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پتري ديشهاي پالستيكي يكبار مصرف ويژگيها و روشهاي آزمون
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.c

چاپ اول

آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون ،تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار
وظيفه تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي مليرسمي ميباشد.
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تدوين استاندارد در رشتههاي مختلف توسط كميسيونهاي فني مركب از كارشناسان موسسه ،
صاحبنظران مراكز و موسسات علمي ،پژوهشي ،توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت
ميگيرد .سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي ،درجهت مطلوبيتها و مصالح ملي و با توجه به
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شرايط توليدي ،فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان ،مصرف كنندگان ،بازرگانان ،مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي
باشد .پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيونهاي فني
مربوط ارسال ميشود .و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و
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درصورت تصويب به عنوان استاندارد مليرسمي چاپ و منتشر ميشود.

پيشنويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط
تعيين شده تهيه ميشود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب ،به

m

عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر ميگردد .بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي ميشود كه بر اساس
مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره « »5تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل

er

ميگردد به تصويب رسيده باشد.
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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بينالمللي استاندارد ميباشد كه در
تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ،از آخرين
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پيشرفتهاي علمي ،فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بينالمللي استفاده مينمايد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميتواند با رعايت موازين پيشبيني شده در قانون به منظور
حمايت از مصرف كنندگان ،حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي ،حصول اطمينان از كيفيت
محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ،اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي
عالي استاندارد اجباري نمايد .موسسه ميتواند به منظور حفظ بازارهاي بينالمللي براي محصوالت
كشور ،اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و موسسات فعال در ضمينه
مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،مميزي و گواهي كنندگان سيستمهاي مديريت كيفيت و مديريت زيست
محيطي ،آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ،موسسه استاندارد اينگونه سازمانها و موسسات
را بر اساس ضوابط نظام تائيد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط
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الزم ،گواهي نامه تائيد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مينمايد .ترويج سيستم
بينالمللي يكاها ،كاليبراسيون وسايل سنجش ،تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي
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ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه ميباشد.

كميسيون استاندارد پتري ديشهاي پالستيكي يكبار مصرف ويژگيها و روشهاي آزمون
كارشناس ارشد بيوشيمي

اعضاء
استاد رحيمي -
مرتضي
قدس -زهره
زرسازي -گيتا

كارشناس علوم
آزمايشگاهي
كارشناس فيزيك
كارشناس صنايع

شركت الب ترون

شركت كنترل كيفيت بهينه
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران
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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
ايران

كارشناس علوم
آزمايشگاهي
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دبير
كهبدي -سيدعبدالعلي

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
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فهرست مطالب
هدف و دامنه كاربرد
تعاريف و اصطالحات
ساختار پتري ديش
عملكرد
حدود آلودگي
بستهبندي
عالمتگذاري
پيوست الف
پيوست ب
پيوست ج
پيوست د
پيوست هـ
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رئيس
تمدن -حسين

بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد ويژگيها و روش آزمون پتري ديشهاي پالستيكي يكبار مصرف به وسيله كميسيون
فني مربوط تهيه و تدوين شده و در هفدهمين كميته ملي استاندارد ميكروبيولوژي مورخ 29

ite

 78 /9 /مورد تاييد قرار گرفته ،اينك به استناد بند  1ماده  3قانون اصالح قوانين و
مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه سال  1371بعنوان
استاندارد ملي ايران منتشر ميشود.
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براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ،
علوم و خدمات ،استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد و هر گونه
پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود ،در هنگام تجديدنظر در
كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت.
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بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده
كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي

m

جامعه ،در حد امكان بين اين و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد
شود.
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منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است:
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1- B S 611: Part 2:1990-Part 2: SPecification For plastic-petri dishes
for single use

2- AS 2766-1997 Petri dishes-plastic-for Single use
3- Dictionary of Microbiology
by,paul singleton
Diana Sainsbury 1981

ويژگيها و روش آزمون پتري ديشهاي پالستيكي يكبار مصرف
 1هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ابعاد ،مواد و نحوه پرداخت پتري ديشهاي پالستيكي
مقررات مربوط به استحكام ،پايداري هنگام انباشته شدن روي هم مقاومت در برابر

ite

يكبار مصرف مناسب براي كارهاي ميكروبشناسي ميباشد .اين استاندارد همچنين
شكستگي و تغيير شكل حرارتي را تعيين ميكند .روشهاي آزمون در پيوست1ها داده شده

 2تعاريف و اصطالحات
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است.

در اين استاندارد اصطالحات و /يا واژهها با تعاريف زير به كار ميرود:
2ـ  1پتري ديش
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ظرفي است درپوش دار كه در ميكروبشناسي از آن استفاده شده و طبق ويژگيهاي اين
استاندارد ساخته شده است.
2ـ  2ظرف

m

يكي از اجزاء پتري ديش است كه قطر آن كمتر از ابعاد درپوش ميباشد.
2ـ  3درپوش

er

يكي از اجزاء پتري ديش است كه قطر آن بزرگتر از ابعاد ظرف ميباشد.

3ـ  1شكل

.c

 3ساختار پتري ديش
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پتري ديش بايد دايرهاي شكل و بدون تقسيمات داخلي (بدون خانه) باشد.
3ـ  2مواد

پتري ديش بايد از مواد پالستيكي شفاف ساخته شود.
يادآوري -مواد پالستيكي بايد بي رنگ و بازيافت نشده باشند.
3ـ  3ابعاد

ابعاد پتري ديش بايد طبق جدول (  (1باشد ظرف و درپوس پتري در شكل (  (1نشان داده
شده است.
3ـ  4پرداخت
3ـ 4ـ  1كليات

ite

ظرف درپوش آن نبايد لبههاي تيز داشته باشند.
سطح پترس ديش بايد صاف و صيقلي بوده و عاري از هر گونه خط يا نقايصي باشد كه
ممكن است بر كار ميكروبشناسي تاثير نامطلوب بگذارد.
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يادآوري -لبههاي تيز ممكن است باعث بريدن ،سوراخ كردن يا سائيدگي پوست استفاده
كننده شود.
3ـ 4ـ  2لبهها

لبههاي ظرف و درپوش آن بايد موازي بوده و رواداري آن نسبت به يك صفحه مسطح
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بيش از  5درجه نباشد.

3ـ  5تهويه

در صورتيكه پتري ديش از نوع تهويه دار است تهويه بايد از طريق يك برآمدگي (به
ارتفاع  0 /12mmتا  (0 /25mmيا چند برآمدگي با فواصل يكسآن (به ارتفاع 25mm

 0 /تا  (0 /50mmروي سطح داخلي درپوش و در مجاورت ديواره آن انجام شود.
برآمدگي بايد به حدي باشد كه در داخل فاصله هوايي بين ظرف و درپوش قرار نگيرد.

 4عملكرد
4ـ  1آزمون استحكام
قطر داخلي درپوش ،هنگاميكه طبق پيوست الف و در جهت نيروي اعمال شده
4ـ 1ـ  2ظرف
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اندازهگيري ميشود نبايد بيش از  1mmكاهش يابد.

ite

4ـ 1ـ  1درپوش

قطر داخلي ظرف ،هنگاميكه طبق پيوست الف و در جهت نيروي اعمال شده اندازهگيري
ميشود نبايد بيش از  2mmكاهش يابد.
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4ـ  2آزمون مقاومت در برابر تغيير شكل حرارتي

ميزان تخت بودن ظرف پس از انجام آزمون پيوست ب بايد طبق جدول (  (1بوده و پتري
ديش تغيير شكل نداده و روي يك سطح تخت حركت نوساني نداشته باشد.

m

4ـ  3آزمون مقاومت در برابر شكستگي
4ـ 3ـ  1درپوش

er

درپوش پتري ديش هنگاميكه طبق پيوست ج آزمون ميشود نبايد تحت بار ) 9 /8Nمعادل
 (1000gشكسته شده يا تغيير شكل دائمي دهد.

.c

4ـ 3ـ  2ظرف

ظرف پتري ديش هنگاميكه طبق پيوست ج آزمون ميشود نبايد تحت بار ) 7 /36Nمعادل
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 (750gشكسته شده يا تغيير شكل دائمي دهد.
4ـ  4پايداري هنگام انباشته شدن روي هم
هنگام آزمون طبق پيوست د بايد بتوان ده پتري ديش را كه روي هم گذاشته شده است 12
درجه نسبت به خط قائم بدون فروريختن كج كرد.

 5حدود آلودگي
پتري ديشها بايد عاري از آلودگي ناشي از چسبيدن ذرات با قطر بزرگتر از 100
ميكرومتر باشند.
بررسي از طريق بازديد چشمي انجام ميشود.

ite

به منظور جلوگيري از آلودگي پتري ديش از طريق ميكروارگانيسمها پتري ديشها بايد
تحت شرايط اسپتيك ساخته شده يا پس از ساخت در معرض سترون شدن با استفاده از
اشعه گاما قرار گيرند.
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يادآوري -روشهاي زير براي توليد پتري ديش پالستيكي با سطح قابل قبولي از آلودگي
ميكروبيولوژي مناسب است:
الف -ساخت اسپتيك

y
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ساخت اسپتيك در شرايط محيطي كنترل شده انجام ميگيرد بطوريكه در هر مرحله

آلودگي ميكروبي در يك سطح ناچيز نگهداشته ميشود .موفقيت در ساخت اسپتيك بستگي
به قابليت كنترل شرايط محيطي بين محل تخليه ماشين قالبگيري تزريقي و محلي كه در

m

آن محصول بستهبندي و آببندي ميشود دارد.
ب -سترون كردن در پايان ساخت

er

سترون كردن از طريق اشعه گاما بايد توسط سازماني كه مسئوليت اين كار را بعهده دارد

.c

يا تحت نظارت آن سازمان انجام شود.

 6بستهبندي

پتري ديشها بايد در كيسههاي آب بندي شده عرضه شده و نفوذپذيري آن به گونهاي باشد

om

كه از آلودگي ميكروبي تحت شرايط عادي انبارداري و حمل جلوگيري شود.
يادآوري -اگر كيسهها از جنس پلي اتيلن است توصيه ميشود ضخامت آن از 70
ميكرومتر كمتر نباشد.

هر كيسه بايد حاوي حداكثر  20پتري ديش بوده و همه آنها در يك جهت به طور منظم
روي هم چيده شده بطوريكه قابل رويت باشد.

 7عالمتگذاري
اطالعات زير بايد روي هر يك از جعبهها يا كارتنهاي پتري ديش به طور واضح و خوانا
عالمتگذاري شود:
الف -عبارت يكبار مصرف

ite

ب -نام يا عالمت تجاري سازنده يا عرضه كنندهاي كه به سادگي قابل شناسايي باشد و
شماره سري ساخت
د -يكي از اطالعات زير برحسب روش توليد:
1ـ توليد به صورت اسپتيك
2ـ توليد با استفاده از اشعه گاما
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ج -نوع پتري ديش (تهويه دار يا بدون تهويه)
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اطالعات زير بايد روي هر يك از كيسههاي پتري ديش كه در داخل جعبه يا كارتن قرار
ميگيرند بطور واضح و خوانا عالمتگذاري شود:

m

1ـ نام يا عالمت تجارتي سازنده يا عرضه كنندهاي كه به سادگي قابل شناسايي باشد.

پيوست الف
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(الزامي)

.c

آزمون استحكام

الف 1 -هدف آزمون

om

هدف از انجام اين آزمون تعيين اين مساله است كه آيا پتري ديش هنگام حمل ،استحكام
كافي جهت مقاومت در برابر تغيير شكل بيش از حد را دارد يا خير.
الف 2 -وسايل

الف2 -ـ  1يك مجموعه آزمون (شكل  (2براي نگهداشتن پتري ديش شامل:
الف -يك پايه با دو بلوك مربع شكل چوبي به ابعاد  25mmو ضخامت  15mmكه در
فاصله  25ميليمتري از يكديگر به طور محكم قرار گرفتهاند.

ب -يك تكيه گاه چوبي سخت با پهناي  100mmو ضخامت  40mmكه از بلوك عقبي
5mmفاصله دارد.
ج -راهنما براي انگشتك آزمون شامل يك صفحه فلزي سخت با سوراخي به اندازه
4mmكه فاصله آن از بلوك جلويي به اندازه  15تا  25ميليمتر بوده و ارتفاع آن از 15
الف2 -ـ  2انگشتك آزمون با توانايي اعمال بار نقطهاي (500g) 4 /90N
الف2 -ـ  3كوليس با گستره مقياس صفر تا  150ميليمتر
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الف 3 -شرايط آزمون

ite

تا  40ميليمتر قابل تنظيم است.

نمونه (ظرف يا درپوش) بايد قبل از آزمون به مدت يكساعت در دماي 20±2°C
نگهداشته شود.
الف 4 -روش آزمون
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الف4 -ـ  1پايه را روي يك سطح تراز قرار دهيد .نمونه را رو به باال طوري روي

بلوكها بگذاريد كه در تماس با تكيه گاه قرار گرفته و سوراخ مربوط به انگشتك آزمون
جهت نيروي اعمال شده).
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مركز نمونه و نقطه تماس نمونه با تكيه گاه روي يك خط راست قرار گيرند (يعني در
الف4 -ـ  2راهنماي انگشتك آزمون را در فاصله  10ميليمتري از نمونه طوري تنظيم

er

كنيد كه انگشتك آزمون كه از ميان سوراخ عبور ميكند با ديواره خارجي نمونه در

.c

ارتفاعي برابر نصف ارتفاع كل ديواره تماس پيدا كند.
الف4 -ـ  3با استفاده از كوليس ،قطر داخلي نمونه را در جهت اعمال نيرو اندازهگيري

om

كنيد.

الف4 -ـ  4انگشتك آزمون را از ميان راهنما عبور داده و يك نيروي ثابت /90N
(500g) 4را بصورت افقي و در امتداد خط راستي كه در بند الف 4ـ  1به آن اشاره شد
اعمال كنيد.

الف4 -ـ  5قطر داخلي نمونه را طبق بند الف 4ـ  3پس از  10ثانيه ضمن نگهداشتن بار
مجددا اندازهگيري كنيد.

الف4 -ـ  6انگشتك آزمون را برداريد.
الف 5 -بيان نتايج
قطر داخلي اندازهگيري شده طبق بند الف 4ـ  5را از مقدار اوليه كه طبق بند الف4 -ـ 3
تعيين شده بود كم كرده و اين اختالف را با آنچه در بند 4ـ 1ـ  1يا 4ـ 1ـ ) 2برحسب

ite

مورد) مشخص شده است مقايسه كنيد.

(الزامي)
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پيوست ب
آزمون مقاومت در برابر تغيير شكل حرارتي
ب 1 -مواد

y
ol

ب1 -ـ  1محيط كشت حاوي  %1/5±0/2آگار
ب 2 -روش آزمون

پتري ديش را روي يك سطح شيشهاي تخت و در دماي محيط قرار دهيد .محيط كشت را

m

تا زمانيكه ذوب شود گرم كرده و پس از آنكه تا دماي  60±2°Cسرد شده 20±0/5
ب 3 -بيان نتايج

er

mLاز آن را در ظرف پتري ديش ريخته و درپوش آن را گذاشته و بگذاريد بماند.
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.c

پتري ديش را به منظور مطابقت با بند 4ـ  2امتحان كنيد.

پيوست ج
(الزامي)

آزمون مقاومت در برابر شكستگي

ج 1 -هدف آزمون

هدف از انجام اين آزمون تعيين اين مساله است كه آيا پتري ديش استحكام كافي جهت
مقاومت در برابر جابجايي عادي آزمايشگاهي را دارد يا خير.

ج 2 -وسايل
ج2 -ـ  2انگشتك آزمون با توانايي اعمال بار تا ) (2000g) 19 /61Nالف 2ـ  2را
ببينيد).
ج 3 -شرايط آزمون

ite

شرايط آزمون بايد طبق بند الف 3 -باشد.
ج 4 -روش آزمون
دهيد.
نوك انگشتك آزمون را به مركز سطح نمونه اعمال كنيد.
انگشتك آزمون را در وضعيت قائم قرار دهيد.
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ج4 -ـ  1نمونه (ظرف يا درپوش) را به طور وارونه روي يك سطح تراز سخت قرار

ج4 -ـ  2ضمن ثابت نگهداشتن انگشتك آزمون در وضعيت قائم يك نيروي فزاينده را به

y
ol

طور يكنواخت اعمال كنيد .نرخ افزايش بايد به گونهاي باشد كه در مدت  10sتا 15s

مقدار نيرو از صفر نيوتن به  19 /61نيوتن (صفر  gتا  (2000gطبق آنچه نشان دهنده
روي وسيله نشان ميدهد) افزايش يابد.
نمونه را مشاهده و بررسي كنيد.

m

ج4 -ـ  3در حين اعمال نيرو ،ايجاد هر گونه ترك ،شكستگي يا تغيير شكل دائمي در

ج -بيان نتايج

.c

گزارش كنيد.

er

مقدار نيروي قرائت شده روي انگشتك آزمون را كه باعث چنين تغيير شكلي شده است
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نتيجه را به منظور سازگاري با زيربندهاي 4ـ 3ـ  1يا 4ـ 3ـ  2برحسب مورد بررسي
كنيد.

پيوست د
(الزامي)

ite

آزمون پايداري هنگام انباشته شدن روي هم
د 1 -مواد
د 2 -وسايل
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د1 -ـ  1محيط كشت حاوي  %1/5±0/2آگار
د2 -ـ  1نقاله مناسب ،يا مقياسي براي اندازهگيري زاويه شيب نسبت به خط قائم
د 3 -روش آزمون

د3 -ـ  1ده پتري ديش را برداشته و در هر يك  20±0/5mlمحيط كشت بريزيد.

y
ol

درپوش هر يك از پتري ديشها را گذاشته و بگذاريد بماند.

يادآوري -از پتري ديشهايي كه آزمون تغيير شكل حرارتي روي آنها انجام شده و با
زيربند 4ـ  2مطابقت دارند ميتوان استفاده كرد.

m

د3 -ـ  2ده پتري ديش پرشده با محيط كشت را روي يك صفحه افقي صاف و سخت بر
روي يكديگر قرار دهيد بطوريكه روي پائينترين ديش محكم نگهداشته شوند.

er

د3 -ـ  3صفحه را با يك نرخ ثابت كج كنيد بطوريكه پتري ديشهاي روي هم انباشته شده
گزارش كنيد.

.c

كج شوند زاويه شيب پتري ديشها را نسبت به خط قائم هنگام فروريختن پتري ديشها
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د 4 -بيان نتايج

نتيجه را به منظور سازگاري با زيربند 4ـ  4بررسي كنيد.

پيوست ه
(الزامي)
روش تعيين بي اثر بودن پتري ديشهاي پالستيكي در برابر فعاليتهاي

ite

ميكروب شناشي
ه 1 -هدف آزمون
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هدف از اين آزمون تعيين اين مساله است كه آيا پتري ديشهاي پالستيكي يكبار مصرف از
نظر رشد دادن باكتريهايي كه به طور طبيعي در معرض آن قرار ميگيرند خنثي هستند
يا خير
ه 2 -معرفها

y
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ه2 -ـ  1كليات

تمامي معرفها بايد از درجه آزمايشگاهي شناخته شده بود و فقط از آب مقطر عاري از
ه2 -ـ  2محلول بافر فسفات

m

يون استفاده شود.

محلول  0 /01mo1 /1سديم دي هيدروژن ارتوفسفات ) (NaH2Po4 . 2H2Oرا با حل

er

كردن  0 /93گرم سديم دي هيدروژن ارتوفسفات در آب و رسآندن آن به حجم يك ليتر

.c

تهيه كنيد  PHاين محلول را توسط محلول سديم هيدروكسايد بين  6 /8تا  7تنظيم كرده
و در دماي  121°Cبه مدت  15دقيقه اتوكالو كنيد.
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ه2 -ـ  3محلول آمونيوم سولفات

 10گرم آمونيوم سولفات را در  100ميلي ليتر محلول بافر فسفات (ه 2 -ـ  (2حل كرده
و  PHآن را توسط سديم هيدروكسايدبين  6 /8تا  7تنظيم كنيد سپس آن را در دماي
121°Cبه مدت  15دقيقه اتوكالو كنيد.
ه2 -ـ  4محيط مايع حداقل

 10ميلي ليتر محلول بافر (ه 2 -ـ  (2را به  89ميلي ليتر آب اضافه كرده و يك گرم دي
گلوكز بدون آن را در محلول رقيق شده فوق حل كنيد .اين محلول را در حجمهاي 10
ميلي ليتري در ظروف متداول ريخته و به مدت  15دقيقه در دماي  121°Cاتوكالو
كنيد.
اضافه كنيد.
ه2 -ـ  5نوترينت براث
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هر محيط مايع مناسبي كه قادر به رشد اشرشياكلي ( (E-Coliباشد.
ه2 -ـ  6محلول تلقيح (براي كشت)
محلول تلقيح را به روش زير تهيه كنيد:
الف -يك كشت از  NCTC,E-Coliبه

1

ite

سپس آنها را در دماي  44°Cسرد كرده و به آن يك ميلي ليتر محلول بافر (ه 2 -ـ (3

به شماره  8196را برداشته و دوباره احيا

ب -نوترينت براث (ه 2 -ـ  (5را با يك اونس

y
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كرده و روي محيط نوترينت آگار نگهداري كنيد.
2

از محيط نگهدارنده مورب (آگار كج)

كردن محلول براث بايد كدر شود.

m

كشت داده و در دماي  37±1 °Cبه مدت  18تا  24ساعت انكوبه كنيد .بعد از انكوبه
ج -محيط مايع حداقل (ه 2 -ـ  (4را از محلول براث با استفاده زا يك لوپ به قطر 3

er

ميلي متر كشت داده و در دماي  37±1°Cانكوبه كنيد.

.c

د -نمونه را صدبار با محلول بافر (ه 2ـ  (2رقيق كنيد.
ه 3 -دستگاه مورد نياز
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اتوكالو يا سترون كننده با كارايي سترون كردن در دماي  121±1°Cتوسط بخار
ه 4 -پتري ديشهاي مورد آزمون
تماي پتري ديشهاي مورد آزمون بايد از يك بسته انتخاب شوند.
ه 5 -تهيه پليتها (پتري ديشهاي محتوي محيط آگار)
ه5 -ـ  1پليتهاي حاوي آگار حداقل با گلوكز

 10ميلي ليتر محلول بافر (ه 2ـ (2را به  89ميلي ليتر آب اضافه كرده و يك گرم د-
گلوكز بدون آن را در آن حل كنيد  0 /8گرم آگار به آن اضافه كرده و به مدت  15دقيقه
در دماي  121°Cاتوكالو كنيد .سپس آن را تا دماي  44°Cسرده كرده و يك ميلي ليتر
محلول بافر (ه 2ـ  (3به آن اضافه كنيد  20ميلي ليتر از اين محلول را در داخل پتري

ite

ديش مورد آزمون ريخته و بگذاريد ببندد .سپس آن را در دماي  37±1°Cخشك كنيد تا
قطرات رطوبت كامال از سطح آن ناپديد شود.
ه5 -ـ  2پليت حاوي آگار حداقل بدون گلوكز
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 10ميلي ليتر محلول بافر (ه  (2-2را به  89ميلي ليتر آب اضافه كنيد  0 /8گرم آگار
به آن اضافه كرده و به مدت  15دقيقه در دماي  121°Cاتوكالو كنيد.

سپس آن را تا دماي  44°Cسرده كرده و يك ميلي ليتر محلول بافر (ه 2ـ  (3به آن اضافه
كنيد  20ميلي ليتر از اين محلول را در داخل پتري ديش مورد آزمون ريخته و بگذاريد
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ببندد .سپس آن را در دماي  37±1°Cخشك كنيد تا قطرات رطوبت كامال از سطح آن
ناپديد گردد.
ه5 -ـ  3پليت حاوي نوترينت آگار

m

 0 /5گرم پپتون  0 /5گرم عصاره مخمر و  0 /8گرم آگار را در  100ميلي ليتر بافر
(ه 2ـ  (2حل كرده و  PHآن را بين  6 /8تا  7 /0تنظيم و به مدت  15دقيقه در دماي

er

121°Cاتوكالو كنيد .سپس آن را تا دماي  44°Cسرد كرده و يك ميلي ليتر محلول بافر

.c

(ه 2ـ  (3به آن اضافه كنيد .يك پليت را مطابق قسمت (ه 5ـ  (1با استفاده از يك پتري
ديش ديگر تهيه كنيد.
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ه 6 -كشت پليتهاي آزمون و كنترل
يك پليت آزمون حاوي آگار حداقل با گلوكز ،يك پليت كنترل حاوي نوترينت آگار و يك
پليت كنترل حاوي آگار حداقل بدون گلوكز را برداريد 0 /1 .ميلي ليتر از محلول ) E-
Coliه 2ـ ) (6د) را روي نيمي از سطح آگار پيپت كرده و به وسيله لوپ آن را تا حد
امكان نزديك به لبه هاي پتري ديش پخش كنيد .صبر كنيد تا محلول تلقيح جذب محيط كشت
شود .سپس هر سه پليت را به مدت  18تا  24ساعت در دماي  37±1°Cانكوبه كنيد.

ه 7 -تفسير نتايج
هيچگونه رشدي نبايد روي محيط كشت بدون گلوكز (پليت كنترل (ه 5ـ  (2مشاهده گردد.
رشد تمام عيار روي نوترينت آگار (پليت كنترل ه5 -ـ  (3اين موضوع را ثابت ميكند كه
آزمون به نحو رضايتبخشي انجام شده و پليتها خود باعث تسريع رشد نميشوند.
حاوي اگار حداقل با گلوكز (ه 5ـ  (1مشاهده شود آن پتري ديشها را بايد عاري از
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اگر رشد كلنيهاي كوچك و يكنواخت به آساني توسط يك ذره بين دستي روي سطح پليت
خواص ممانعت كننده در نظر گرفت .اگر از رشد روي قسمتي از سطح پليت حاوي آگار
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حداقل با گلوكز (ه 5ـ  (1ممانعت شود يا اگر كلنيها يك اندازه نباشند اين پتري ديشها
رضايتبخش نخواهند بود.

يادآوري 1ـ از آنجائيكه اين روشها تحت شرايط دمايي مشابه با استفاده عادي پتري ديشها
انجام ميشود انتظار ميرود كه ديشها در اثر حرارت تغيير شكل ندهند .بنابراين هر گونه
ترديد قرار ميدهد.
يادآوري 2ـ محيط كشت حداقل

3

y
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تغيير شكل ديش در طول آزمون قبول بودن آنها را از نظر مقررات اين استاندارد مورد
محيط كشتي كه حاوي حداقل انواع الزم از مواد

m

غذايي براي رشد يك باكتري بخصوص است.

مثال :اين محيط كشت ،رشد بعضي يا تمام زير شاخههاي يك ميكروارگانيسم آكزوتروفيك

er

را تامين نميكنند اما سبب رشد شاخههاي پرتوتروفيك ميگردد.

.c

اكزوتروفيك ميكروارگانيسمهائي هستند كه قادر به سنتز فاكتورهاي رشد نميباشند.

om

پرتوتروفيك ميكروارگانيسمهايي هستند كه تمام احتياجات غذايي خود را سنتز ميكنند.
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1 - National Collection of Type Culture
2 - Onci
3 - Minimal medium (MM)
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