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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
 است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها       و استانداردمؤسسه  

 .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعي بر اين   . هشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد        مراكز و مؤسسات علمي، پژو    

است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن                      
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان،   : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت     .راكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد         بازرگانان، م 
نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات                  

) يرسم( وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي                   
 .چاپ و منتشر مي شود

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                 
شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان                           

لي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد          بدين ترتيب استانداردهايي م    . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد     
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به             )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در                    
 ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي               تدوين استانداردهاي ملي  

 .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور                    
 سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و حمايت از مصرف كنندگان، حفظ

مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد                  
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي                   . اجباري نمايد 

 .دراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايداستاندارد كاالهاي صا

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست                     

 مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را        محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش،      
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        

ترويج سيستم بين المللي    . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد              
يل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح             يكاها ، كاليبراسيون وسا   

 .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 نمايندگی
 اداره  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی       

 کل آزمايشگاههای کنترل غذاو داور

 رئيس
 رحيمی فرد، ناهيد

)PhD دکترای علوم آزمايشگاهی– ميکروبشناسی ( 
 
 

 مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ايران
 
 

اداره  -شت ، درمان و آموزش پزشكي        وزارت بهدا 
 کل آزمايشگاههای کنترل غذا و دارو

 
اداره  -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي         

 کل آزمايشگاههای کنترل غذا و دارو
 

  وصنايع غذايي كشورتغذيهتحقيقات انستيتو
 
 

 اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان تهران
 
 
 

اداره  -و آموزش پزشكي    وزارت بهداشت ، درمان     
 کل آزمايشگاههای کنترل غذا و دارو

 

 اعضاء
 ابراهيمی امام، غالمحسين

 )ليسانس صنايع غذايي(
 

 زوار، مريم

 )ليسانس تغذيه(
 

 جاللی، مريم

 )ليسانس ميکروبيولوژی (
 

 حاجی سيد جوادی، نسرين 

 )دکترای علوم آزمايشگاهی (
 

 عبيری، زهرا

 )فوق ليسانس تغذيه(
 

 عقيلی، زهرا

 )ليسانس بيولوژی(
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 مركز تحقيقات علوم     -دانشگاه علوم پزشکی ايران    
 آزمايشگاهي

 
 مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ايران

 
 

مرکز تشخيص دارو و مواد بيولوژيک سازمان دامپزشکی          
 ايران

 فروهش تهرانی، هما

 )فوق ليسانس، پاتوبيولوژی (
 

 فياضی، اکرم السادات

 )ليسانس تغذيه(
 

 محسنی، بدری

 )دکترای دامپزشکی(
 

 مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ايران
 دبير

 مهرپور، رامش

 )ليسانس صنايع( 
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فهرست اعضاء شركت كننده در هفتاد و ششمين اجالسيه كميته ملي 
 ٢٨/٦/١٣٨٤استاندارد ميكروبيولوژي و بيولوژي مورخ 

 رئيس نمايندگي
 ابوعلي ، رحيم استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه 

 )فوق ليسانس صنايع غذايي ( 
 اعضاء 

  پريسا،بابايي صنايع شير ايران

 )فوق ليسانس ميكروبيولوژي ( 
 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي         
  اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا ودارو–

 جاللي ، مريم

 )ليسانس ميكروبيولوژي ( 
 

انستيتو تحقيقات تغذيه وصنايع غذايي كشور   حاجي سيد جوادي ، نسرين 

 )دكتراي علوم آزمايشگاهي (
 

 –وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي       
 اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا ودارو

 رحيمي فرد ، ناهيد 
)PhDآزمايشگاهي  علوم دكتراي–ميكروبيولوژي( 
 

 –وزش پزشكي   وزارت بهداشت ، درمان وآم    
 اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا ودارو

 زوار ، مريم 

 )ليسانس تغذيه (
 

اداره كل استاندارد وتحقيقات صنعتي استان        
 مركزي

 سها ، ساحل 

 )فوق ليسانس (
 

 شريعتي ، منيژه  مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

 )ليسانس (
 

 



 ٧

 صيد ، سيده مريم  انمؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي اير

 )ديپلم تجربي ( 
 

 –وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي       
 اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا ودارو

 عقيلي ، زهرا 

 )ليسانس بيولوژي (
 

 مركز تحقيقات   –دانشگاه علوم پزشكي ايران     
 علوم آزمايشگاهي

 فروهش تهراني ، هما

 )فوق ليسانس پاتوبيولوژي (
 

 فياضي ، اكرم سادات  استاندارد وتحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه 

 )ليسانس تغذيه ( 
 

 مرتضويان ، امير دانشگاه تهران ـ دانشكده مهندسي بيوسيستم 

 )دكترا (
 

 مهرپور ، رامش  مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

 ) ليسانس صنايع (
 

 مولوي ، فاطمه  كارشناس موسسه استاندارد

 )سانس علوم بهداشتي در تغذيه فوق لي( 
 

 نوروزي ،سعيد مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

 )دكتراي دامپزشكي (
 

 دبير 
 پيراوي ونك، زهرا  مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

 )فوق ليسانس صنايع غذايي (
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 صفحه                                             فهرست مندرجات
 

 پيشگفتار ب

  هدف و دامنه کاربرد -۱ ۱

  مراجع الزامی -۲ ۱

  اصطالحات و تعاريف-۳ ۲

  اساس آزمايش-۴ ۳

  نمونه برداری-۵ ۳

  مواد الزم-۶ ٤

  وسايل الزم-۷ ٨

  آماده کردن آزمايه -۸ ۹

  روش اجرای آزمون-۹ ٩

  بيان نتايج-۱۰ ۱٢

  دقت-۱۱ ۱٥

  گزارش آزمون-۱۲ ۱٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الف



 ٩

 پيش گفتار 
 شمارش استافيلوكوكوسهاي كواگوالز    –ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام       «  استاندارد  

روش استفاده  :  قسمت اول    – روش آزمون    –استافيلوكوكوس ارئوس و ساير گونه ها       (مثبت  
در كه توسط كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده و             »  پاركر آگار  –از محيط كشت برد      

.  تصويب شد  ٢٨/٦/١٣٨٤ميكروبيولوژي و بيولوژي مورخ   هفتاد و ششمين اجالسيه كميته ملي       
  قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد         ٣اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة         
 . به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود١٣٧١و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن  ماه 

راي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع،                    ب
علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه                    
پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين استاندارد ارائه شود در تجديدنظر بعدي مورد توجه                  

براين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين              بنا. قرار خواهد گرفت  
 .تجديدنظر آنها استفاده كرد

در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط  موجود و                        
نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي                  

 .ورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شودكش

 روش شناسايي و شمارش       -١٣٦٩سال   : ١١٩٤اين استاندارد جايگزين استاندارد شماره        
استافيلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبت در مواد غذايي شده و استاندارد قبلی باطل اعالم می               

 .شود 

 :ته به شرح زير است منابع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رف
1-ISO  6888-1 :1999 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal 
method for the enumeration of coagulase – positive Staphylococci ( 
Staphylococcus aureus and other species )- 
Part 1 : Technique using Baird- Parker agar medium  
 
2- ISO 6888-1 : 2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal 
method for the enumeration of coagulase- positive Staphylococci(Staphylococcus 
aureus and other species)- 
Part 1 :Technique using Baird-Parker agar medium  
AMENDMENT 1: Inclusion of precision data  
 

 ب
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3- ISO 6888 - 3 :2003 , Microbiology of food and animal feeding stuffs -- 
Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci 
(Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN 
technique for low numbers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پ



 ١

 شمارش استافيلوكوكوس هاي –ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام 
  روش آزمون –) استافيلوكوكوس ارئوس و ساير گونه ها(كواگوالز مثبت 

  پاركر آگار–روش استفاده از محيط كشت برد : قسمت اول 
 

 
  دامنه  كاربرد و هدف  ۱

های کواگوالز  وسهای استافيلوکوک  كلني شمارش شن  استاندارد تعيين رو   ين اي هدف  از تدو   
موجود در مواد غذايي مورد مصرف انسان و         ) استافيلوكوكوس ارئوس وساير گونه ها      (مثبت  

 .ميباشد   ١ پارکر–ستفاده از محيط کشت جامد برد اخوراک دام با 

استافيلوكوكوس ( كوكوسهاي كواگوالز مثبت      برای جستجوی استافيلو     _ ۱يادآوري  
 ۰ مراجعه کنيد١.... در مواد غذايي به استاندارد ملي ايران)ارئوس و ساير گونه ها 

 
برای مواد غذايي فرآيند شده اي كه در آنها احتمال حضور                       _۲يادآوري   

 باشد  استافيلوكوكوسهاي آسيب ديده و ضعيف شده وجود داشته باشد و يا تعداد آنها كم              
 شرح داده شده    ۱۳۸۲سال:  ۶۸۰ ۶ كه در استاندارد ملي ايران      MPNمی توان از روش      
 ۰است، استفاده نمود

 
    مراجع الزامی٢

. مدارک الزامی زير حاوی مقرراتی است که در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است                 
در مورد مراجع دارای     . ود  بدين ترتيب آن مقررات جزئی از اين استاندارد محسوب می ش             

. يا تجديدنظر، اصالحيه ها و تجديدنظر بعدی اين مدارک مورد نظر نيست               /تاريخ چاپ و  
معهذا بهتر است کاربران ذينفع اين استاندارد ، امکان کاربرد آخرين اصالحيه ها و                          

 .تجديدنظرهای مدارک الزامی زير را مورد بررسی قرار دهند 
                                                 

1-Baird-Parker agar medium 
 . مراجعه نماييد  ISO 6888 - 3 :2003 تا تهيه وتدوين استانداردملي ايران به استاندارد بين المللي  -٢
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يا تجديدنظر آن مدارک     /يا تجديدنظر، آخرين چاپ و     /يخ چاپ و  در مورد مراجع بدون تار     
 .الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است 

 .استفاده از مراجع زير برای کاربرد اين استاندارد الزامی است 

  تجديد نظر دوم ـ ميکروبيولوژی ـ تهيه           ۱۳۸۰سال   : ۳۵۶ندارد ملی ايران   استا   ۲-۱

 عشاری برای آزمايشهای ميکروبيولوژی   سوسپانسيون اوليه و رقت های ا
 
کاربرد   تجديد نظر اول ـ ميکروبيولوژی ـ آئين        ۱۳۸۰سال   : ۲۳۲۵استانداردملی ايران      ٢-٢

 يروشهای عمومی آزمايشهای ميکروبيولوژ
 
 تجديد نظر اول ـ ميکروبيولوژی ـ آئين کار در          ۱۳۸۰سال   : ۲۷۴۷استاندارد ملی ايران        ٣-٢

 ی ميکروبيولوژی آزمايشگاهها
 
 – ميكروبيولوژي مواد غذايي وخوراك دام        – ١٣٨٢سال   : ٦٨٠٦استاندارد ملي ايران      ٤-٢

استافيلوكوكوس ارئوس و ساير گونه     (شمارش و شناسايي استافيلوكوكوسهاي كواگوالز مثبت       
 لي   شمارش و شناسايي با استفاده از بيشترين تعداد احتما:  روش آزمون ـ قسمت سوم –) ها 
 

2-5  AMD 1 ISO 6888-1 : 2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs - 
Horizontal method for the enumeration of coagulase – positive Staphylococci 
(Staphylococcus aureus and other species)-  
Part 1:Techenique using Baird – parker agar medium  
AMENDMENT 1:Inclusion of precision data  

 اصطالحات و تعاريف    ٣
 :يا واژه ها با تعاريف زير بکار می رود / در اين استاندارد اصطالحات و

 



 ٣

 های  کواگوالز مثبت  وساستافيلوکوک  ١-٣

تشکيل داده و    ٢يا نامشخص / و ١باکتری است که در محيط کشت انتخابی كلني های مشخص          
 .ايط توصيف شده دراين استاندارد ، واکنش کواگوالز مثبت از خود نشان دهد تحت شر

 

هستند اما  ١اغلب استافيلوکوکوسهای کواگوالز مثبت، مربوط به  گونه ارئوس          _ ۱يادآوری  
 ٣استافيلوکوکوس هايکوس  و ٢ها مثل استافيلوکوکوس اينترمديوس      ازگونه بعضی

 .نيزکواگوالز مثبت می باشند
 

 در اين استاندارد استافيلوکوکوسهايي که واکنش کواگوالزمثبت قوی دارند           _ ۲ يادآوری
بررسی می شوند ، اما بعضی از گونه های استافيلوکوکوس واکنش کواگوالز مثبت ضعيف              
می دهند اين گونه ها ممکن است با ديگر باکتريها اشتباه شوند که با استفاده از آزمونهای                  

 ترمونوکلئاز ـ آزمايش تخمير مانيتول ـ ايجاد هموليز و               تکميلی بعنوان مثال توليد    
 . از ديگر باکتريها تشخيص داده می شوند ٤حساسيت به ليزواستافين

 
 وسهای کواگوالز مثبت ك  شمارش استافيلوکو٢-٣

های کواگوالز مثبت موجود در هر ميلی ليتر يا در هر گرم             وس  منظور تعيين تعداد استافيلوکوک   
 .   که طبق روش شرح داده شده در اين استاندارد مورد آزمايش قرار مي گيرداز نمونه است

 
 اساس آزمايش   ۴

در ( و يا سوسپانسيون اوليه      ) در صورت مايع بودن       (۲کشت مقدار مشخصی از آزمايه      ۴-۱
و رقت های تهيه شده از آنها ، در سطح محيط کشت جامد انتخابی                  ) صورت جامد بودن     

 . ) ر رقت دو پليت استفاده می شودترجيحاً برای ه(
                                                 

1- Typical colonies 
2- Atypical colonies 
3 - aureus 
4- Intermedius  
5- Hyicus 
6-Lysostaphin 
7- Test sample 



 ٤

 
  و   ۲۴زمان   درجه سلسيوس به مدت      ۳۷ گرمخانه گذاری هوازی پليت ها ، در دمای              ۴-۲
 . ساعت ۴۸
 
های کواگوالز مثبت در هر ميلی ليتر يا در هر گرم از                وسمحاسبه تعداد استافيلوکوک    ۴-۳

ود در پليت های دارای      يا نا مشخص موج   / نمونه، به طريق شمارش پرگنه های مشخص و         
 .رقت انتخابی که نتيجه معنی داری داده و بوسيله آزمايش کواگوالز تأييد شده باشند 

 
   نمونه برداری  ٥

تحويل داده می شود بايد نماينده واقعی کل نمونه بوده و در طی              نمونه هايي که به آزمايشگاه      
 .آن ايجاد نشده باشد حمل، جابه جايي و نگهداری صدمه نديده و يا تغييری در 

 . مراجعه کنيد۱۳۸۰سال  : ۲۳۲۵برای اطالع ازشرايط نمونه برداری به استاندارد ملی ايران 

  مواد الزم  ۶
جهت آگاهی بيشتر در رابطه با آئين کار در آزمايشگاههای ميکروبيولوژی به استاندارد ملی                  

 . مراجعه کنيد ۱۳۸۰ سال  :۲۷۴۷ايران 

 .استفاده از محيط كشت تجاري ، طبق دستور سازنده عمل نماييددر صورت  _ يادآوري

 
 رقيق کننده   ۶-۱

 .د مراجعه کني۱۳۸۰ سال   :۳۵۶برای تهيه رقيق کننده به استاندارد ملی ايران شماره 
 
 محيط های کشت        ۶-۲

 ۱محيط کشت برد ـ پارکر آگار     ۶-۲-۱

  پايه  كشت محيط۶-۲-۱-۱

   مقدار    مواد تشكيل دهنده

  گرم ۱۰            ٢کازئين هضم شده پانکراتيک
                                                 

1 - Baird-  parker agar medium 
2 -Pancreatic  digest  of  casein 



 ٥

  گرم  ۱                                ٣عصاره مخمر

  گرم ۵      ۴عصاره گوشت

 گرم ۱۰     ۵پيرووات سديم

  گرم ۱۲                                                            ۶ال ـ گليسين 

  گرم  ۵                                 ۷   ليتيميدکلر

 ۸ گرم۱۲-۲۲                                 آگار

  ميلی ليتر برسانيد ۱۰۰۰     به حجم     آب مقطر 

  تهيه روش

 فوق يا محيط کشت تجاری را با آب مقطر به حجم رسانده و حرارت دهيد تا شفاف                       مواد
 ۱۲۱ ارلن های مناسب تقسيم کنيد و در دمای            ميلی ليتری در   ۱۰۰سپس به حجم های     . شود

 . دقيقه سترون نماييد ۱۵  زمان درجه سلسيوس به مدت

pH              ۲/۷ ± ۲/۰ درجه سلسيوس    ۲۵ را طوری تنظيم نماييد که پس از سترون کردن، در دمای 
 .باشد

 
 محلول ها  ۶-۲-۱-۲
 محلول تلوريت پتاسيم ۶-۲-۱-۲-۱

  مقدار  مواد تشكيل دهنده

  گرم    ۱           ۱تاسيمتلوريت پ

  ميلی ليتر    ۱۰۰                     آب مقطر
             

 
 

                                                 
1  - Yeast  extract 
2-Meat  extract 
3-Sodium  pyruvate 
4-L – Glycine  
5-Lithium  chloride 

 .  داردن بستگی به قدرت بستن آمقدارآگار-٦
 

7 –Potassium tellurite (K2TeO3) 



 ٦

 
   تهيه روش

محلول را با استفاده از     . تلوريت پتاسيم رادر آب مقطر به كمك حرارت ماليم كامالًحل کنيد             
محلول تهيه  .  ميکرومتر می باشد سترون نماييد        ۲۲/۰  آن  منافذ قطرصافی باکتريولوژيک که    

.  درجه سلسيوس قابل نگهداری می باشد        ۳± ۲يک ماه در دمای     مدت زمان   شده حداکثر برای    
 .در صورت مشاهده رسوب، آنرا دور بريزيد 

  ، بنابراين  با توجه به اينکه پودرتلوريت پتاسيم رطوبت را سريع جذب می کند            _ يادآوری
  . خشک و خنک نگهداری کنيد در جایآنرابعد از مصرف در آن را محكم ببنديد و

 
  ) درصد يا مطابق با دستور سازنده۲۰با غلظت تقريبی (امولسيون زرده تخم مرغ  ۶-۲-۱-۲-۲

سپس آنرا  . تخم مرغ تازه و سالم را با استفاده از موادپاک کننده شستشو داده ، آبکشی نمائيد                   
. رار دهيد و خارج نماييد       ثانيه ق  ۳۰زمان درصد حجمي به مدت      ۷۰) اتانل  (در الکل اتيليك    

با پنس  ) طرفی که قسمت اطاقک هوايي وجود دارد        (با رعايت شرايط سترون از قسمت انتها        
سترون به قطر تقريبی دو سانتی متر سوراخ نموده ، پس از کنار زدن غشاء ليفی تا حد امکان                     

اده از يک پي پت     سفيده را خارج کنيد ، سپس سوراخ ايجاد شده را کمی بزرگتر کرده با استف               
سپس .  ميلی ليتری سفيده باقيمانده در اطراف زرده را خارج نماييد              ۵ يا   ۲سترون نوک گرد    

زرده را داخل يک استوانه مدرج سترون ريخته  و چهار برابر حجم آن آب مقطر سترون اضافه                  
 به مدت    درجه سلسيوس  ۴۷اين مخلوط را در حمام آب گرم با دمای          . نموده وکامالً هم بزنيد     

 ساعت در دمای   ۲۴تا   ۱۸  زماندو ساعت قرار دهيد و بگذاريد به مدت

در شرايط سترون، اليه رويي امولسيون       .  درجه سلسيوس بماند تا رسوب تشکيل شود          ۳ ۲±
اين امولسيون  را    . تشکيل شده  را جهت اضافه کردن به محيط کشت ، جمع آوری نماييد                  

 درجه سلسيوس نگهداری و      ۳± ۲ت مي توان، در دمای        ساع ۷۲زمان  حداكثر برای مدت     
 . مصرف نمود

 

آنرا مطابق دستور   در صورتيکه امولسيون تجاری دردسترس بود می توانيد            _يادآوری
  . مورد استفاده قرار دهيدسازنده 

 

 



 ٧

 )۳ ، سولفاديميدين۲سولفامتازين ( ١   محلول سولفامزاتين۶-۲-۱-۲-۳

     مقدار         مواد تشكيل دهنده

  گرم   ۲/۰                                         سولفامزاتين

  ميلی ليتر۱۰   مول درليتر    NaOH : (۱/۰(محلول هيدروکسيدسديم

  ميلی ليتر  ۹۰                                        آب مقطر
 

  تهيهروش
 ۱۰۰آب مقطر حجم نهايي را به         سولفامزاتين رادر محلول هيدروکسيد سديم حل نموده با           

 .ميلی ليتر برسانيد 

.  ميکرومتر سترون نماييد     ۲۲/۰  آن  منافذ كه قطر محلول را با استفاده از صافی باکتريولوژيک         
 درجه سلسيوس قابل نگهداری می       ۳± ۲ محلول تهيه شده حداکثر برای يک ماه در دمای            

 .باشد 
 

 حضور پروتئوس در آزمايه وجود دارد برای        اين محلول درمواردی که احتمال     -يادآوری  
 .  جلوگيری از رشد اين ميکرو ارگانيسم استفاده می شود 

 
  کامل  كشتمحيط   ۶-۲-۱-۳

 مقدار      مواد تشكيل دهنده

 ميلی ليتر       ۱۰۰                 )                   ۱-۱-۲-۶طبق بند ( پايه  كشتمحيط

 ميلی ليتر       ۱                   )          ۱-۲-۱-۲-۶ق بند طب(محلول تلوريت پتاسيم 

  ميلی ليتر     ۵                    )        ۲-۲-۱-۲-۶طبق بند(امولسيون زرده تخم مرغ 

   ميلی ليتر  ۵/۲ )           ۳-۲-۱-۲-۶طبق بند (محلول سولفامزاتين در صورت لزوم 
 

  تهيهروش

 درجه  ۴۷ب نموده سپس با استفاده از حمام آب گرم  به دمای                    پايه را ذو     كشت محيط
                                                 

1 -Sulfamezathine 
2 -Sulfamethazine 
3 –Sulfadimidine 



 ٨

 )۲ -۲-۱-۲-۶   و ۱-۲-۱-۲-۶  بندهای طبق   (آنگاه دو محلول ديگر    . سلسيوس برسانيد   
 را که قبالً جهت هم دما شدن با محيط           ) ۳-۲-۱-۲-۶بند طبق   ( ودرصورت لزوم محلول     

 پايه اضافه    كشت ون به محيط   پايه در حمام آب گرم قرار داده ايد تحت شرايط ستر              كشت
 .پس از هربار افزودن، مخلوط را کامالً هم بزنيد . نماييد 

 
   آماده کردن پليت ها  ۶-۲-۱-۴

 سترون ريخته   پليت هاي را به درون    ) ۳-۱-۲-۶ بند   طبق(کامل  كشت  مقدار مناسبی از محيط     
پليت . حيط ببندد  ميلی مترباشد و بگذاريد تا م       ۴به گونه ای که ضخامت محيط کشت حدود          

قبل .  درجه سلسيوس نگهداری نمود      ۳ ± ۲ ساعت در دمای   ۲۴  زمان ها را می توان به مدت     
استفاده از پليت ها بهتر است در پوش پليت ها را برداريد و در  گرمخانه با درجه  حرارت                      از

 درجه سلسيوس بصورت وارونه قرار دهيد تا قطرات آب از سطح آگار حذف                ۵۰ تا   ۲۵بين  
 .شود 

 
 زمان   مدت  درصورت استفاده از پليت های آماده حاوی محيط کشت ،               ـ يادآوری

 .  نگهداری بايد مطابق دستور کارخانه سازنده باشد 
 

 
  ۱مغز و قلبآبگوشت عصاره  ۶-۲-۲

 مقدار     مواد تشكيل دهنده

  گرم   ۱۰                  ۲بافتهای حيوانی هضم شده آنزيمی

  گرم  ۵/۱۲        ۳مغز گوسالهعصاره بدون آب 

   گرم  ۵                  ۴عصاره بدون آب قلب گوساله

  گرم   ۲                                                    ۵گلوکز

  گرم   ۵                                                    کلريدسديم
                                                 

1 –Brain –heart infusion broth 
2 –Enzymatic digest of animal tissues  
3 – Dehydrated calf brain infusion 
4 – Dehydrated beef heart infusion 
5 – Glucose 



 ٩

  گرم  ۵/۲            ۱دی سديم هيدروژن فسفات بدون آب

  ميلی ليتر۱۰۰۰                              آب مقطر
 

 روش تهيه

 فوق يا محيط کشت تجاری را در آب مقطر و در صورت لزوم با حرارت دادن حل                        مواد
 ± ۲/٠ درجه سلسيوس      ۲۵ را طوری تنظيم نماييد که پس از سترون کردن در دمای             pH.نماييد

 . باشد۴/۷

 ميلی ليتری به لوله يا ظروف مناسب منتقل نماييد و به              ۱۰ تا   ۵جمهای  محيط کشت را درح   
 . درجه سلسيوس در اتوکالوسترون نماييد ۱۲۱ دقيقه در دمای ۱۵  زمانمدت

 
 پالسمای خرگوش ٣-٢-٦

طبق دستور   و   از پالسمای خرگوش که بصورت تجاری در دسترس می باشد استفاده نماييد             
يکه پالسمای تجاري در دسترس نباشد پالسمای تازه خرگوش         در صورت . سازنده عمل نماييد    

.  با آب مقطر سترون رقيق نماييد       ۳كه در شرايط سترون تهيه شده است رابه نسبت يک به               
  يك در    ٢EDTAل  براي تهيه پالسما از محلو    ).  حجم آب مقطر سترون      ۳يک حجم پالسما و     (

در اين  . ا هپارين نيز ميتوان استفاده نمود      از  ضد انعقادهای  اکساالت ي       . صد  استفاده کنيد      
 . آزمايش سيترات پتاسيم يا سيترات سديم را بعنوان ضد انعقاد نبايد بکار برد 

. در صورت استفاده از پالسمای آماده بايد آن را بالفاصله پس از رقيق کردن استفاده نمود                     
های کواگوالز مثبت و همچنين     سوپيش از انجام آزمايش ،  پالسما را با سويه های استافيلوکوک           

 .کواگوالز منفی آزمايش كنيد 
 

 وسايل الزم  ٧
 و  ۱۳۸۰سال  :  ۲۷۴۷ استاندارد ملی ايران     مطابق با وسايل معمول در آزمايشگاه ميکروبيولوژی      

  : وسايل مشروحه زيربه ويژه 

 )اتوکالو(و مرطوب ) آون(تجهيزات سترون سازی خشک    ١-٧
                                                 

1 –Disodium hydrogen phosphate , anhydrous 
2 – Ethylen diamine tetra acetic acid 



 ١٠

  درجه سلسيوس ۳۷± ۱ تنظيم در دمای گرمخانه،  قابل  ٢-٧

  درجه سلسيوس۵۰ ± ۱رجه سلسيوس و  د٢٥ ± ۱  گرمخانه ، قابل تنظيم در دمای بين ٣-٧ 

  درجه سلسيوس ۴۷ ± ۲  حمام آب گرم ،  قابل تنظيم در دمای ٤-٧

يت  ميلی متر، ارلن يا بطری ترجيحاً در پيچ دار ، با ظرف              ۱۰ ×۷۵لوله آزمايش با اندازه       ٥-٧
 مناسب برای سترون کردن و نگهداری محيط های کشت 

   شيشه ای يا پالستيکی سترون يکبار مصرف پليت هاي  ٦-٧

يکبار ( و سوزن کشت از جنس پالتين ـ ايريديوم ، نيکل ـ کروم يا پالستيکی                    ۱حلقه ٧-٧
ليتری  ميکرو ۱۰ ميلی متر يا حلقه کشت استريل يکبار مصرف          ۳با قطر تقريبی    ) مصرف سترون 

 و يا پيپت پاستور

 ۵/۰ و   ۱/۰ و ١/٠  با تقسيمات     به ترتيب    ميلی ليتری که   ۱۰  و    ۲  ،    ۱درج  م پی پت های     ٨-٧
 .ميلی ليتری درجه بندی شده باشد 

   ميله پخش کننده سترون شيشه ای يا پالستيکی يکبار مصرف٩-٧

١٠-٧ pH واحد ± ۱/۰  متر با دقت  pH 

 . درجه سلسيوس باشد ۲۵ در دمای pH واحد ۰۱/۰بايد کمترين آستانه اندازه گيری 
 
 آماده کردن آزمايه ٨

درصورت .  مراجعه نماييد    ۱۳۸۰سال   : ۳۵۶جهت آماده سازی آزمايه به استاندارد ملی ايران          
            .                                 موجود بودن استاندارد  خاص هرفرآورده ، مطابق با آن استاندارد عمل نماييد

 
   روش اجرای آزمون٩
     تهيه آزمونه ، سوسپانسيون  اوليه و رقت ها١-۹

سال   : ۳۵۶جهت تهيه آزمونه ، سوسپانسيون اوليه و رقت های بعدی به استاندارد ملی ايران                
 . مراجعه نماييد ۱۳۸۰

 تلقيح ٢-٩

يا )  مايع تدر مورد محصوال  (با استفاده از پی پت سترون ، يکدهم ميلی ليتر از آزمايه               ١-٢-٩
                                                 

1-Loop 



 ١١

را به پليت   ) در مورد ساير محصوالت    )(۱۰-۱رقت  (يکدهم ميلی ليتر از سوسپانسيون اوليه        
 .منتقل کنيد ) ۴-۱-۲-۶طبق بند (حاوی محيط کشت 

در هر مورد   .  و رقت های بعدی تکرار کنيد       ۱۰-۲در صورت نياز ، اين عمل را برای رقت            
 . کار شود۱بصورت دوتايي

 های کواگوالز مثبت در آنها کم     وسورده هايي که احتمال وجود استافيلوکوک     در مورد فرآ   ٢-٢-٩
به اين ترتيب که يک ميلی ليتر از         .  افزايش دهيد    ۱۰می باشد ، حدود شمارش را با ضريب          

در مورد ساير    (يا يک ميلی ليتر ازسوسپانسيون اوليه          ) در مورد محصوالت مايع       (آزمايه  
 ۹۰( يا سه پليت کوچک      )  ميلی متر    ۱۴۰(ليت بزرگ   را بر روی سطح يک پ      ) محصوالت  

 .منتقل كنيد ) ۴-۱-۲-۶طبق بند (حاوي محيط كشت ) ميلی متر 

 پليت کوچک استفاده    ۶کار شود يعنی از دو پليت بزرگ يا           در هر دوحالت بصورت دو تايي     
 . کنيد

 سطح محيط   با دقت و تا حدامکان به سرعت ، نمونه را به کمک ميله شيشه ای  در                    ٣-٢-۹
  زمان پليت ها را به مدت    .  از تماس نمونه با جدار پليت خودداری کنيد         . پخش نماييد   شت  ک

 .در دمای آزمايشگاه قرار دهيد تا مايع کشت داده شده جذب محيط کشت شود   دقيقه۱۵
 
  گرمخانه گذاری٣-٩

 درجه  ۳۷   ساعت در دمای     ۲۴ ± ۲زمان   را بصورت وارونه به مدت        ۳-۲-۹پليت هاي بند    
 . ساعت ديگر ادامه دهيد ۲۴ ± ۲  زماناين کار را برای مدت. سلسيوس گرمخانه گذاری کنيد 

 
 انتخاب پليت ها و تفسير   ٤-٩

 ساعت ، كلني هاي مشخص موجود را         ۲۴ ± ۲زمان   بعد از گرمخانه گذاری به مدت         ١-٤-٩
 .)ره يک مراجعه کنيدبه يادآوری شما. (با عالمت گذاري در پشت پليتها مشخص نماييد

 ساعت ديگر کلنی های مشخص و همچنين نامشخص تازه          ۲۴ ± ۲ پس از گذشت مدت زمان    
 .)به يادآوری شماره دو مراجعه کنيد (رشد کرده را عالمت گذاری کنيد 

 كلني که   ۳۰۰برای شمارش ، پليت هايي از دو رقت متوالي را  انتخاب کنيد که دارای حداکثر                  
                                                 

1 -Duplicate  



 ١٢

 انتخاب شده بايد حداقل       هاي يکی از پليت  . يا نامشخص باشد     /ص و  كلني آن مشخ    ۱۵۰
 ۵معموالً  ( كلني   Aتعداد  ) ۵-۹طبق بند   (برای انجام آزمايش تأييدی      .  كلني باشد    ۱۵دارای  

 كلني نامشخص در صورتيکه همه كلني       ۵و يا   . كلني در صورتيکه همه كلني ها مشخص باشد         
 كلني نامشخص در صورتيکه از هر دو نوع          ۵ و    كلني مشخص  ۵از نوع نامشخص باشد ويا       

 .از هر پليت برداريد ) كلني موجود باشد 

 عدد در پليت های کشت      ۱۵و يا نامشخص کمتر از      / در صورتيکه تعداد كلني های مشخص       
در مورد ساير   (يا پايين ترين رقت      ) در مورد محصوالت مايع    (داده شده بدون تهيه رقت        

 . صورت گيرد ۲-۱۰ و ۳-۴-۹شمارش طبق بندهای باشد ، بايد ) محصوالت 
 

با ( كلني های مشخص بصورت كلني های سياه يا خاکستری براق و محدب             ـ   ١يادآوری  
 ٥/٢  تا    ٥/١ ساعت گرمخانه گذاری و قطر       ٢٤ ميلی متر بعد از مدت زمان        ٥/١  تا    ١قطر

که ممکن است   با هاله شفاف    )  ساعت گرمخانه گذاری     ٤٨ميلی متر پس از مدت زمان        
 .بصورت جزيي تيره شده باشد ديده می شوند 

 ساعت گرمخانه گذاری در داخل هاله روشن ممکن است يک             ۲۴مدت زمان   بعد از حداقل    
 .حلقه رسوبی چسبيده به كلني ايجاد شود

 
کلنی های نامشخص که همان اندازه کلنی های مشخص را دارند ممکن                ـ   ٢يادآوری  

 :ير ظاهر گردند است به يکی از اشکال ز

 کلنی های سياه براق ، با ،يا بدون حاشيه باريک سفيدرنگ ، که در آن هاله شفاف و                      -
 حلقه رسوبی کدر ممکن است وجود نداشته باشد و يا به سختی ديده شود 

  كلني های خاکستری بدون هاله شفاف-

 مثبت آلوده    كلني های نامشخص ، معموالً توسط سويه های استافيلوکوکوس کواگوالز           -
 کننده مواد 

اين كلني ها   . غذايي نظير فرآورده های لبنی ، ميگو و دل و جگر مرغ توليد می شوند                   
 .کمتر بوسيله سويه های جدا شده از محصوالت ديگر تشکيل می گردند 

 



 ١٣

 كلني های ديگری ، که احتماالً وجود دارند و در محدوده شرح نوشته شده                ـ ٣ی يادآور
 . جای نمی گيرند بعنوان فلور زمينه در نظر گرفته می شوند ٢ و ١ي دريادآوری ها

 
درصورتيکه يک ميلی ليتر آزمايه ياسوسپانسيون اوليه را در سطح سه پليت پخش                   ۹-۴-۲

در شمارش و آزمايشات تأييدی بعدی هر سه پليت را يکی              )  ۲-۲-۹طبق بند   (نموده ايد   
 .بحساب آوريد 

هايي  های کواگوالز مثبت ، همه پليت     وسعداد کم استافيلوکوک  جهت شمارش تخميني ت    ٣-۹-۴
تمام اين كلني ها جهت      . دارای كلني های مشخص و نامشخص هستند نگهداری شود              که

 .انجام آزمايشات تأئيدی تحت شرايط بيان شده انتخاب گردد 
 
 )   آزمون کواگوالز(   تأييد ٥-٩

بر داريد و به    ) ۴-۹طبق بند   ( ني  انتخاب شده     با استفاده از يک حلقه کشت سترون از هر كل          
طبق بند  (حاوی محيط کشت آبگوشت عصاره مغز و قلب           ) ۵-۷طبق بند   (يک لوله آزمايش    

 ساعت  ۲۴ ± ۲زمان   درجه سلسيوس به مدت       ۳۷منتقل كرده و سپس در دماي           ) ۶-۲-۲
 . گرمخانه گذاری کنيد 

 ميلی  ۱۰ ×۷۵ن فوق را در لوله سترون به اندازه          ميلی ليتر از سوسپانسيو    ۱/۰در شرايط سترون    
غير از مواردی که مقادير      )(۳-۲-۶طبق بند   ( ميلی ليتر پالسمای خرگوش       ۳/۰متر ريخته و     

 درجه سلسيوس به مدت     ۳۷اضافه کرده و در دمای         ) خاصی توسط سازنده ذکر شده باشد        
 .  ساعت گرمخانه گذاری کنيد ۶ تا ۴زمان 

 ساعت  ٢٤تا   ۱۸اگر نتيجه منفی بود تا مدت زمان        .السما را بررسی کنيد     سپس تشکيل لخته پ   
. در دماي اتاق يا مدت زمانی که توسط توليد کننده پالسما سفارش شده است نگهداري كنيد                  

 . آزمايش کواگوالز در صورتی مثبت است که  لخته تشکيل شده باشد

 يتر از آبگوشت عصاره سترون مغز و قلب        ميلی ل  ۱/۰بعنوان شاهد منفی برای هربسته پالسما ،        

افزوده و بدون   ) ۳-۲-۶طبق بند   (به مقدار توصيه شده پالسمای خرگوش       ) ۲-۲-۶طبق بند   (
در صورتی آزمايش معتبر است که نشانه ای از          . سوسپانسيون ، گرمخانه گذاری کنيد       افزودن

 .شاهد ديده نشود  لخته در پالسمای



 ١٤

        بيان نتايج ١٠
     موارد کلی  ۱ -١۰

محاسبه تعداد استافيلوکوكوسهای کواگوالزمثبت شناسايي شده برای هر پليت انتخاب               ١-١-١٠
 شده 

 با استفاده از  های کواگوالز مثبت شناسايي شده را        وس از استافيلوکوک  aبرای هر پليت ، تعداد       
 :محاسبه کنيد ) ۱(فرمول شماره

                                                                        )۱(فرمول 

bc          bnc    
a= — ×  Cc +  — ×  Cnc     

       Ac                   Anc      

:كه در آن   

AC ۵-۹طبق بند.( تعداد كلني های مشخص که برای آزمون کواگوالز برداشته شده است( 

Anc۵-۹طبق بند. (واگوالز برداشته شده است  تعداد كلني های نامشخص که برای آزمون ک( 

bc   تعداد كلني های مشخص که کواگوالز مثبت می باشند. 

bncتعداد كلني های نامشخص که کواگوالز مثبت می باشند . 

CC ۴-۹طبق بند(تعداد کل كلني های مشخص  شمارش شده بر روی پليت ( 

 C nc۴-۹طبق بند (تعداد کل كلني های نامشخص شمارش شده برروی پليت( 

مراجعه  ١٣٨٠سال  :  ۲۳۲۵ملي ايران   به استاندارد . (نتيجه را تا دو رقم معنی دار گرد کنيد            
 )کنيد

 
   محاسبه استافيلوکوکوسهای کواگوالز مثبت شناسايي شده موجود در آزمونه٢-١-١٠

الی يا نامشخص را در دو رقت متو      / كلني مشخص    ۱۵۰ كلني ، با     ۳۰۰پليت های شامل حداکثر     
 ۱-۱-۱۰های کواگوالز مثبت برای هر پليت را طبق بند           وسدر نظر گرفته ، تعداد استافيلوکوک      

های کواگوالز مثبت موجود در آزمونه را بعنوان           وس از استافيلوکوک  Nتعداد  . محاسبه کنيد   
 :محاسبه كنيد ) ۲( فرمول شماره با استفاده از در دو رقت متوالی حسابيميانگين 

 
 
 



 ١٥

                                                                                          )۲(فرمول                  

                    ∑ a 
N  =  —————————       
 v ( n1 + 0.1 n2 )  × d  
            

a?    ی پليت های    های کواگوالز مثبت شمارش شده در همه      وس مجموع پرگنه های استافيلوکوک 
 انتخاب شده 

Vحجم تلقيح شده در هر پليت به ميلی ليتر  

n1تعداد پليت های انتخاب شده در اولين رقت  

n2 تعداد پليت های انتخاب شده در دومين رقت  

d    سوسپانسيون اوليه نيز بعنوان رقت درنظر      ( انتخاب شده     اولين رقت   ضريب رقت مربوط به
 )گرفته می شود 

 .دو رقم معنی دار گرد کنيد نتيجه را تا 

مورد نمونه های    در(های کواگوالز مثبت  درميلی ليتر     وسنتيجه را به صورت تعداد استافيلوکوک     
 )مايع 

تعداد را بصورت دو رقم معنی دار ، عددی          . بيان كنيد   ) در مورد ساير نمونه ها       (يا در گرم    
 . گزارش كنيد ۱۰ ضرب در توانی از ۰/۱-۹/۹بين 

 
 مثال  ۱۰-۱-۳

 : ميلی ليتر نتايج زير بدست آمده است ۱/۰ از شمارش يک نمونه بعد از کشت دادن 

 كلني مشخص و بدون هيچ كلني          ۸۵ و    ۶۵ ) : ۱۰-۲( برای اولين رقت انتخاب شده          -
 .نامشخص 

 . كلني مشخص و بدون هيچ كلني نامشخص ۷ و ۳) : ۱۰-۳( برای دومين رقت انتخاب شده -

 :که مورد آزمايش تأييدی قرار گرفته اند تعداد كلني هايي 

های کواگوالز  وس كلني استافيلوکوک  ۵ كلني مورد آزمون قرار گرفته و همه           ۵ كلني ،    ۶۵ از   -
 مثبت  

 a = ۶۵  می باشند بنابراين 



 ١٦

 می باشند   كلني کواگوالز مثبت     ۳ كلني مورد آزمون قرار گرفته و             ۵ كلني ،      ۸۵ از    -

  )۱ول شماره طبق فرم ( a=۵۱ بنابراين 

   a=۳ كلني مورد آزمون قرار گرفته و کواگوالز مثبت می باشند بنابراين ۳ كلني ، همه ۳  از-

  كلني کواگوالز مثبت می باشند بنابراين       ۵ كلني مورد آزمون قرار گرفته و همه         ۵ كلني ،    ۷از   -

۷=a 
                                                               ٦٥+٥١+٣+٧                                         

N=  ——————                               
١/٠)٢+١/٠×٢(١٠-٢                    

 .اشد  می ب۷/۵ × ۱۰۴  نتيجه بعد از گرد کردن
 
 تخمين تعداد کم   ٢-١٠

در مورد ساير   ( يا رقت اوليه    ) در مورد محصوالت مايع   (اگر دو  پليت حاوی آزمايه         ۱۰-۲-۱
 . كلني باشد نتيجه بصورت زير گزارش می شود ۱۵، هريک دارای کمتر از )محصوالت 

ت  در ميلی    های کواگوالز مثب  وستخمين تعداد استافيلوکوک   Neمحصوالت مايع ،    برا ی  –الف  
     .محاسبه می شود ) ۳( فرمول شماره بااستفاده ازليتر 

         )۳(فرمول      
         ∑a  
Ne=——— 
        V × 2 

a?    در  )۱-۱-۱۰طبق بند   (های کواگوالز مثبت شمارش شده      وس مجموع كلني های استافيلوکوک
 دو پليت انتخاب شده  

V حجم مايع پخش شده روی هر پليت  

های کواگوالز مثبت در گرم      وس تخمين تعداد استافيلوکوک    Neـ برای ساير محصوالت ،        ب  
 :محاسبه می شود )۴( فرمول شماره بااستفاده از

             )۴(  فرمول  
         ∑a                                                                                                   

         
Ne=———— 
      V× 2 × d 



 ١٧

 
a∑    ۱-۱-۱۰طبق بند   (های کواگوالز مثبت شمارش  شده       وس مجموع كلني های استافيلوکوک (

 در دو پليت انتخاب شده 

d ضريب رقت سوسپانسيون اوليه  

Vحجم مايع پخش شده روی هر پليت  
 
در (پانسيون اوليه   يا سوس ) در مورد محصوالت مايع     (اگر در دو پليت حاوی آزمايه         ۱۰-۲-۲

 ۱/۰هيچ كلني استافيلوکوکوس کواگوالز مثبت مشاهد نشود و اگر           ) مورد ساير محصوالت     
 :ميلی ليتر نمونه تلقيح شده باشد ، نتيجه بصورت زير گزارش می شود 

 )در مورد محصوالت مايع( استافيلوکوکوس کواگوالز مثبت در ميلی ليتر ۱۰ کمتر از -

 d، که ) در مورد سايرمحصوالت     ( لوکوکوس کواگوالز مثبت در گرم       استافي ١٠/dاز کمتر -
 ضريب رقت 

 .سوسپانسيون اوليه است 
 

 : اگر يک ميلی ليتر نمونه تلقيح شده باشد ، نتيجه بصورت زير گزارش می شود 

 )در مورد محصوالت مايع ( کمتر ازيک استافيلوکوکوس کواگوالز مثبت در ميلی ليتر -

 )در مورد ساير محصوالت (ستافيلوکوکوس کواگوالز مثبت در گرم ا ١/d کمتر از-

    دقت ۱۱
  مراجعه نماييد  ISO  6888-1   اصالحيه استاندارد بين الملليبرای اندازه گيری دقت آزمون به

 
 گزارش  آزمون        ١٢

 : زير باشد داراي آگاهي هايايش بايد گزارش  آزم

 شناسايي نمونه اطالعات الزم برای         ١-١٢

 ذکر روش نمونه برداری مورد استفاده در صورت لزوم         ٢-١٢

 ١٣٨٤سال  : ٦٨٠٦-١       روش ازمون به كار رفته طبق استاندارد ملي ايران ٣-١٢

ساير مواردی که ممکن است بر نتايج آزمايش تأثير داشته و در اين استاندارد ذکر                        ٤-١٢
 .نشده است 



 ١٨

 نتايج بدست آمده        ٥-١٢

 تاريخ انجام آزمون       ٦-١٢

      نام نام خانوادگي و امضاء آزمايش كننده٧-١٢



 ١٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICS: 07.100.30 
 ١٨ :  صفحه

 
 
 

 

 


