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 : عنوان  -1
 )Disk Diffusionروش (روش آزمايش حساسيت ضدميكروبي  -1-1
 

  : اقدامات وابسته -2
دانستن خطاهاي تكنيكي شامل مناسب بودن محيط كشت، گرفتن مايعات اضافه سواپ آغشته به باكتري موجود در لوله با جدار لوله، رعايت -1-2

 ه منظور جلوگيري از تداخل اثر آنتي بيوتيكي هاي پليت بها از هم و از كنارهي مناسب ديسككردن فاصله
 هاتوجه به تاريخ ديسك-2-2
  آشنايي با اصول كنترل كيفي -3-2
 

 : هدف -3
 

 :  موارد كاربرد -4
 . اين تست جهت استفاده در بخش ميكروب شناسي آزمايشگاه تشخيص طبي كاربرد دارد-1-4
 
 : صالحيت و شايستگي كاربر -5
 . شود لذا تمامي موارد صالحيت و شايستگي در بخش مربوط بايد رعايت گرددتوسط پرسنل بخش ميكروب انجام مي از آن جايي كه اين تست -1-5
 

 :  نمونه -6
  باكتري رشد يافته به طور خالص -1-6
 

 : هاي مورد نياز قبل از انجام كارسازي تجهيزات، مواد، لوازم و آماده -7
ها در دماي محيط قرار گيرند تا دماي متعادل پيدا كنند در غير اين صورت كاهش در نفوذ آنتي  حدود يك ساعت قبل از آزمايش بايستي ديسك-1-7

 . شودبيوتيك ديده مي
  كشت نمونه و رشد كردن باكتري به طور خالص -2-7
 ...... آماده سازي محيط مولرهينتون، استاندار نيم مك فارلند، سواپ، پنس و -3-7
  جهت ثبت نتايج  قرار دادن دفتر مربوطه-4-7
 

 :  نكات ايمني -8
  استفاده از دستكش در حين كار -1-8
 

  ):سوابق مورد نياز جهت رديابي، نگهداري و شناسايي عملكرد(  مستندات  -9
  دفتر مربوط جهت ثبت نتايج -1-9
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  فرم درخواست كاال و خدمات -2-9
  فرم ثبت علل تكرار تست -3-9
 

 : ن كاركنترل كيفي قبل از انجام كار و حي -10
 و خانوادگي Ecoliهاي اعم از هاي استاندارد باكتريها از سوشهاي متشكله از ديسك جهت كنترل و بررسي عملكرد صحيح و قرائت قطر هاله-1-10

 . ها استفاده شود و ساير گروهStaphانتروباكترياسه و 
 .كنيم جهت تلقيح استفاده ميBloodاز محيط . ...ي هموفيلوس، گنوكوك و هاي رشد مثل خانواده در مورد باكتري-2-10
 

  : مراحل اجرايي كار -11
هاي نيم مك فارمند چك كنيد در صورت زيادي كدورت با سرم  تلقيح كنيد و سپس كدورت آن با لولهMuller Broth باكتري به محيط -1-11

 . يزيولوژي رقيق كنيد و در صورتي كه كدورت كمتر بود باكتري به آن اضافه كنيد
 سپس يك سواپ استريل را در محيط آبگوشت باكتريايي تهيه شده داخل كرده و مايع اضافه آن را با جدار لوله گرفته و سواپ را در جهات -2-11

 . مختلف آگار مولوهينتون حركت دهيد و حتي دور پليت را هم با سواپ آغشته كنيد
 . هاي آنتي بيوتيكي را در سطح آگار با فاصله مناسب از يكديگر قرار دهيد سپس ديسك-3-11
 ساعت انكوبه كنيد و آنگاه قطر هاله عدم رشد را با خط كش اندازه گيري كنيد و با جداول مقايسه كنيد و نتايج را به 18-24 محيط را به مدت -4-11

 . گزارش كنيد) I(ساس و نيمه ح) R(و مقاوم ) S(سه صورت حساس 
 

  :محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش -12
 .  اين آزمايش بايد بر روي كشت خالص باكتري صورت گيرد-1-12
2-12- PH باشد٧/٢-٧/۴ محيط بايد . 
 .  اگر دما افت كند زمان براي رشد باكتري داشته و منطقه شفاف بزرگتري گردد°٣۵ دماي انكوباسيون -3-12
گردند ي حساسيت بزرگتر از حد معمول ميهايي كه محيط نازكي دارند باعث ايجاد محدوده نباشد پليت۴mmقطر محيط مولر هينون بيشتر از  -4-12

 . گيردشود، يعني انتشار خوب صورت نميهاي مقاوت ديده ميو در مواردي كه محيط حجم باال باشد فرم
 . شود ميPHداد زيرا باعث كاهش  نبايد قرار CO٢ آزمايش را در حضور -5-12
 .  قرائت شود٢۴h بعد از انجام آزمايش قابل رويت است اما گزارش نهايي نبايد زودتر از ۴h نتايج -6-12
 

 ): علل تكرار، چگونگي و نحوه گزارش آن( تفسير  -13
 .  هرگونه مواردي كه سوپروايزر يا مسئول فني تكرار آن را گوشزد كند-1-13
 .مواردي كه با عالئم باليني بيمار مطابقت نداشته باشد هرگونه -2-13
 ها و گذاشتن تاريخ مصرف آنها  خراب بودن ديسك-3-13
 از مريض گرفته شود در صورت عدم History مطابقت نداشته باشد كه بايد U.A مورادي كه نتايج حاصله از كشت با نتايج آزميشاتي از قبيل -4-13

 . تطابق بايد تكرار شود
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 : مراجع و منابع -14
 هاي تشخيصي كتاب جامع فرآورده-1-14
 


