
 كنترل كيفي و كاليبراسيون لوپ ميكروب شناسي
 
 

از بين وسايل مورد استفاده در بخش ميكروب شناسي لوپ ميكروب شناسي از جمله ابزارهاي مهم و اصلي : مقدمه 
بدين معني كه اگر از مقدار برداشت شده .بوده و ارزش آن همانند پي پت در آزمايشگاه بيوشيمي و سرولوژي است 

لذا به سبب عدم وجود . محاسبه دقيق به عمل نيايد در گزارش نتايج آزمايش تاثير زيادي خواهد داشت توسط لوپ 
روش استاندارد جهت كاليبراسيون لوپ و نظر به اهميت آن در اين مقاله سعي شده است كه راه كارهاي مناسب و 

م شده دو روش محاسبه حجم توسط در بررسي انجا. عملي براي كاليبراسيون لوپ ميكروب شناسي ارائه گردد 
  .روش اسپكتروفتومتري و روش استفاده از ترازو مورد ارزيابي قرار گرفته اند 

در اين تحقيق حجم برداشت شده توسط دو نوع لوپ مورد مصرف كه تحت عنوان لوپ هاي : روش بررسي 
شوند مورد بررسي قرار گرفت و نيز با استفاده مي 0.001و لوپ  0.01تجاري در بازار موجود بوده و به عنوان لوپ 

توجه به اينكه برخي از آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي لوپ هاي دست ساز را كه با استفاده از پيچيدن سيم به دور 
دسته فلزي لوپ تهيه مي شوند مورد استفاده قرار مي دهند اين نوع لوپ ها نيز به دو روش اسپكتروفتومتري و توزين 

همچنين مقدار حجم برداشتي توسط لوپ ها به صورت تخميني و از طريق رياضي مورد . رار گرفتند مورد ارزيابي ق
  .بررسي قرار گرفت 

در اين روش از يك ماده رنگي كه داراي جذب نوري در طول موج خاص :  روش اسپكتروفتومتري) الف 
يش استفاده ميشود اما با توجه به كمبود و معموال از ماده رنگي اوانس بلو براي اين آزما. است استفاده مي گردد 

گران بودن ماده مزبور در اين بررسي از متيلن بلو كه از نظر اقتصادي به صرفه بوده و در اكثر آزمايشگاه ها موجود 
  .است استفاده شد 

  :مواد مصرفي و معرف ها شامل موارد زير بود 
لوله  –و لوپ هاي دست ساز  0.001و  0.01لوپ هاي  – آب مقطر –) اتانول % ( 96الكل طبي  –پودر متيلن بلو 

  اسپكتروفتومتر –الندا  20سمپلر  –پي پت  –آزمايش 
 50به  50به نسبت % 96گرم از پودر متيلن بلو را در حاللي كه از مخلوط كردن آب مقطر و الكل  0.1 – 0.2ابتدا 

لوله آزمايش انتخاب كرده در لوله اول  8ل مزبور پس از حل شدن كامل متيلن بلو در حال. تهيه شده حل مي كنيم 
ميلي ليتر از محلول  0.02سپس مقدار . ميلي ليتر از حالل ساخته شده را مي ريزيم  1ميلي ليتر و در بقيه لوله ها  2

ر ميلي ليتر از محلول مزبو 1متيلن بلو را به كمك سمپلر كاليبره شده به محلول اضافه كرده و پس از مخلوط كردن 
پس از تهيه رقت هاي ).رقت هاي سريالي ( را به لوله دوم انتقال مي دهيم و اين عمل را تا لوله هشتم پي مي گيريم 



  .نانومتر قرائت كرده و ثبت مي كنيم  663مزبور جذب نوري هر يك از لوله ها را در طول موج 
پس از ترسيم . نحني استاندارد استفاده ميشود با توجه به كاهش تصاعدي رقت لوله ها از كاغذ لگاريتمي براي تهيه م

ميلي ليتر از حاللي كه تهيه كرده بوديم  1لوله برداشته و در هر يك از آنها  10-15منحني براي كاليبره كردن لوپ 
پس از خواندن جذب نوري آنها . در لوله ها وارد مي كنيم ) متيلن بلو ( مي ريزيم و به كمك لوپ از محلول رنگي 

نانومتر و به دست آوردن ميانگين جذب نوري و انتقال آن بر روي منحني مقدار حجم برداشته  663ول موج در ط
  .شده توسط لوپ به راحتي به دست مي آيد 

ميلي ليتر را  1گزارش مي گردد اگر )  CFU/ml ( colong forming unitاز آنجا كه مقدار كلني بر اساس 
  .بر حجم به دست آمده تقسيم كنيم ضريب لوپ مجهول به دست خواهد آمد الندا مي باشد 1000كه برابر با 

گرم مورد نياز است و از آنجا كه وزن و حجم  0.001در اين روش ترازوي حساس با دقت  :روش توزين ) ب 
آب مقطر خالص مساوي هستند مي توان به كمك لوپ از آب مقطر برداشت كرد و بر روي يك ديسك آنتي 

در اين روش ابتدا ديسك آنتي . ر داد و با توزين توسط ترازو مقدار حجم برداشتي را محاسبه كرد بيوگرام قرا
اگر اين . بيوگرام توزين مي شود سپس مقدار افزايش وزن بر اثر برداشت آب مقطر توسط لوپ محاسبه مي گردد 

اشتي توسط لوپ به دست خواهد بار تكرار كرده و ميانگين افزايش وزن را ثبت كنيم حجم برد 10 -15عمل را 
  .آمد
در اين روش اگر قطر سيم مورد استفاده در ساخت لوپ را توسط ميكرومتر اندازه :  روش محاسبه رياضي) ج 

گيري كرده و قطر داخلي حلقه لوله را توسط كوليس محاسبه كنيم حجم برداشتي از طريق محاسبه حجم استوانه به 
سبه مقدار برداشتي توسط لوپ چندان دقيق نيست زيرا حجم برداشتي توسط اين روش براي محا. دست مي آيد 

لوپ در مقايسه با روش هاي استاندارد حجم بيشتري را نشان مي دهد و در عمل از آنجا كه كشش سطحي بافت 
  .باعث مي شود مقدار كمتري از محلول در مركز لوپ قرار گيرد ميزان برداشتي نهايي كمتر خواهد بود 

روش فوق نشان مي دهد كه حجم برداشت شده توسط لوپ هايي  3مقايسه نتايج حاصل از بررسي : ه بررسي نتيج
 0.6مقدار برداشتي لوپ  0.001كه به عنوان لوپ تجاري عرضه ميشوند استاندارد نيست براي مثال با لوپ تجاري 

 1666.66برابر با  0.001نهايت ضريب لوپ  در. الندا است  2.4مقدار برداشتي  0.01الندا مي باشد و در مورد لوپ 
  .است كه با مقادير ادعا شده تفاوت دارند 338و لوپ دست ساز تقريبا معادل  416.66برابر با  0.01و لوپ 

  :با توجه به بررسي هاي مزبور موارد زير پيشنهاد ميشود : نتيجه گيري 
فروش مي رسند استاندارد نبوده و هر آزمايشگاه  به صورت تجاري به 0.001و  0.01لوپ هايي كه تحت عنوان  -1

  .مي بايد نسبت به كاليبراسيون و تععين ضريب دقيق لوپ مصرفي اقدام كند
. ( در صورت عدم كاليبراسيون لوپ مصرفي شمارش كلني در كشت ادرار به صورت تخميني گزارش شود -2



  ) 10000يا بيشتر از  1000-10000يا  1000كمتر از 
كاليبراسيون لوپ به علت مجهز نبودن اكثر آزمايشگاه ها به ترازوي حساس روش اسپكتروفتومتري پيشنهاد براي  -3

  .مي شود 
 .حتي المقدور سعي گردد تا لوپ ها به صورت پالستيكي و يك بار مصرف تهيه شود  -4

 


