
شناسايی باکتريهای شايع  ( برایFTIR)قرمز سنجی تبديل فوريه مادون طیفاستفاده از تکنیک 

 در آزمايشگاه های بالینی دو  مرکز درمانی نزاجا

 3، سعيد سليمان ميگونی2، اختر کاظمی 1محمدجواد اکرمی

 کارشناسی ارشد سم شناسی پزشکی، اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا -2کارشناسی ارشد بيوتکنولوژی، اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا  -1

  مرکز تحقيقات بيماريهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی آجا، نويسنده مسئول. -3

شناسايی سريع و دقيق عوامل بيماری زا يکی از مهم ترين و موثرترين مراحل                         مقدمه:

کارتشخيص و درمان بيماری ها است. هدف از اين مطالعه بررسی کارايی روش طيف سنجی                   

فوريه مادون قرمز در شناسايی باکتری های معمول موجود در بيمارستان خانواده و درمانگاه                  

 شهيد فالحی اداره بهداشت امداد و درمان نزاجا است. 

کلنی باکتری از بخش های مختلف بيمارستانی جمع آوری شد. با در نظر               333تعداد  روش کار:   

کلنی انتخاب شده و با استفاده از طيف سنجی و تطابق داده های  23گرفتن برخی فيلترها تعداد 

حاصل از طيف سنجی با داده های کتابخانه طيفی که از طيف سنجی باکتری های مرجع تهيه                   

شده از مرکز ذخاير ژنتيکی شناسايی باکتری ها صورت گرفت. در شناسايی با استفاده از روش                  

FTIR       از نرم افزارIR solution              جهت اصالح پيک ها استفاده شد. جهت سنجش صحت

 شناسايی از روش های معمول بيوشيمی جهت شناسايی مجدد باکتری ها استفاده شد. 

الگوی   CM -14333-433نتايج حاصل از تجزيه به مولفه های اصلی در ناحيه طيفی            يافته ها:   

باکتری   4. در تجريه کالستر تعداد    تمايزی با شش گروه به همراه باکتری های مرجع تشکيل شد

باکتری در کالستر      3باکتری در کالستر کلبسيال         4در کالستر باکتری مرجع اشرشيا کلی        

باکتری در کالستر     4باکتری استافيلکوک اورئوس و تعداد        3باکتری انتروکوکوس   3سودوموناس

استافيلکوک اپيدرميديس قرار گرفتند. نتايج حاصل از شناسايی به روش های بيوشيمی تاييد                

 بود.  FTIRکننده نتايج حاصل از شناسايی بوسيله تکنيک طيف سنجی 

استفاده از اين تکنيک در شناسايی باکتری ها مورد مطالعه با وجود تنوع در                     نتیجه گیری: 

ساختار و فيزيولوژی موفقيت آميز بوده و توانايی اين روش در شرايط اضطرار و جنگ های                      

ناهمتراز که شناسايی سريع و دقيق مزيتی مهم محسوب می شود بسيار مهم بشمار می رود.                     

به دليل حساسيت و دقتی که در شناسايی باکتری ها با طيف های متنوع است. به                  FTIRروش  

دليل حساسيت باال داده های زيادی توليد شده که تجزيه و تحليل را مشکل می سازد و راه حل                   

 اين مشکل انجام مطالعات گسترده و بهينه سازی اين تکنيک در باکتری های مختلف است.

 اطالعات مقاله چکیده
 نوع مقاله 

 پژوهشی

 

 تاريخچه مقاله 

 35/12/13دريافت : 

  36/3/12پذيرش :

 

 کلید واژگان 
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 قرمز، شناسايی باکتری. مادون

 

 نويسنده مسئول 
Email: 
dr.saeed.meigooni@gmail.com 
  

 

 مقدمه     

در روش های معمول شناسايی از قبيل تست های سـرولـوژی،                                                             

روش های مولکولی و ... به دليل زمان و هزينه بااليی که صـرف                                                                  

اين روش ها می شود عموما رضايت کافی را در شـنـاسـايـی و                                                                    

درمان بيماری ها حاصل نمی کنند. تکنيک شناسايی باکتری ها                                                        

(   FTIRبا استفاده از طيف سنجی در محدوده مـادون قـرمـز)                                                           

سـنـجـی                     روش جديدی در شناسايی باکتری ها است. طـيـف                                                   

های ارتعاشـی                  قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش                                   مادون     

گيرد. اين روش بـه                             های چند اتمی صورت می                      ها و يون          مولکول      

عنوان روشی پرقدرت و توسعه يافته برای تعيين سـاخـتـار و                                                                      

های شيميايی به کار می رود. همچنيـن ايـن                                                     گيری گونه           اندازه      

رود، زيـرا                        روش عمدتاا برای شناسايی ترکيبات آلی به کار مـی                                                

های اين ترکيبات معموالال پيچيده هستند و تعداد زيـادی                                                            طيف   

توانند بـرای اهـداف                                   پيک های حداکثر و حداقل دارند که می                                  

تـنـهـا                     FTIRسنجی        (. طيف          1ای به کار گرفته شوند )                          مقايسه      

برای شناسايی باکتری استفاده نمی شود بلکه برای فراهم کردن                                                          

( و           3(، فـاز رشـدی)                              2اطالعاتی برای متابوليسم باکتری هـا)                                      

 ( نيز کاربرد دارد.                  4مقاومت به آنتی بيوتيک ها )                          

هر گونه  از باکتری ها دارای کمپلکس ديواره سلـولـی/  شـا                                                                       

پيچيده ای است که به  علت کشش و ارتعاشات مولکول هـای                                                           
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های عاملی در پروتئين ها، اسيدهای نوکلئيک،                                             پيوندی در گروه              

ليپيدها، قندها و ليپوپلی ساکاريدها طيف انگشت نگـار خـاص                                                                 

دهد. ترکيب مولکولی از گونه ای به گونه ی ديگـر و                                                           خود را می         

در هر نژاد متفاوت است. به همين علت است که هر بـاکـتـری                                                                    

دارای طيف مخصوص به خود است و هر ميکرواورگـانـيـزم بـر                                                                   

(. نخسـتـيـن                        5خاص خود شناسايی شود )                         FTIRاساس طيف          

مربوط به اسيدهـای چـرب                                  2833-3333ناحيه در طيف های                  

دهـد              که ناحيه دوم را تشکيـل مـی                                    1533-1733است. طيف          

پروتئين ها و پپتيدهاست. ناحيه                                   2و     1شامل پيوندهای آميدی                     

را در بر می گيرد  ناحيه مخلوطی                                  1233    -1533سوم که طيف            

شامل لرزش های خميدگی اسيدهای چرب، پروتئـيـن هـا و                                                                 

ترکيبات حاوی فسفات است. ناحيه چـهـارم کـه دربـردارنـده                                                                          

باندهای جذبی کربوهيدرات ها در ديواره سلولی باکتری ها است                                                          

  733-333را شامل می شود و ناحيه پنجم                                   333-1233ناحيه       

که ناحيه معروف به ناحيه اثر انگشت است و شامل بـانـدهـای                                                                   

فرد است و برای شـنـاسـايـی                                          جذبی ضعيف اما کامالال منحصربه                           

(. با درنـظـر                           6باکتری ها از اختصاصيت بااليی برخوردار است )                                            

گرفتن موارد فوق، مطالعه حاضر با هدف بررسی کارايـی روش                                                             

طيف سنجی فوريه مادون قرمز در شناسايی بـاکـتـری هـای                                                                     

معمول موجود در دو مرکز درمانی بيمارستان خانواده و درمانگاه                                                            

شهيد فالحی تابعه اداره بهداشت امداد و درمان نزاجا انجام شده                                                            

 است.      

 

 روش کار       

با توجه به گستردگی زياد طيف باکتـری هـای مـوجـود در                                                                          

جنس بـاکـتـری                             5بيمارستان ها و هدف پژوهش که شناسايی                                     

کلنی از نمونه کشت های مربوط                               333می باشد. در ابتداد تعداد                            

به بخش های مختلف بيمارستان به صورت تصادفی انتخاب شد.                                                      

با توجه به اينکه اين پژوهش با هدف سنجش کارايی تکـنـيـک                                                              

FTIR                                                         در شناسايی باکتری انجام شده است به جهـت حضـور

کليه باکتری های مورد نظر در آزمايش با استفاده از تست های                                                          

نمونه کلنی باکتری                     23کاتاالز و شکل کلنی و سلول تعداد                                  گرم   

انتخاب شد. جهت ساخت کتابخانه طيف از عمومی ترين گـونـه                                                             

های هر جنس انتخاب شد. باکتری های مرجع شامل باکـتـری                                                           

انتروکوکوس فاکاليس، اشرشيا کلی، کلبسيال پـنـومـويـه،                                                             های     

اورئوس و استـافـيـلـکـوک                                    سودوموناس آئروژيناز، استافيلکوک                                 

پـس از رشـد                           FTIRاپيدرميس بود. تهيه نمونه باکتری برای                                      

  5333ساعت  با استفاده از سانتريفيـوژ در                                          18باکتری به مدت               

دقيقه سانتريفيوژ کرده و رسوب حاصل را بـه                                                  15دور به مدت            

منظور حذف محيط کشت سه بار با استفاده از سرم فيزيولوژيک                                                        

و در آخرين مرحله با استفاده از آب مقطر دو بار تقطير شستشو                                                           

درجه سانتی گراد به مدت                          53رسوب حاصل در دمای                   داده شد.            

ساعت خشک شد. سپس رسوب حاصل در هاون مخصوص                                              3-4

گرم از پودر پتاسيم بروميد مـخـلـوط                                                3/2پودر شد و به همراه                    

شده و توسط جک مخصوص به صورت قرص های کـوچـک و                                                          

شفافی تثبيت شد. پس از آماده سازی نمـونـه، ديسـک درون                                                                      

دستگاه طيف سنجش  شيميتسو  قرار داده شد و طيف حاصـل                                                      

بـر             4333-433از سنجش مقدار عبور در محدوده طول موج                                          

افزار         به دست آمد. با استفاده از نرم                                 64متر و تعداد اسکن                    سانتی     

IR Slution                آمـده مـورد پـردازش قـرار                                               طيف های بدست

گرفتند. پردازش ها شامل اصالح خطوط پايه و صـاف نـمـودن                                                                  

آمـيـزی گـرم،                           رنگ   بود. تست              گيری طيف ها             طيف ها و مشتق             

تست کاتاالز، اکسيداز  توليد گاز از تخمـيـر گـلـوکـز، تسـت                                                                              

گواکواالز، تست حرکت، تست اوره آز،  متـيـل رد، سـيـمـون                                                                         

جهـت شـنـاسـايـی                                  سيترات،  تخمير الکتوز،  مشخصات کلنی                                  

 باکتری ها استفاده شد.                       

 

 يافته ها        

شمای کلی از طيف مرجع هر کدام از پنج جـنـس                                                     1در شکل        

مورد مطالعه ارائه می شود. همانگونه که مشاهده می شود بدون                                                            

اصالح و تجزيه تحليل کامپيوتری امکان ايجاد تمايز بين جنـس                                                           

ابتدا         IR sloutionها بسيار سخت است. با استفاده از نرم افزار                                           

( و سپس با استفاده از نرم افزار مشتق                                        smoothطيف ها صاف )            

طيف های پـردازش شـده را                                       2دوم هر طيف بدست آمد شکل                       

 نمايش می دهد.               

 

 های الکلی           گروه    

 L                                                         رامنوز يک قند متيل پنتوز است که عموما در گليکوزيدهـای

   (LPS                                                                             سودوموناس آئروژيناز وجـود دارد.کـه گـروه الـکـل )

سنجی رامـنـوز                     ها وجود دارد. طيف                     هيدروکسيل در اين مولکول                       

  C-Oمربوط بـه                         353-1233آبدار چندين پيک را در ناحيه                             

دهد. وجود اين پيک باعث پـيـچـيـده شـدن                                                          است را نشان می              

شود وجود پيک های قـوی مـربـوط بـه                                                         ها می       شناسايی پيک           

هـا در                باعث پهن تر شدن پيک                     C-Hو     C-O   ،C-Cپيوندهای          

 کند.        ها را سخت می              اين ناحيه شده و تفکيک پيک                         

 

 های کربوکسیلیک اسید                     گروه    

D                                                      گلوکرونيک اسيد که به طور طبيعی هم دارای کربوکسيليک

اسيد و هم هيدروکسيل اسيد که قابل قياس با تيکوئيک اسـيـد                                                             

هـای گـرم مـثـبـت اسـت.                                                             موجود در ديواره سلولی باکتری                            

D                                                              گلوکرونيک از نظر ساختمانی بسيار شبيه رامنوز است و در

های عاملی کربوکسيليک                        گروه      1233-333و   1233-1833ناحيه     

و         C O   ،C-OHدهد. و پيوندهای                   اسيد و الکلی را نمايش می                        

–COOH               دهد.        نشان می         1268و     1728را در ناحيه 
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 های فسفات             گروه    

های فسفات در چند فرم مختلف وجود دارند فسفات  ـيـر                                                         گروه    

معدنی شامل ارتوفسفات و اليگو فسفات و فرم معدنی آن منو و                                                             

PO4دی فسفات است.                 
مشـاهـده                    1313-335در نـاحـيـه                        -3

  1174و       1155،       1377با بار مثبت در نـاحـيـه                                   POشود.          می  

و         HPO4       ،H2PO4شوند که به ترتيب مربوط به                             مشاهده می         

H3PO4               های اليگومری شامل                     هستند. فسفاتO3P-O-PO4
3 

  1163-1243در ناحـيـه               O3P-O-PO3-PO3و تری پلی فسفات                  

 شوند.           مشاهده می         

مربوط به پيوندهای                     1543و     1643پيک های موجود در ناحيه                        

  353-    113مربوط به فسفات اسـت. نـاحـيـه                                                 1215آميدی و         

  c oها است. پيک مربوط بـه پـيـونـد                                                    مربوط به کربوهيدرات                   

شود. پيـونـد                      مشاهده می           1726کربوکسيليک اسيد را در ناحيه                             

شـود.               ديده مـی                1433و     1533در محدوده             -cooمتقارن در           

  1113-1353ها در                 برخی از پيک های مربوط به کربوهيدرات                                   

ها باعث           شود. که وجود همپوشانی بين اين پيک                                     بوضوح ديده می             

شود. آناليزهای آماری: نتايج حـاصـل از                                                     دشوار شدن تفسير می                  

  3تجزيه به مولفه های اصلی حاصل از داده  طيف ها  در شکل                                                        

 نمايش داده شده است.                     

 شمای کلی از طیف مرجع پن  جنس انتروکوکوس، کلبسیال، اشرشیاکلی، استافیلکوکو و سودوموناس: 1شکل 

 انتروکوکوس، کلبسیال، اشرشیاکلی،  استافیلکوکو و سودوموناس: مشتق دوم حاصل از طیف باکتری های 2شکل 
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جهت ايجاد تمايز و شناسايی قطعی باکتری ها داده های طيـف                                                          

سنجی جهت دسته بندی باکتری ها در تحليل خوشه ای به کار                                                      

رفت. نتايج حاصل از تحليل خوشه )تجزيه کالستر( به صـورت                                                                  

نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده                                           4دندوگرام در شکل               

می شود باکتری های مورد آزمايش به همراه بـاکـتـری هـای                                                                       

مرجع در کالس های مختلفی قرار گرفته است. بر اساس نتايـج                                                           

حاصل از اين مرحله بدون توجه به نتايج حاصل از شـنـاسـايـی                                                                  

بوسيله تست های کالسيک می توان نتيجه گرفت که باکـتـری                                                         

س  باکـتـری                 مربوط به جنس سودومونا                       14و     3،     16های با کد         

  3ه جنس کلبسيال  باکتری های کد                             ب مربوط         23و     8،     7های     

مربوط به جنس اشرشيا کلی، باکتری های با کـد                                                11و     6و     4و   

مربوط به جنس انتروکوکوس و باکـتـری هـای                                                     13و     18و     13

مربوط به جنس و گونه استافيـلـکـوک اورئـوس و                                                               15و     5و 1

مـربـوط بـه جـنـس و گـونـه                                                          17    2و       13،   12باکتری های            

 استافيلکوک اپيدرميديس هستند.                                

 

 طیف ها 2811-3111و  711-1711حاصل از داده های نواحی : نتاي  حاصل از تجزيه به مولفه اصلی 3شکل 

 مورد مطالعه برای باکتری های FTIR: نتاي  حاصل از تجزيه کالستر داده های 4شکل 

 بحث و نتیجه گیری                
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده کارايی کافی تکنـيـک                                                            

FTIR                                                         .در ايجاد تمايز بين باکتری های رايج بيمارستانی اسـت

عموما نتايج حاصل از طيف سنجی در دو بعد مورد بررسی قـرار                                                           

  FTIRمی گيرد. کاربردی ترين استفاده ای که تاکنون از نتايج                                                       

شده است استفاده از طيف های حاصل جهت بررسی حضور و يا                                                     
عدم حضور ماده و يا مواد در ترکيبات است اين جنبه از کاربـرد                                                              

FTIR                                                                  به صورت گسترده در شيمی کاربرد دارد و در حـال
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حاضر در بسياری از تحقيقات حوزه نانو جهت رديـابـی و يـا                                                                          

(. در مورد                7اطمينان از سنتز مواد مورد استفاده قرار می گيرد )                                                  
استفاده از اين داده ها در حوزه محيطی و زيستی تحقـيـقـاتـی                                                                   

انجام شد. موارد استفاده                             2333توسط ديگو و همکاران در سال                            
را در تحقيقات بيولوژيک مورد بررسـی قـرار دادنـد                                                                 FTIRاز    

و بررسی           FTIRنتايج حاصل از تحقيق نشان داد که استفاده از                                            
نتايج با استفاده از استخراج اطالعات مربوط به وضعيت پيک ها                                                          

و تـنـوعـات                     FTIRبه دليل نبود استاندارد واحد در استفاده از                                           
بوجود آمده در اثر برخی عوامل باعث ايجاد خطا در نتايج مـی                                                                

(. از طرفی تجزيه تحليل اينگونه داده ها بسيار مشکل و                                                     24شود)    
وقت گير است و تجزيه و تحليل داده ها نيازمند وجود افـراد و                                                                 

متخصصين باتجربه ای می طلبد. در حوزه ميکروبيولوژی نـيـز                                                                  
اينگونه تحقيقات بسيار مورد توجه قرار گرفته اسـت نـومـن و                                                                        

در مقاله ای به بحث درباره استفـاده از                                               2333همکارن در سال               
FTIR      ميکروبيولوژی پرداختند. بر اساس اطالعات بـدسـت                                                    در

می توان           FTIRآمده توسط اين پژوهشگران با استفاده از تکنيک                                           
تفاوت های موجود در ساختار ديواره سلولی باکتری شامل مواد                                                         

موجود در ديواره مواد ذخيره ای و اندوسپور ار مشخص کرد از                                                             

در ميکروبيولوژی می توان بـه مـواد                                                 FTIRديگر کاربردهای                

و ... را مشخص کـرد                              CO2حاصل از متالبوليسم باکتری شامل                                
همچنين تاثير مواد بر رشد باکتری شامل دارو و ساير بازدارنـده                                                               

های رشد را مورد بررسی قرار داد تمامی عوامل موثر بر طيف ها                                                           
شامل مواد موجود و مواد متابوليسمی باعث بوجود آمدن طيـف                                                          

ان از           بسيار اختصاصی و ويژه ای در باکتری می شود که می تـو                                                    
(.    56آن جهت دسته بندی و طبقه بندی باکتری ها استفاده کرد )                                                          

عدد موج مربوط به هر پيوند بسيار اختصاصی است. و از آن مـی تـوان                                                                          
به عنوان يک اثر انگشت در شناسايی باکتری ها استفاده کـرد.                                                                

بزرگترين مشکل در استفاده از اين روش در شناسايی باکـتـری                                                             
ها عدم وجود روشی استاندارد و يکسان در تمامی مراحل کـار                                                              

شامل تهيه نمونه  طيف سنجی و تجزيه و تحليل داده ها است.                                                        
اين مشکل باعث می شود که محققان نتوانند از نتايج حاصل از                                                             

تحقيقات يکديگر استفاده کنند. مقايسه نتايج حاصل از تعيـيـن                                                                 
هويت پيک ها و مشخص کردن نوع پيوند مربوط به هرپيک در                                                     
پژوهش حاضر با نتايج حاصل از جدول نتايج نومن و همـکـاران                                                             

نشان می دهد که پيک مربوط به پيوند در محدوده ای مشخص                                                     
واقع شده است ولی اختالفات موجود مربوط به تـفـاوت روش                                                                 

انجام کار می باشد. در پژوهشی که توسط مک کالند و همکاران                                                        
صورت گرفت تاثير استفاده از روش های مختلف                                            1332در سال        

طيف سنجی و همچنين استفاده از روش های مختلـف را بـر                                                                
نتايج مورد بررسی قرار دادند. نتايج نشان داد که اسـتـفـاده از                                                                          

روش های مختلف باعث بوجود آمدن نتايجی با اختالف جزئـی                                                       
می شود. محققان دليل اين اختالفات تاثير مواد و شرايط تهيـه                                                              

(. با وجود اين اخـتـالفـات جـزئـی                                                    36نمونه بر نمونه دانستند)                         
استفاده از يک روش يکسان برای تمامی نمونه ها هيـچـگـونـه                                                                 

اختالفی را بين نمونه ها از نظر موقعيت پيک های هر پـيـونـد                                                                    

مشاهده نشد. اين نتايج اهميت استفاده از روش يکسـان را در                                                                     
 طيف سنجی نشان می دهد.                     

توانايی تفکيک و تمايز بيـن                                FTIRنتايج پژوهش نشان داد که                         
باکتری ها را به خوبی دارد ولی در گراف حاصـل از تـجـزيـه                                                                         

کالستر باکتری های گروه ايکالی الگوی تمايزی با آنـچـه کـه                                                                  
مورد انتظار بود اختالفاتی داشت. عموما تاثيرگذارترين ناحيه در                                                               

می باشد که ايـن                     333-1233ايجاد تمايز بين باکتری ها ناحيه                                 
ناحيه مربوط به کربوهيدرات ها است. به همين علت بـاکـتـری                                                                 

های گرم منفی از گرم مثبت تمايز قابل توجهی را نشان مـی دهـد                                                                    
ولی آنچه مشاهده شد تمايز مناسب ولی قرار گيری بـاکـتـری                                                                    

براساس پژوهش                ايکالی در گروه باکتری های گرم مثبت است.                                        
در شناسايی              FTIRاستفاده از              2331اوبرتو و همکاران در سال                         

باکتری ها الگوی تمايزی در سط  جنس  گونه و زيرگونه دارای                                                         
تنوعاتی نسبت به ساير روش های شناسايی است. اين محققـان                                                           

دليل اين تنوع را اين دانستند که در شناسايی و ترسيم روابـط                                                                 
باکتری ها از خصوصيات مولکولی استفاده می شود و در اينگونه                                                          

شناسايی ها از يک خصوصيت واحد ارزيابی صورت می گـيـرد                                                             

تمامی خصوصيات شامـل خصـوصـيـات                                              FTIRولی در روش            

ساختاری، بيوشيميايی و .... در ايجاد الگوی تمايـز اثـر گـذار                                                                                   
   (.  58هستند)      

در حال حاضر روش های مختلفی برای شناسايی باکتری ها از                                                          
جمله روش های سرولوژيکی و مولکولی مورد استفاده قرار می گيـرنـد.                                                                    

استفاده از روش هايی که دارای حساسيت و سرعت بااليی دارند                                                        
در شرايط اضطرار بخصوص در جنگ های ناهمتراز و حـمـالت                                                        

بيوتروريستی بسيار ارزشمند و مهم است. تمامی محققانی کـه                                                                
در شناسايی باکتری ها پژوهش انجـام                                       FTIRدرباره استفاده از                   

داده اند به اين نکته اذعان داشته اند که اين روش کمتـريـن و                                                                    
کم هزينه ترين امکانات را جهت شناسـايـی الزم دارد. و در                                                                             

صورت انجام تحقيقات جهت ارائه روشی جامع در تهيه نمونه و                                                            
انجام آناليز اين روش را می توان به عنوان روشی بسيار مناسـب                                                              

در آزمايشگاههای سيار و يا آزمايشگاههای بيمـارسـتـان هـای                                                                      
روش بسـيـار                   FTIRصحرايی به کاربرد. همانگونه که گفته شد                                       

مناسبی برای تشخيص و رديابی آلودگی ها می باشد. آزمايشگاه                                                           

هايی که  در جنگ های ناهمتراز و ميکروبی جهت شناسايی و                                                          
 رفع آلودگی  استفاده می شود.                           

 

 تقدير و تشکر            
بدينوسيله از روسای محترم بيمارستانهای خانواده و کلينـيـک                                                                

شهيد فالحی که در انجام اين طرح با ما همـکـاری داشـتـنـد                                                                      
قدردانی می گردد. اين مطالعه منتج از پروژه کسـری خـدمـت                                                                    

آقای محمد جواد اکرمی کارشناس ارشد بيوتکنولوژی بود. کـه                                                                
 انجام شد.           35در سال        
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Using Fourier transform infra-red technic for detection of common bacteria in the laboratory 

of two medical center of NEZAJA 
Akrami MJ (Msc), Kazemi A (Msc), Soleiman-Meigooni S (MD, MPH)* 

 

Abstract 

Introduction: rapid detection of pathogenic organisms is crucial in diagnosis and treatment of the 

diseases. The aim of this study was to evaluate efficiency of Fourier transform infra-red (FTIR) in 

detection of common bacteria in Khanevadeh hospital and Fallahi clinic, from NEZAJA military of 

health organization. 

Methods: we use 300 colony of bacteria from different wards of these two centers. 20 colony was 

finally selected using some filters. These isolates were compared with literature and reference stoked 

bacteria using FTIR. The software IR solution used for peak correction. Finally, biochemical 

methods used for re-detection of bacteria. 

Results: there constituted six group of references bacteria from decomposition to the main component 

in the spectrum field CM-1. There were four bacteria in the reference cluster of E.Coli, four bacteria 

in the reference cluster of Klebsiella, three bacteria in the reference cluster of Pseudomonas, 

Three bacteria in the reference cluster of Enterococcus, three bacteria in the reference cluster of Staphylo-

coccus Aureus, and three bacteria in the reference cluster of Staphylococcus Epidermidis. Biochemical 

detection methods confirmed FTIR in detection of bacteria. 

Conclusion: this technic for detection of bacteria was successful despite variation in bacteria structure 

and physiology. It may be used in some critical situation such as war, which need to rapid and exact 

diagnosis. FTIR method has various sensitivity and specifity which may result confusing in analysis. 

So it’s necessary to optimize this method using some another study. 

Keywords: FTIR, Infra red, Bacterial detection 

 

*Coresponding Author. Infectious disease research center, AJA University of medical Sciencess, 

Tehran, Iran. Email: dr.saeed.meigooni@gmail.com 

]  36فصلنامه پرستار و پزشک در رزم / شماره چهاردهم/ سال پنجم / بهار  16
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

pw
jm

.a
ja

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-387-fa.html
http://www.tcpdf.org

