
یشناسکروبیملوپ 

دانشگاه علوم پزشکی شیرازیشناسیمنیامحمدرضا یزدانی، کارشناس ارشد 

:دستورالعمل فنی لوپ

یطورکلبه.باشدیمپالتین، نیکل، کروم و پالستیک هاآننیترو معمولشودیممتفاوت ساخته يهاجنساز یشناسکروبیملوپ 
سر لوپ باید به شکل دایره پیچیده . مکرر خراب نشودشدن بوده و بر اثر سرد و گرم ریپذشکلیسادگبهتالوپ باید فلزي باشد 

معموالً براي انتقال سوسپانسیون حاوي میکروب به محیط لوپ . شود و در محل تماس شروع دایره و میله نباید فاصله ایجاد شود
معین جهت شمارش با حجماستفاده از لوپ استاندارد . یافته را شمارش کردرشديهایکلنبتوان کهينحوبه،رودیمکشت به کار 

همواره هاشگاهیآزمالذا ،تشخیص عفونت واقعی ضروري استمنظوربهادرار ژهیوبهبالینی يهانمونهشت از کآمدهدستبهيهایکلن
ادرار تریلیلیمموجود در هر يهایکلنادراري استفاده نمایند و به کمک آن تعداد يهانمونهباید از لوپ کالیبره جهت کشت 

)Cfu/ml ( است% 10هاي متفاوت با لوپهایکلندر شمارش قبولقابلماکزیمم تفاوت . نمایندو گزارشرا محاسبه.

تصویر مربوط به یک لوپ

:کنترل کیفی لوپ

گنجایش در تعیینمورداستفادهپ و قطر میله عوامل دیگري همچون جنس لو،سر لوپبا توجه به اینکه عالوه بر قطر دایره
.و ادامه کار الزم استدر شروع ) کنترل صحت آن(ظرفیت حجم لوپ يریگاندازه،باشدمیثرؤحلقه م

:کنترل صحت لوپ یا روش تعیین حجم لوپ

.رندیگیممانند رنگ سنجی، توزین و روش ریاضی بهره ییهاروشبراي بررسی حجم لوپ از 

:روش ریاضی) الف



حلقه لوله را توسط کرده و قطر داخلی يریگاندازهدر ساخت لوپ را توسط میکرومتر مورداستفادهدر این روش اگر قطر سیم 
این روش براي محاسبه مقدار برداشتی . دیآیمحجم برداشتی از طریق محاسبه حجم استوانه به دست ،کولیس محاسبه کنیم

دهدیماستاندارد حجم بیشتري را نشان يهاروشتوسط لوپ چندان دقیق نیست زیرا حجم برداشتی توسط لوپ در مقایسه با 
میزان برداشت نهایی از محلول در مرکز لوپ قرار گیرد،مقدار کمتريشودیمکشش سطحی بافت باعث کهییازآنجاولی در عمل 

.بودخواهدکمتر 

: روش توزین) ب

به توانیمهستند حجم و وزن آب مقطر خالص مساوي ازآنجاکهاست و ازیموردنگرم 001/0در این روش ترازوي حساس با دقت 
برداشتی را محاسبه بیوگرام قرار داد و با توزین توسط ترازو حجم رداشت کرد و بر روي یک دیسک آنتیکمک لوپ از آب مقطر ب

.حجم برداشتی توسط لوپ به دست خواهد آمد،بار تکرار کرده و میانگین افزایش وزن را ثبت کنیم15تا 10اگر این عمل را .کرد

:سنجیروش رنگ) ج

در پنج لوله تمیز و :سنجیشده به روش رنگلوپ با سمپلر استاندارد و وارسیمقایسه حجم منتقله توسط
را به هر یک موردنظر، رنگ ذکرشدهمجهول از یک محلول رنگی با رعایت نکات آب مقطر ریخته و با لوپ ml3خشک 

محلول رنگی آب مقطر ml3پنج لوله حاوي لوپ در حجمهمبا همین روش نیز با کمک سمپلر . میکنیماضافه هالولهاز 
براي رنگ سبز nm630مثالً (مشخص موجطولدر هاآنمیانگین جذب نوري يریگاندازهحال با . میکنیمفوق را اضافه 

.میآوریمرابطه زیر حجم لوپ را به دست و استفاده از)یخوراک
حجم سمپلر/میانگین جذب سمپلر= حجم لوپ/میانگین جذب لوپ

 بلو اوانساستفاده از ماده رنگی لوپ باحجم تعیین
omg20بلو تجاري را در از پودر اوانسml10 100غلظت این محلول. میکنیمآب مقطر حل/gr2/0است.
o6 لوله آزمایش انتخاب کرده، در لوله اولml2 باقیمانده يهالولهو در هر یک ازml1 20. میزیریمآب مقطر

از لوله اول برداشته و به لوله دوم ml1و سپس میکنیمالندا از محلول ذخیره اولیه برداشته و در لوله اول حل 
یا ODسپس ،میزیریمدور 6از لوله cc1و ) میدهیمپاساژ (میرویمپیش 6و به همین ترتیب تا لوله میزیریم

.میخوانیمبا اسپکتروفتومتر کالیبره nm620موجطوللوله را در 6جذب نوري هر 
o ( لوله آزمایش آب مقطر بریزید10در ) محلول6(محلول ذخیره هر ، به ازاي یموردبررسحجم لوپ جهت تعیین.

.)لوله آب مقطر60در مجموع 
oسپس . عمودي وارد محلول ذخیره مربوطه نموده و در لوله آزمایش اول فرو بریدکامالًطوربهکنترل را لوپ تحت

هر جذبلوله انجام دهید و  10ي کامالً خشک کنید و این عمل را براکنخشکبا کاغذ ) بدون سوزاندن(لوپ را 
).خوانش60مجموعاً (بخوانید nm620موجطوللوله را بعد از مخلوط کردن در 

oمیانگین نتایج را به تفکیک محلول ذخیره به دست آورید.



o شده و محور عمودي نمایانگر تهیهيهارقتنموداري ترسیم نمایید که محور افقی نشانگر يمتریلیمبر روي کاغذ
.قت باشدرجذب نوري هر 

o ضریب توانیمروي محور عمودي )آمدهدستبهلوپ کنترلی لهیوسبهکه (با قرار دادن میانگین جذب هر رقت
.ی به دست آوردقرقت لوپ کنترلی را روي محور اف

بلو که از نظر اقتصادي متیلنازتوانیمبلو اوانسبه کمبود و گران بودن ماده با توجه :بلوتعیین حجم لوپ با متیلن
بلو است ولی با دو اساس کار شبیه روش اوانس. ه نموداستفاد،در دسترس استهاشیآزمابوده و در همه صرفهبهمقرون
:تفاوت

. باشدیمنانومتر 663نانومتر، 620يجابهخوانش موجطول) 1
50به نسبت % 96از آب مقطر و الکل ،اولیه و سریال دایلوشناستفاده از آب مقطر براي تهیه محلول ذخیره يجابه) 2

آب مقطر و تریلیلیم10بلو را در پودر متیلنmg20ذخیره اولیه براي ساختن محلولیعنی؛میکنیماستفاده 50به 
.میکنیملوله هم از همین محلول استفاده 6و در میکنیمحل ) الکلcc5آب مقطر و cc5(الکل 

اگر مثالًرا در عکس ضریب رقت لوپ ضرب نمود،ادرار باید تعداد کلنی به دست آمده از کشت تریلیلیمجهت تعداد کلنی در هر 
.کنندیمگزارش cfu/ml50000صورتبهعدد باشد نتیجه را 500بود و تعداد کلنی پلیت 100/1ضریب رقت لوپ 

:کنترل کیفی عدم دقت لوپ

دقت شود که فقط حلقه (میکنیمبه هرکدام رنگ اضافه موردنظرخالص ریخته و با لوپ آبتریلیلیم3خشک ولوله تمیز10در 
را اندازه هالولهنوري جذب،موردنظررنگ يموردنظر براموجطولبا و) عمودي گرفته شودصورتبهشود وو آبلوپ وارد رنگ 

bias+% c.vtotal error% =:خطاي توتال.باشدیم% 5عدم دقت مجاز براي لوپ . میکنیممحاسبه راc.vگرفته و 

.باشدیم% 7-10ماکزیمم خطاي توتال مجاز لوپ از 

:استریل شدن لوپ

جهت کنترل استریل شدن لوپ پس از قرار دادن شعله، لوپ را با سوسپانسیون میکروبی تماس داده و پس از قرار دادن در شعله 
.میکنیمرا مشاهده هايباکترلوپ را سرد کرده و در محیط غنی کشیده و روز بعد رشد یا عدم رشد سپس،میکنیماستریل 

:و نگهداريتعمیرات

باید آن را تعویض کرد،مشاهده شکاف یا تغییر قطر سیم لوپمحضبه.



 مصرف پالستیکی استفاده نمودبارکیبهتر است از لوپ استاندارد و.

:ایمنی

به قسمت قاعده خودداري کرد و ابتدا آنآئروسلدر موقع سترون کردن لوپ باید از قرار دادن سریع لوپ روي شعله به علت ایجاد 
.وارد شده و تدریجاً به نوك شعله انتقال یابد) ترین درجه حرارت را داردپائینکه (شعله 

:منابع

دکتر فریده رضی،کنترل کیفیت در آزمایشگاه پزشکی

آفرین، دکتر حسین دارپزشکیشگاهیآزمامستندات سیستم مدیریت کیفیت در 

دکتر حمیدرضا سقا و همکاران،تشخیصیيهاوردهآفرجامع تجهیزات آزمایشگاهی و کتاب 


