بسمه تعالی

دانشگاه علوم پسشکی قن
هعاونت درهان

تشای ؽواسػ کلٌی ُای تذعت آهذٍ اص کؾت ًوًَْ ُای تالیٌی
تْیژٍ ادساس تَ هٌظْس تؾخیص عفًْت الصم اعت اص لْپِای
اعتاًذاسد تا دجن هعیي اعتفادٍ ؽْد .آصهایؾگاٍ هی تایغت
ُوْاسٍ اص لْپِای کالیثشٍ جِت کؾت ًوًَْ ُای ادساس اعتفادٍ
ّ تعذاد کلٌی ُای هْجْد دس ُش هیلی لیتش ادساس ( ) CFU / ml
سا گضاسػ ًوایذ .
تشای تشسعی دجن لْپ اص سّؽِایی هاًٌذ سًگ عٌجی ّ
تْصیي اعتفادٍ هی ؽْد  .عادٍ تشیي سّػ تشای تشسعی دجن
لْپ اعتفادٍ اص سّػ سًگ عٌجی اص طشیق اعپکتشّفتْهتش یا
فتْهتش تَ کوک هْاد سًگی هاًٌذ هتیلي تلْ  ،کشیغتال ّیْلَ ّ
اّاًظ تلْ هی تاؽذ .دس ایي دعتْس العول سّػ سًگ عٌجی تا
اعتفادٍ اص اّاًظ تلْ تْضیخ دادٍ ؽذٍ اعت .

آزهایشگاه رفرانس استان قن

روش تعیین حجن لوپ

ابزار و مواد مورد نیاز تعیین حجم لوپ با استفاده از ماده
رنگی اوانس بلو

 -3هیضاى جزب ًْسی (ُ ) ODشیک اص ؽؼ هذلْل داصلَ

 -1پْدس اّاًظ تلْ (  : ) Evans Blueایي هادٍ تَ صْست
پْدس تجاسی قاتل دعتشط تْدٍ ّ تَ آعاًی دس آب دل هی ؽْد.
 -2آب هقطش

 -4جِت تعییي دجن لْپ هْسد تشسعی  01 ،لْلَ آصهایؼ
تشداؽتَ ّدسُشیک یک هیلی لیتش آب هقطش تشیضیذ .

 -4پیپت یا عوپلش

()5

 -2ؽؼ لْلَ آصهایؼ اًتخاب کشدٍ  ،دس لْلَ اّل ّ 2 mlدس
ُشیک اص لْلَ ُای تاقیواًذٍ  1 mlآب هقطش تشیضیذ 20 .الًذا
(  ) 0.02 mlاص هذلْل رخیشٍ اّلیَ ( ) 0.2g / 100تشداؽتَ
دس لْلَ اّل سیختَ ّ کاهال هخلْط ًواییذ .عپظ یک هیلی لیتش
اص لْلَ اّل تشداؽتَ ّ دس لْلَ دّم تشیضیذ  ،اص لْلَ دّم دس
لْلَ عْم ّ ایي عول سا تاآخش اداهَ دُیذ  .دس اًتِا یک هیلی
لیتش اص لْلَ ؽؾن سا تشداؽتَ ّ دّس تشیضیذ .تَ ایي تشتیة ؽؼ
هذلْل خْاُیذ داؽت کَ سقت ًِایی تذعت آهذٍ دس ُشیک ّ
هیضاى هادٍ سًگی هْجْد دس آى تؾشح تصْیش صفذَ تعذ
خْاُذ تْد.

سا تَ کوک اعپکتشّفتْهتش دس طْل هْج  620 nmتذعت
آّسیذ.

 -3لْلَ آصهایؼ
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 20 mg -1اص پْدس سًگی اّاًظ تلْ سا دس  01هیلی لیتش آب
دل ًوائیذ  .غلظت ایي هذلْل  0.2g /100هی تاؽذ.

 -5اعپکتشّفتْهتش یا فتْهتش کالیثشٍ
 -6کاغز هیلی هتشی

 -5لوپ تحت کىتسل زا بطوز کامال عمودی وازد محلول ذخیسي
اولیً ومودي  ،اش محلول زوگی بسداشتً و دزلولً ٌای آشمایش فسو
بسید .ایه کاز زا  71باز تکساز و دز فواصل لوپ زا زوی کاغر
خشک که قساز دٌید تا کامال" خشک شود .اش سوشاودن لوپ
خوددازی ومائید.

 -6تعذ اص هخلْط کشدى  ،جزب ُشیک اص لْلَ ُا سا دس طْل
هْج  620 nmقشائت ًوائیذ .

 -7تشسّی کاغز هیلی هتشی ًوْداسی تشعین ًوائیذ کَ دس آى
هذْس افقی ًؾاًگشسقتِای تِیَ ؽذٍ ّهذْس عوْدی
ًوایاًگشجزب ًْسی ُش سقت تاؽذ.
 -8تا قشاس دادى هیاًگیي جزب تذعت آهذٍ اص لْپ کٌتشلی ،
سّی هذْس عوْدی هی تْاى ضشیة سقت لْپ کٌتشلی سا اص
سّی هذْس افقی تذعت آّسد.
جِت تعییي تعذاد کلٌی دس ُشهیلی لیتش ادساس  ،تایذ تعذاد کلٌی
ُای تذعت آهذٍ اص کؾت سّی پلیت سا دس عکظ ضشیة سقت
لْپ ضشب کشد  .تطْس هثال اگش ضشیة سقت لْپ هجِْل
 ّ 0/011تعذاد کلٌی ُای سّی پلیت  011عذد تاؽذ  ،تایذ
 011سا دس  011ضشب ّ ًتیجَ سا تصْست01/111
 cfu/mlگضاسػ ًوْد.
 :دس ایي سّػ تشاصّی دغاط تا دقت 1/110گشم
هْسد ًیاص اعت ّ اص آًجا کَ ّصى ّ دجن آب هقطش خالص
هغاّی ُغتٌذ هی تْاى تَ کوک لْپ اصآب هقطش تشداؽت کشد
ّ تش سّی یک دیغک آًتی تیْگشام قشاس داد ّتا تْصیي تْعط
تشاصّ هقذاس دجن تشداؽتی سا هذاعثَ کشد .دس ایي سّػ اتتذا
دیغک آًتی تیْگشام تْصیي هی ؽْد عپظ هقذاس افضایؼ ّصى
تش اثش تشداؽت آب هقطش تْعط لْپ هذاعثَ هی گشدد .اگش
ایي عول سا  01-00تاس تکشاس کشدٍ ّ هیاًگیي افضایؼ ّصى
سا ثثت کٌین دجن تشداؽتی تْعط لْپ تَ دعت خْاُذ آهذ.
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