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و گاهنامه کلمات تخصصی در مبحث استریلیزاسیون شماره در این 

  .شوندبه اختصار مرور میها در اندیکاتورهاي بیولوژیک میکروارگانیسم

  

ساختار . اندیکاتورهاي بیولوژیک هستنددنیاي در  بازیگران اصلی اسپورها

تولید اندیکاتورهاي ها را بهترین کاندید براي هاي اسپورها آنو ویژگی

. بیولوژیک براي بررسی فرآیندهاي استریلیزاسیون کرده است

اسپورسازي یک استراتژي است که باکتري براي محافظت از خود پیش 

کتري وجود نداشته باشد، زمانی که موادغذایی کافی براي با. گیردمی

اسپور در یک حالت غیرفعال . شودآغاز میو تشکیل اسپورها اسپورسازي 

  . مانداست و براي مدت زمانی طوالنی در آن حالت باقی می

ها را براي تولید اندیکاتورهاي هاي اسپورها که آنبرخی از ویژگی

ی و مقاومت باال پایداري براي مدت زمان طوالنسازد، آل میبیولوژیک ایده

Bacterial Spores 
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با مساعد . فرآیندهاي استریلیزاسیون استشرایط در شرایط محیطی و در 

ت آمـاده به رشـد شدن شرایط، اسپورها دوباره فعال می شـوند و به حاـل

ها را براي ساخت اندیکاتور بیولوژیـک مناسب این ویژگی آن. روندمی

سپس در زمان آزمون شوند و کند، چرا که به شکل پایدار تولید میمی

ترین حالت ها را در حالی که در مقاومکردن فرآیند استریلیزاسیون، آن

دهند و سپس با در خود هستند، در معرض فرآیند مورد آزمایش قرار می

اختیار گذاشتن مواد غذایی یا همان محیط کشت و دماي الزم براي آغاز 

الزم معموال از طریق یک شرایط دمایی . کنندها را فعال میرشد کردن، آن

  .شودانکوباتور مهیا می

. ها بتوانند تشکیل اسپور بدهندالبته این طور نیست که تمام انواع باکتري

هایی که بیشترین کاربرد را در تولید اندیکاتور بیولوژیک دارند، از گونه

و کلستریدیوم ) Geobacillus(، ژئوباسیلوس )Bacillus(جنس باسیلوس 

)Clostridium (هاي مختلفی وجود ها، گونهدر جنس باسیلوس. هستند

ها رفتار و تحمل متفاوتی در فرآیندهاي دارند و هرکدام از گونه

تري هایی شناخته شده و معمولگونه. دهنداستریلیزاسیون از خود نشان می
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در تولید اندیکاتورهاي بیولوژیک وجود دارند که باالترین مقاومت را در 

 USPها در این گونه. دهنداستریلیزاسیون از خود نشان می فرآیندهاي

)United States Pharmacopeia  یا همان فارماکوپه ایاالت متحده که

هاي غذایی، مرجعی براي تعیین استانداردهاي مرتبط با داروها، مکمل

و ) کنترل کیفی و موارد دیگر به منظور ارتقاي سطح سالمت در دنیا است

ISO11138 هاي مورد استفاده عبارت هستند بیشترین گونه. اندتوصیه شده

، )Geobacillus Stearothermophilus(از ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس 

و باسیلوس سوبتیلیس ) Bacillus atrophaeus(باسیلوس آترافئوس 

)Bacillus subtilis (هاي مورد استفاده در ترین گونهها مقبولاین. هستند

فرآیندهاي استریلیزاسیون بخار، اتیلن اکساید، حرارت خشک و آزمون 

البته ممکن است در شرایط خاص از . هیدروژن هستندپالسما پراکسید

مثال اگر مطالعات در یک . ها استفاده شودجنس دیگري از میکروارگانیسم

هاي موجود بر روي یک سطح یا مورد نشان داده باشد که میکروارگانیسم

گاه ها است، آنتر از این گونهفرآیـند استریلیزاسـیون مقاوم وسیله، در

  . ها استفاده نکردتوان از این گونهمی
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در اندیکاتورهاي  توانمندژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس بازیکن 

استریلیزاسیون بخار، از این اسپور در آزمون فرآیندهاي . بیولوژیک است

پالسما پراکسیدهیدروژن، فرمالـدهید، پروپیـلن اکسـید و ازن استـفاده 

ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس یک اسپور گرمادوست است، به . شودمی

این معنا که در دماي باال بهترین رشد را دارد، دماي بهینه براي رشد این 

، مقدار ISO 11138استاندارد  طبق. گراد استدرجه سانتی 60تا  55اسپور 

براي یک اندیکاتور بیولوژیک استاندارد باید بیش بخار  D121 Valueپارامتر 

درجه 6آن هم باید بزرگتر از  Z Valueدقیقه باشد و مقدار پارامتر 5/1از 

 3تا  5/1مقدار  D121 Valueبراي پارامتر  USPراهنماي . گراد باشدسانتی

استریلیزاسیون فرمالدهید، براي فرآیند . دهددقیقه را پیشنهاد می

براي یک  D60 Valueکند که مقدار پارامتر الزام می ISO 11138استاندارد 

  . دقیقه باشد 6اندیکاتور بیولوژیک استاندارد باید بیش از 

Geobacillus  stearothermophilus 
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حرارت  پور براي آزمون فرآیندهاي استریلیزاسیون اتیلن اکساید،این اس

باسیلوس . شوداکسیدکلرین  و ازن استفاده میخشک یا فور، دي

آترافئوس یک اسپور معتدل است، به این معنا که در دماي معتدل بهتر 

گراد درجه سانتی 39تا  30کند، دماي بهینه براي رشد این اسپور رشد می

 D54 Valueدار پارامتر ـکند که مقالزام می ISO 11138استاندارد . است

 5/2براي یک اندیکاتور بیولوژیک استاندارد باید بیش از اتیلن اکساید 

حرارت خشک نیز باید  D160 Valueهمچنین مقدار پارامتر . دقیقه باشد

آن هم باید بزرگتر از  Z Valueدقیقه باشد و مقدار پارامتر  5/2بیش از 

 D54 Valueمقدار پارامتر  براي USPراهنماي . گراد باشددرجه سانتی20

 D160 Valueتر ـنین مقدار پارامـدقیقه و همچ 8/5تا  5/2اتیلن اکساید 

  . دقیقه آورده است 3تا  1حرارت خشک را 

  

Bacillus  atrophaeus 
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در توان براي آزمون فرآیندهاي دماي پایین از این اسپور می

فرآیند ، استریلیزاسیون مانند اتیلن اکساید و پالسما پراکسیدهیدروژن 

گراد درجه سانتی 121حرارت خشک و همچنین فرآیند بخار در دماي 

درجه در فرآیند بخار، دماي پایین بخار نیز 121به دماي . استفاده کرد

درجه  39تا  30این اسپور از نوع معتدل است و در دماي . شودگفته می

اد هم گردرجه سانتی 56گراد بهترین رشد را دارد، البته تا دماي سانتی

  . امکان رشد دارد

استفاده از استریلیزاسیون بخار در دماي پایین در صنعت رواج پیدا کرده 

گراد بیشترین دمایی است که اکثر مواد درجه سانتی106دماي . است

اسـپور . مل استـان قابل تحـبندي مایعات برایشدر بسته بکاررفته

Bacillus subtilis 5230  درATCC )American Type Culture Collection (

این سازمان کلکسیونی بزرگ از . براي استفاده در صنعت ثبت شد

    .هاي مختلف در اختیار داردمیکروب

Bacillus  subtilis 
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  ردنـون کـدر آزم ورـپـاین اس

هاي پرتوهاي یونیزه کننده در و تابش UVندهاي نور ماوراي بنفش ـفرآی 

این اسپور از نوع معتدل است و بهترین . شوداستفاده میاستریلیزاسیون 

و  ISOالزامی در مورد این اسپور در . دارددرجه  35تا  30رشد را در دماي 

USP در حال حاضر وجود ندارد.   

   

 

Bacillus  pumilus 
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اسپورهایی که در تولید اندیکاتور بیولوژیک و یا آلوده انواع دیگر برخی از 

شوند شامل ها استفاده میمنظور بررسی صحت فرآیند کردن مستقیم به

  :این موارد هستند

 Bacillus megaterium 

 Bacillus cereus 

 Clostridium sporogenes 

 Bacillus smithii (formerly Bacillus coagulans) 

 Bacillus thuringiensis  

   

Other Spores 
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  مشاهدهمشاهده

بیولوژیکی که براي آزمون  یا لیبل اندیکاتورسعی کنید از روي برگه آنالیز 

 .کنید، نوع اسپور داخل آن را تشخیص دهیددستگاه اتیلن اکساید استفاده می

  اندیشهاندیشه

توان براي آزمون فرآیند اتوکالو بخار از اندیکاتور آیا میبه نظر شما 

  بیولوژیک فرآیند پالسما پراکسیدهیدروژن استفاده کرد؟

  شماره بعديشماره بعدي

بندي اندیکاتورهاي شیمیایی مورد استفاده کالس مروري بر در شماره بعدي

 .ها خواهیم داشتاستانداردهاي مربوط به آن در استریلیزاسیون و 
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پیشنهاد براي پاسخ به بخش اندیشه، براي دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ایمیل  ها با این آدرسبررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامه

  news@marsimex.com    :مکاتبه کنید

  .سایت قابل دسترسی هستندها در بخش دانلود وبنسخه الکترونیکی گاهنامه

   

ــــــتــــــــــا سالمــــــــــــمـان آرتــ  

8طبقه  493تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ   

021-88106063تلفکــــــــــــــس   

info@marsimex.com 
www.marsimex.com 
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 مـان آرتـــــــــــــــا سالمـــــــــــــــت

8طبقه  493تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ   

021-88106063تلفکــــــــــــــس   

info@marsimex.com 
www.marsimex.com 

 


