علت آن نيـز تصـفيه و نـابودج    
هـاج   هـا در داخـل کيسـه توسـح سـلول      تهداد کم بـاکتري 

يکـ  از   .(11)باشـد  خوار و عوامل ضد ميکروب  مـ   بيگانه
طـوالن  کـردن زمـان     ،هاج باال بردن حساسيت آناليتي  راه

  زيرا غلظـت بـاکترج ممکـ    استورده آبردارج از فر نمونه
تجربـه نشـان داده کـه    . است از ايـ  طريـق افـزوده شـود    

ميــزان  ،بــردارج در روز دوم در مقايســه بــا روز اول نمونــه
    .يد شده را به همـراه خواهـد داشـت   يباالترج از آلودگ  تا

  ي  بـه توانـا  يحساسيت بالين  ي  روش تشخيص باکتريا
ــا     ــده ب ــوده ش ــدهاج آل ــراج تشــخيص واح ــتگاه ب آن دس

ها بـاالتري  مـرگ و ميـر و       دارد که شيو  آنيها ارگانيسم
از اي  رو حساسـيت بـالين  يـ      .بيمارج را به همراه دارد
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زا بودن بـاکترج، سـرعت    چون بيماري روش به عوامل  هم
رشد باکترج در دستگاه در مقايسه بـا سـرعت رشـد آن در    

ورده و ســرعت ارســال ســيگنال تشخيصــ  از طــرف آفــر
 از آن .اسـت ورده وابسـته  آاشـت  فـر  دستگاه براج کنـار گذ 

زمـان تشـخيص    ،هاج متک  بـه کشـت   که در سيستم  ييجا
عمل آمده در روز اول ه هاج ب اهميت زيادج دارد در کشت

اکثــر ،  Bact/Alertورده توســح دســتگاه آيــا دوم تهيــه فــر
تـا   29آلوده طـ    هاج تشخيص  از واحدهاج واقهًا سيگنال

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

ساعت قبل از توزيع پالكـت بـه    26تا  12گزارش نتايا را 
منفـي تـا تـاريخ    )تاخير انداخته و واحدها را تحـت عنـوان  

ـ    سيگنال. دارند ارسال مي( پخ  دسـت  ه هـاج تشخيصـ  ب
 31توسح زمان با م)ساعت 69تا  6 آمده در اي  مطالهه ط 

در يـ   . بـوده اسـت  ( سـاعت  9ساعت و انحـراف مهيـار   
که بـه بـرآورد سـرعت    Bact/Alert مطالهه مشابه با دستگاه 

بـاکترج هـوازج تلقـيح شـده در واحـدهاج       113تشخيص 
. ساعت بوده اسـت  2/16متوسح اي  زمان  ،پالکت پرداخته

ســاعت  BACTEC   5/16محاسـبه ايــ  زمــان بــا دســتگاه 
زمـان آنـاليز تهريـف شـده در ديگـر       .(12)گزارش گرديـد 

مصـرفي   O2كـه   Pall (eBDS)ها هـم چـون كشـت     سيستم
 Scan Systemكنـد و يـا    گيري مي ها را اندازه توسح باكتري

(Hemo system)       كه بـا روش فلـو يـا اسـتاتيك سـيتومتري
تـر   تـر و مشـخص   كند و يا روش مولكولي، كوتـاه  عمل مي

 . باشد مي
ـ  Bact/Alert سيستم      علـت  ه ي  سيستم بسته نبـوده و ب

هـاج محـيح    نياز به سرنگ جهت تلقـيح نمونـه بـه بطـري    
هـاج   امکان آلـودگ  توسـح بـاکتري    در اي  سيستم ،کشت

ــده در يــ  محــدوده وســيع وجــود دارد  ــوده کنن ــ   .آل اي
تواند ويژگ  ايـ  روش را تحـت تـاثير قـرار      ها م  آلودگي
مرکـز بـزرگ انتقـال خـون در      3اج کـه در   الههدر مط. دهد

 69262بـر روج  Bact/Alert وسيله سيستم ه اياالت متحده ب
 ،واحد پالکت تهيه شده به روش آفرزيس صـورت گرفـت  

 ؛مثبـت کـاکب  . مورد مثبت کاکب گزارش گرديد 25تهداد 
باشـند کـه    هاج مثبت گزارش شده توسح دستگاه م  بطري
 ها يا از کيسه پالکت نمونه برداشته    از آنـچ ارگانيسمـهي

 .(6)شده جدا نشود
  2در % 199رآورد ويژگ  ـت بـز علـه نيـ  مطالهـدر اي    

عدم وجود مثبت کاکب به دليل عدم بـروز آلـودگ     ،روش
بردارج بـه   نمونه. بردارج و کشت بوده است در هنگام نمونه

طور مستقيم از کيسـه پالکـت و بـا رعايـت کامـل شـرايح       
در ارتباط بـا منـابع آلـوده     .سترون بودن صورت گرفته بود

توان به استريليزاسيون ناصـحيح سـطح    م  ، يکننده باکتريا
هـاج محيطـ  اشـاره     آلـودگي  پوست بـازوج اهداكننـده و  

از  ،  خـون يتري  منشا آلودگ  باکتريا در واقع مهم(. 2)کرد
  (.13)است  طريق پوست بازوي اهداکننده

هـاج گـرم مثبـت     مشابه نيـز قرابـت بـاکتري    در مطالهه    
هاج جدا شـده از واحـدهاج    فرصت طلب پوست با باکتري

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

تواند مانع استريليزاسـيون کامـل پوسـت در حـي  ضـد       مي
ـ  ت عفوني گرديده کـه خـود مـي    عنـوان يـ  منبـع    ه وانـد ب

عوامل باكتريايي مرتبح با  .(6)ر گرفته شودظکننده در ن آلوده
, سـانتريفوهها , محيح كار شامل ميزهاي كـار  آلودگي هوا و

تواننـد از طريـق منافـذ و محـل      م ... سيلرها و , ها يخچال
لـذا  . ها نفوک کننـد  ها به داخل کيسه سيل نمودن کورد کيسه

 ،هـاج پالکتـ    وردهآخون و به ويژه فر سالمت يبراج ارتقا
ـ  از  (GMP)كـارگيري اصـول صـحيح توليـد    ه نياز است با ب
کارگيرج صحيح مواد ضـدعفون  کننـده و   ه جمله تهيه و ب
هـا   آلـودگي  از بـروز ايـ    ،مربوطه هاج  SOPرعايت دقيق 
 .يميپيشگيرج نما

که اطالعـات   در خاتمه شايان ککر است با توجه به اي     
دهـد صـرف انجـام     نشـان مـ    هـا  مقالـه  آمـده از  دسته ب

هاج تشخيص  قـادر بـه جلـوگيرج کامـل از بـروز       آزماي 
لذا اتخاک تـدابيرج در جهـت    ،دباش نم  سپتيك هاج واکن 
سو و انجـام   هاج خون  از ي  وردهآکيفيت تهيه فر يارتقا

سازج عوامـل پـاتوهن از سـوج ديگـر      اقدامات  براج خنث 
هاج خون  داشـته   وردهآثرج در سالمت فرؤتواند نق  م م 
 .(15)باشد
 

 گيري نتيجه
  ،ت دستيـا روش كشـه بـدر مقايس Bact/Alertدستگاه     
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هاي باكتريـايي   سرعت و دقت باالتري در تشخيص آلودگي
توانــد ســبب ارتقــاي ســالمت  داشــته و اســتفاده از آن مــي

باكتريايي با توجه به اي  كه آلودگي . واحدهاي پالكتي شود
تواند سبب بروز عوار  جدي در  در واحدهاي پالكتي مي

گيرنــدگان پالكــت شــود لــذا در صــورت وجــود آلــودگي 
ضــروري اســت ضــم   ،باكتريــايي در واحــدهاي پالكتــي

كنارگذاشت  اي  واحـدها بـا بـه كـارگيري اصـول صـحيح       

هـا را   در روند تهيه پالكت ميزان اي  آلـودگي ( GMP)توليد
 . كاه  دهيم

 
 تشكر و قدرداني

وسيله نويسندگان مقاله از اهداكنندگان خون تشكر  بدي     
هيچ يك از نگارندگان ايـ  مقالـه در   . نمايند و قدرداني مي

 . انجام اي  تحقيق، منفهت شخصي نداشتند
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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. 
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