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Bảng Tóm Tắt Các Thử Nghiệm 

Mẫu thử: SUPER-LUBE® MULTIPURPOSE GREASE WITH SYNCOLON® 

(PTFE) Lô số 9923  

QUY TRÌNH 1 

Vật liệu và Phương pháp.

Chuẩn bị vi sinh vật. E. coli ATCC 8739 được nuôi cấy trên đĩa Trypticase Soy Agar (TSA) và thông 
qua. Các sinh vật từ đĩa thứ hai này được sử dụng để chuẩn bị 0.5 McFarland 

(approximately 1 x 108 CFU*/ml) hỗn dịch. 

Định lượng vi sinh vật. Các dung dịch pha loãng 10 lần nối tiếp của 0,5 McFarland được chuẩn bị 
bằng cách sử dụng nước muối vô trùng. Nhân đôi 1,0 ml mẫu 1 x 10-6 và độ pha loãng 1 x 10-7 được 
thêm vào đĩa Petri vô trùng. Khoảng 10 ml Trypticase Soy Agar được thêm vào mỗi đĩa và để đông 
đặc. Các đĩa được ủ ở 37oC trong 24-72 giờ và đọc kết quả. 

Chuẩn bị mẫu. 10 ul của 0,5 McFarland được thêm vào 9,99 gm mẫu. Mẫu được trộn mạnh để tạo ra 
nhũ tương. Nhũ tương này được ủ ở nhiệt độ phòng trong suốt thời gian nghiên cứu.

Liệt kê mẫu. Hai độ pha loãng của nhũ tương đã được chuẩn bị, 1/50 và 1/1000. Độ pha loãng 1/50 
được chuẩn bị bằng cách trộn 0,2 gm mẫu với 9,8 ml nước muối vô trùng. Độ pha loãng 1/1000 được 
chuẩn bị bằng cách trộn 0,2 gm của độ pha loãng 1/50 với 3,8 ml nước muối vô trùng. Nhân đôi 1,0 ml 
mẫu 1/50 và độ pha loãng 1/1000 được thêm vào đĩa Petri vô trùng. Khoảng 10 ml Trypticase Soy 

Agar được thêm vào mỗi đĩa và để đông đặc. Các đĩa được ủ ở 37oC trong 24-72 giờ và đọc kết quả.  

Phương pháp. Các mẫu lặp lại 1 ml của các độ pha loãng 1/50 và 1/1000 được thử nghiệm ngay sau 
khi chuẩn bị và sau đó 24 giờ, như đã mô tả ở trên. Dựa trên các kết quả thu được, các mẫu lặp lại của 
0,5 gm nhũ tương có gai được thử nghiệm ở 7 ngày, và các mẫu lặp lại của nhũ tương có gai và độ pha 
loãng 1/50 được thử nghiệm sau 14 ngày ủ.

*Colony Forming Unit

Kết quả.

McFarland 0.5 Suspension: 1.5 x 108 CFU/ml 

Thời gian ủ CFU/ml Lượng ức chế Phần trăm ức chế
Mẫu ban đầu 7.1 x 104 0 0 

1 Ngày 1.8 x 102 2.60 99.7 

7 Ngày 0 >4.85 100 

14 Ngày 0 >4.85 100 
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Thảo luận và Kết luận. 

Thử nghiệm này dựa trên Thử nghiệm Hiệu quả Chất bảo quản Kháng khuẩn USP 51, nhưng đã được 
sửa đổi đáng kể. Một phần huyền phù chứa 1,5 x 108 CFU / ml E. coli ATCC 8739 được trộn với 999 
phần mẫu. Điều này dẫn đến sự pha loãng 1000 lần vi sinh vật với mẫu thử nghiệm (Khoảng 1,5 x 105 
CFU / ml). Nhũ tương này ngay lập tức được kiểm tra và phát hiện có chứa 7,1 x 104 CFU / ml vi sinh 
vật. Đây là mức độ thu hồi xấp xỉ 50%, và việc xem xét rằng đây là một dạng nhũ tương, chứ không 
phải là một hỗn hợp thực sự, điều này nằm trong phạm vi mong đợi. Trong vòng 24 giờ, con số này đã 
giảm xuống 1,8 x 102 CFU / ml cho thấy mức giảm hơn 99%.  

Để xác định chính xác số lượng vi sinh vật tại thời điểm thử nghiệm 7 ngày và 14 ngày, thử nghiệm ở 
độ pha loãng 1/50 và độ pha loãng 1/1000, sao chép 0,5 g mẫu nhũ tương thử nghiệm được cho vào đĩa 
Petri vô trùng và thử nghiệm. Không có sinh vật nào được quan sát thấy. Vào ngày 14, độ pha loãng 
1/50 được thử nghiệm và cũng không cho thấy vi sinh vật.

Mẫu dầu mỡ không hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn E. coli ATCC 8739. Ngoài ra, nó có khả năng kìm 
khuẩn hoặc diệt khuẩn hơn 99% sau 1 ngày và kìm khuẩn hoặc diệt khuẩn 100% sau 7 ngày.

QUY TRÌNH 2 

Vật liệu và Phương pháp. 

Chuẩn bị vi sinh vật. E. coli ATCC 8739 được nuôi cấy trên đĩa Trypticase Soy Agar (TSA) và thông 
qua. Các sinh vật từ đĩa thứ hai này được sử dụng để chuẩn bị 0.5 McFarland 
(approximately 1 x 108 CFU*/ml) hỗn dịch. 

Định lượng vi sinh vật. Các dung dịch pha loãng 10 lần nối tiếp của 0,5 McFarland được chuẩn bị bằng 
cách sử dụng nước muối vô trùng. Nhân đôi 1,0 ml mẫu 1 x 10-6 và độ pha loãng 1 x 10-7 được thêm 
vào đĩa Petri vô trùng. Khoảng 10 ml Trypticase Soy Agar được thêm vào mỗi đĩa và để đông đặc. Các 
đĩa được ủ ở 37oC trong 24-72 giờ và đọc kết quả. 

Chuẩn bị mẫu. 0,5 gm mẫu được trải trên bề mặt của đĩa Petri vô trùng. 10 ul của huyền phù 0,5 
McFarland được đặt trên bề mặt của mỡ. Mẫu được ủ trong 5 ngày ở nhiệt độ phòng. Khoảng 10 ml 
Trypticase Soy Agar được thêm vào mỗi đĩa và để đông đặc.

10 ul của huyền phù 0,5 McFarland được đặt trên bề mặt của đĩa Trypticase Soy Agar để làm đối 
chứng.

Các đĩa được ủ ở 37oC trong 24-72 giờ và đọc kết quả.

*Colony Forming Unit

Kết Quả. 

McFarland 0.5 Suspension: 1.5 x 108 CFU/ml 

Dựa trên xét nghiệm ở trên, mẫu 10 ul được trải trên bề mặt của đĩa Trypticase Soy Agar plate phải 
tạo ra khoảng 1.5 x 106 khuẩn lạc. 
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Kết quả thu được được thể hiện trong Hình 1. Mặc dù có thể nhìn thấy một vài khuẩn lạc, nhưng hầu 
hết các đĩa đều phát triển hoàn toàn. Điều này phù hợp với đĩa đã được cấy với hơn 1 triệu CFU.

Ngược lại, như trong Hình 2, có thể quan sát thấy khoảng 30 khuẩn lạc hình thành tốt. Vùng trắng lớn 
ở trung tâm là vết dầu mỡ. Mặc dù không được thể hiện rõ trong hình, một số khuẩn lạc được quan sát 
thấy phát triển trong vùng màu trắng mà dầu mỡ không bao phủ.

Hình 2. Mẫu dầu mỡ Hình 1.  10 ul of 0.5 McFarland Suspension  

Thảo luận và Kết luận. 

Thí nghiệm này được thực hiện để xác định xem các vi sinh vật đặt trên bề mặt của một mẫu dầu mỡ có thể 
sống sót hay không. Như đã trình bày ở trên, sau 5 ngày ủ bệnh, số lượng đã giảm từ khoảng 1,5 triệu 
xuống còn 30. Đây là mức giảm hơn 99,99%. Kết quả này hỗ trợ những phát hiện trong bộ thử nghiệm đầu 
tiên.

Dựa trên những quan sát này, SUPER-LUBE® MULTIPURPOSE GREASE WITH SYNCOLON® 

(PTFE) không hỗ trợ sự phát triển của E. coli. Các kết quả cũng chỉ ra rằng ngoài việc không hỗ trợ sự phát 
triển của các sinh vật này, sau khi nhiễm bẩn, dầu mỡ về cơ bản làm giảm đáng kể khả năng tồn tại của vi 
sinh vật trong vòng 24 giờ và loại bỏ khả năng tồn tại của chúng trong vòng bảy ngày.

Xem xét bởi:      Ngày: 2/20/09 

Lorrence H. Green, Ph.D. 




