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  انقالبی در میکروبیولوژي 

  نوین براي ایجاد شرایط بیهوازي و نیمه بیهوازي یروش

  :مقدمــــــه

 (Anaerobe)آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی میکروبیولوژي که بر روي میکرو ارگانیسم هاي بیهوازي 
کار می کنند، براي ایجاد شرایط اتمسفري مناسب، از سیستم هاي مولد  (Microaerophilic)و نیمه بیهوازي 

ه پس از تخلیه هوا، گازهاي مورد و یا انکوباتورهایی استفاده می کنند ک (gas-packs)گاز و یا جاذب اکسیژن 
  .CO2)انکوباتور خالء یا (نظر در آن وارد می شود 

تاثیر نامطلوب بر جا  ،استفاده از این روش ها با مشکالت و نواقصی همراه است که بر روي کیفیت نتیجه آزمون
اتالف چند ساعت وقت که اکثرا کمیاب و گران می باشد، مصرف چند نوع مواد یک بار مصرف،  "مثال. می گذارد

  ....براي رسیدن به شرایط دلخواه و مصرف زیاد گاز هنگام استفاده از انکوباتور خالء و

پس از سال ها تحقیق و MARTدر این حوزه نیز تحول ایجاد شده و شرکت ،همگام با پیشرفت اتوماسیون
  .را معرفی نموده است  Anoxomatپژوهش با کمک دانشمندان علم میکروبیولوژي، سیستم 

ابداع این سیستم، انقالبی در کار با میکروارگانیسم هاي بیهوازي و نیمه بیهوازي محسوب می گردد،   
همچنین صرفه جویی اقتصادي و . زیرا عالوه بر انعطاف پذیري باال و دقت زیاد، کار کردن با آن بسیار آسان است

  .ر با این دستگاه است از مشخصات کا ،تضمین کیفیت ،همه مهم تراز 

سراسر جهان در حال استفاده و بهره این سیستم پیشرفته هم اکنون در اکثر آزمایشگاه هاي میکروبیولوژي 
  .برداریمی باشد و مزایاي استفاده از آن براي متخصصین میکروبیولوژي به اثبات رسیده است 

  

  :مکانیسم عمل  - 1

و طبق روش  McIntosh & Fieldsشرایط بیهوازي و نیمه بیهوازي بر اساس ابتکار  Anoxomatدر سیستم 
  . جایگزینی برقرار می شود  –تخلیه 



 

در این روش در هر مرحله مقداري از هواي جار تخلیه شده و با 
 25اگر این عمل فقط در یک مرحله انجام گیرد، در مدت . مخلوطی از گازهاي فاقد اکسیژن جانشین می گردد

درصد از هواي درون جار تخلیه شده و شرایط نیمه بیهوازي حاصل می شود و اگر این  80تا  70ثانیه حدود 
  .در حداقل زمان ممکن، شرایط بیهوازي ایجاد خواهد شد ؛عمل در سه مرحله پشت سر هم تکرار شود

  

تکه هایی از فلز آلومینیوم با پوشش پاالدیوم  ها کاتالیست. شرایط بیهوازي با استفاده از کاتالیست کامل می شود
  .است که داخل توري فلزي قرار داده شده و در محل خاصی زیر در پوش جار نصب می گردد 

ایجاد سریع شرایط بیهوازي براي جداسازي میکروارگانیسم هاي حساس به اکسیژن به سختی حاصل می شود 
  .تدارك دیده است  ،برآوردن این منظورموثرترین وسیله را براي  Anoxomatولی سیستم 

  :دامنه کاربرد  - 2

نه تنها در بخشمیکروبیولوژي بیمارستان ها و موسسات آموزشی بلکه در مراکز  Anoxomatسیستم 
دامپزشکی، آزمایشگاههاي بیوتکنولوژي، صنایع داروسازي و پتروشیمی، آزمایشگاههاي صنایع غذایی، آشامیدنی 

  .فاضالب کاربرد داردو سازمان هاي آب و 

گستردگی کاربران و تنوعی که در حجم کارکرد آن ها وجود دارد، سبب گردیده است که مدل هاي متنوعی 
  .براي پاسخگویی به این نیازها طراحی و ساخته شود که در بخش هاي بعدي به آن پرداخته خواهد شد 

  Anoxomatاجزاء اصلی تشکیل دهنده سیستم  - 3

  :ازتشکیل شده است Anoxomatاجزا اصلی سیستم 

 Anoxomatسیستم  

 پمپ خالء 

 سیلندر گاز

 رگوالتور گاز



 

  سیستم جار

  Anoxomatسیستم  1- 3

میکرو رشد بهینه  جهتهاي تضمین کیفیت را براي تامین کلیه شرایط الزم  نموزعمل کنترل فرآیند و آ
  .می دهد  ارگانیسم هاي بیهوازي و نیمه بیهوازي با هر اتمسفر دلخواه انجام

  پمپ خالء 2- 3

  .لیتر در دقیقه است  45تا  40ظرفیت پمپ خالء حدود . هوا و یا گازهاي درون جار را تخلیه می کند

  

  سیلندر گاز 3- 3

و  درصد 10، دي اکسید کربن درصد 85-80لیتر، مخلوطی از گازهاي ازت  50در سیلندر گاز با ظرفیت 
پر شده است، که براي ایجاد اتمسفر فاقد اکسیژن یا کم اکسیژن در درون جار به کار  درصد10- 5هیدروژن 

  .برده می شود 

، براي ایجاد شرایط نیمه بیهوازي با درصدهاي مختلف اکسیژن، از Anoxomatدر بعضی از مدل هاي سیستم 
روژن می باشد، استفاده می سه سیلندر که هریک به تنهایی حاوي یکی از گازهاي ازت، دي اکسید کربن و هید

  .گردد 

  رگوالتور گاز  4- 3

سیستم .تبدیل می کندbar 9/1تا  3/1به  bar150فشار گاز داخل سیلندر را از حدود،رگوالتور گاز
Anoxomat در این محدوده فشار، تنظیم شده است.  

  سیستم جار  5- 3

بر روي پوش جار، شیرهاي خاصی نصب است . طراحی و ساخته شده استMARTسیستم جار توسط شرکت 
جه امکان تخلیه و یا جایگزینی هوا و گازهاي ید و در نتنوصل می شو Anoxomatکه به آسانی به سیستم 



 

امکان تعبیه کاتالیست  ،در زیر درپوش. مورد نظر تامین می گردد
  .قرار داد ظرف پلیت را 13در هر جار می توان تا . وجود دارد

  

  Anoxomatمدل هاي مختلف سیستم  - 4

  Anoxomat AN2OPمدل  1- 4

. این مدل به یک جار و یک سیلندر گاز متصل می گردد و براي آزمایشگاههاي کوچک بسیار مناسب می باشد
در این مدل میتوان دو مدل . اکسیژن است% 6قادر به تامین شرایط بیهوازي و همچنین نیمه بیهوازي با حدود 

  . را استفاده نمود AJ9023 و   AJ9022 جار 

  .است% 20، حدود )فشارمتعارفی(یادآوري می گردد که میزان اکسیژن موجود در هوا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  Anoxomat AN2CTSمدل  2- 4

 سیلندر گاز مخلوط، کارآیی روزمره آزمایشگاه افزایش سهجار و  چهاراین مدل با توجه به اتصال همزمان به در 
مجهز به صفحه نمایشگر و مکانیزم برنامه ریزي کامپیوتري براي ارائه این مدل . قابل توجهی پیدا کرده است

  .دستور العمل هاي مختلف جهت ایجاد شرایط بیهوازي و یا نیمه بیهوازي با درصد هاي مختلف اکسیژن است 

محدوده وسیعی از اختالط گازها با نسبت هاي مختلف قابل تامین است و براي آزمایشگاههاي با این مدل 
محیط  PHبراي مثال با افزایش درصد دي اکسد کربن درون جار، می توان .تحقیقاتی بسیار مناسب می باشد

  .کشت را تحت تاثیر قرار داد 

  .چاپ میباشدکلیه اطالعات اندازه گیري شده در این مدل، قابل ثبت و 

  

  



 

  

   



 

  

  Anoxomatبرتري هاي سیستم   - 5

  سهولت کار و نگهداري آسان  1- 5

جارهاي مربوط به سیستم به . کارکنان آزمایشگاه در کار با این سیستم، با هیچ اشکالی مواجه نخواهند شد
متصل می گردند و با فشار یک دکمه شرایط بیهوازي و نیمه  Anoxomatراحتی از طریق شیرهاي خاص به 

سپس جار با یک حرکت ساده از . بیهوازي و یا هر اتمسفر دلخواه دیگر به صورت اتوماتیک تامین می شود
  .سیستم جدا شده و می توان آن را در اینکوباتور قرار داد

  .ثانیه به سادگی و به سرعت برقرار می شود 75ثانیه و بیهوازي در مدت  25شرایط نیمه بیهوازي در مدت 

  .نصب و تعمیر و نگهداري آن بسیار ساده است و اکثر کارکنان آزمایشگاه توانایی انجام آن را دارند

از مواد با کیفیت باال ساخته شده است و بسیار مقاوم می باشد به این دلیل بسیار ایمن بوده در واقع  ،سیستم
  .و نگهداري ندارد احتیاجی به عملیات تعمیر

  تضمین کیفیت  2- 5

به تضمین کیفیت توجه شده است زیرا هرگونه نشت گاز یا  ،به جاي کنترل کیفیت Anoxomatدر سیستم 
به لحاظ آماري اثبات شده است که  .غیر فعال شدن کاتالیست را در ابتداي شروع عملیات مشخص می کند

  .ن گرمخانه گذاري محیط کشت را غیر ممکن می سازدحصول اطمینان در این مرحله بروز عیب در زما

  .در کنترل کیفیت، اشکاالت موقعی مشخص می شود که دیگر خیلی دیر شده است 

  ارتقاء کیفیت  3- 5

به چندین ساعت  (gas-packs)براي تامین شرایط بیهوازي توسط سیستم هاي مولد گاز و یا جاذب اکسیژن 
مایه هاي تلقیحی که حاوي مقادیر ضعیف و اندکی از میکروارگانیسم هاي  در این شرایط. وقت نیاز می باشد 

به کلی از بین می روند و ممکن است که هرگز مشخص نشود که آیا در آن مایه ها بیهوازي هستند 
  . میکروارگانیسمی وجود داشته است یا خیر



 

در عرض چند ثانیه شرایط بیهوازي برقرار  Anoxomatدر سیستم 
در بقاي میکروارگانیسم هاي حساس به اکسیژن تاثیر مثبتی داشته و  "خصوصا ،می شود و همین عامل سرعت

  .اعتماد به نتایج حاصل، افزایش پیدا می کند 

  صرفه جویی در هزینه  4- 5

مصرف گاز نسبت به انکوباتورهاي خالء  .از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه می باشد Anoxomatسیستم 
، هزینه زیادي از بابت مواد (gas-packs)با سیستم هاي مولد گاز و یا جاذب اکسیژن در کار . خیلی کمتر است

در بازار ایران دستیابی به مواد مصرفی آن به سختی و با اشکال صورت  "ضمنا. یکبار مصرف، تحمیل می شود
  . تاریخ مصرف آنها گذشته است در اکثر موارد، کهمی گیرد 

سانتیمتر Anoxomat42×39×14ابعاد . فقط به میز آزمایشگاهی کوچکی نیاز دارد، Anoxomatسیستم 
همچنین می توان با استفاده از یک سیلندر گاز . دناست و سیلندر گاز و پمپ خالء در کناز میز قرار می گیر

از ، آن را پس از استفاده ) trolley(متحرك آزمایشگاهیکوچکتر و تعبیه تمامی سیستم در داخل یک میز 
  .محیط کار دور نمود و یا در اطاق هاي دیگر آزمایشگاه به کار گرفت 

  اتصال به رایانه  5- 5

یچ هایی مجهز هستند که می توان ازاین طریق آن ها را به رایانه یبه سو Anoxomatبیشتر سیستم هاي 
با اتصال . هایی را که در رایانه برنامه ریزي شده است به آسانی به سیستم انتقال دادمتصل نمود و دستورالعمل 

رایانه فراهم می  Modemبه رایانه امکان اطالع از فرایند انجام یافته در جار، و نیز ارتباط بین المللی توسط 
  .گردد 

  

  

  با سپاس

  شرکت آرمین شگرف دپارتمان تحقیق و توسعه و مارکتینگ

  

  


