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 سلول کشت آزمایشگاه معرفی

 

در طبقه های مختلف علوم پایه  دف پاسخگویی به نیازهای اساتید، دانشجویان و محققین رشتهبا هسلول  کشت آزمایشگاه

 که مجزا اتاق از سه در حال حاضر و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مراغه واقع در بوده  همکف ساختمان

 .است شده تشکیل دارند فضا مربع متر 9 و 6، 8 ترتیب به کدام هر

رده های نیز ( 1391از پاییز امسال ) .است کرده آغاز جداسازی و مطالعه سلول های بنیادی هدف با را کارخودزمایشگاه این آ

چندین طرح پژوهشی در حال اجراست و آماده مختلفی از سلول های سرطانی توسط محققین این دانشکده گردآوری شده و 

 یه و علوم زیستی دانشگاه های مختلف می باشد.همکاری با محققین و پژوهشگران رشته های علوم پا
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 سلول کشت آزمایشگاه به ورود برای الزم شرایط

 

 .باشد سلول کشت با مرتبط که مصوب در مورد اعضای هیات علمی طرح یا برای دانشجویان نامه پایان داشتن .1

 . مربوطه استاد تائیدیه و الزم آموزشهای گذراندن یا و سلول کشت آموزشی واحد گذراندن .1

 . سلول کشت آزمایشگاه مسئول به راهنما استاد طرف از نامه معرفی ارائه .3

 .کمد و وسایل گرفتن تحویل و گروه کشت اتاق با (عمومی) اولیه آشنایی لزوم .4

 .سلول کشت آزمایشگاه مقررات و قوانینکتابچه  مطالعه .5

 کشت آزمایشگاه مسئول به آن تحویل و رست آزمایشگاهو اخذ تاییدیه سرپ مخصوص هایفرم امضایتکمیل و  .6

 .سلول
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 کشت سلول آزمایشگاه به ورود بدو در دانشجویان برای الزم های آموزش

 

 .هردستگاه دستورالعمل آموزش و سلول کشت آزمایشگاه در موجود تجهیزات با شنائیآ .1

 . یسلول کشت در رفته کار به اصالحات با جامع آشنائی .1

 .سلول کشت با مرتبط های محلول و مواد ،کشت محیطهای انواع با آشنایی .3

 .آنها نگهداری و کشت های محیط تهیه در احتیاط وموارد سازی محلول و پایه محیط تهیه و انتخاب با آشنائی .4

 .المینار هود زیر در کردن کار ونحوه آلودگی وکنترل کردن استریل روشهای با آشنائی .5

 .سلولی آلودگی از جلوگیری وشهایر با آشنایی .6

 .چسبنده سلولهای کشت با کامل آشنائی .1

 .کشت برای سازی آماده و کردن منجمد با آشنائی .8
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  سلول کشت آزمایشگاه عمومی ها و مقررات ستانداردا

 

 : است شده گرفته نظر در استریل صورت به اختصاصی و جداگانه آزمایشگاه یك سلول کشت به مربوط کارهای انجام برای

 . باشد ضروری غیر تردد و شلوغی گونه هر از عاری باید اتاق این .1

 .شود انجام سلول کشت آزمایشگاه در نباید ندارد استریل فضای به نیاز که هایی آزمایش .1

 .است الزامی سلول کشت اتاق در کار شروع از قبل مخصوص سفید روپوش و دستکش پوشیدن و ها دست شستن .3

 خارج محیط این از که روپوشی و شده پوشیده آزمایشگاه ورودی در باید سلول کشت آزمایشگاه مخصوص پوشرو .4

 .شود آزمایشگاه وارد ا مجدد نباید گردد می

 .باشد می ممنوع دیگری آلودة وسیله هر یا و کفش با کشت اتاق به ورود .5

 .کنید حاصل ناطمینا کشت اتاق درب بودن بسته از وخروج، ورود هربار از بعد .6

 جای در و تمیز همیشه باید ...و پیپت رک، سمپلر، پایه سمپلرها، قبیل از کشت اتاق تجهیزات و وسایل تمام .1

 .باشد می ممنوع آنها جابجایی هرگونه و باشند خود مخصوص

 .نمائید خودداری جداً بیرون به کشت اتاق داخل وسایل انتقال از .8

 .باشد ریختنی دور ویا اضافی وسایل هرگونه از وعاری تمیز همیشه باید ... و وهاسک ، هود، داخل قبیل از سطوح تمام .9

 می باشد. شخص خود عهده به را سطوح و وسایل کردن تمیز .11

 .باشد می خود آلودة و اضافی مواد ریختن دور مسئولهر شخص  .11

 می دست بریدن یا دنش سوراخ موجب که دیگر چیز هر یا و پاستور پیپت سرسوزن، مثل تیز شده مصرف وسایل .11

 .گردد منتقل زباله سطل داخل به مناسب طریق به بایستی شود،

 .باشد می ممنوع کشت اتاق در وآشامیدن خوردن .13

 .باشید کشت اتاق در کارسینوژن سمی، شیمیایی، مواد سرطانی، سلول مراقب .14

 .نکنید استفاده دیگران وسایل از اجازه بدون .15

 داشته کشت، اتاق دیوار یا و دستگاهها اطراف در مکتوب های العمل دستور و بندی نوبت تذکرات، به الزم توجه .16

 .باشید

 .بخوانید دقت به را عمل دستور ابتدا ها، دستگاه با کردن کار برای .11

 .دهید اطالع آزمایشگاه یا سرپرست کارشناس به را مراتب دیگر، اشکال نوع هر یا دستگاه خرابی درهنگام .18

 .دهید انجام اداری ساعت در ار خود کار امکان حد تا .19



7 

 

 .نمائید اقدام...و هود میکروسکوپ، نمودن خاموش به نسبت کار، اتمام از پس و روز انتهای در .11

 می سلول کشت اتاق قوانین رعایت به موظف ،)دانشجو و هیات علمی( سلول کشت اتاق از کنندگان استفاده تمام .11

 .شد خواهد گرفته مقتضی تصمیم و اعالم ی و پژوهشیمعاونت آموزش به مراتب صورت این غیر در باشند،

های مورد  دستگاه Log book کردن پر به نسبت موظفند دانشجویان و اعضای هیات علمی کار، اتمام از پس .11

 .نمایند اقدام استفاده

 یها زباله دفع و آوری جمع به نسبت خود، کار پایان از پس است موظف یا هیات علمی دانشجو شخص اعم ازهر .13

 :نماید اقدام زیر شرح به( جامد و مایع) خود

 محیط مایع زباله دفع(  ،و  تریپسینکشتPBS): و کرده جدا غیره و میکروتیوب سرسمپلر، شامل جامد زباله از را آن 

 اقدام مایع wasteدفع  و کردن اتوکالو به نسبت هفته هر. بریزید دارد، قرار میز روی که مایع  wasteظرف درون

 .بریزید سینك داخل دقیقه، 20 از پس و کرده اضافه وایتکس % 15 به را مایع های زباله توان میاینکه  یاو  نمائید

 کشت اتاق از آن خروج به نسبت کیسه شدن پر از پس و ریخته زباله کیسه درون را ها زباله این: جامد زبالۀ دفع 

 .نمائید اقدام

 .کرد تمیز (%11) شده رقیق کسوایت یا دکونکس با توان می را کشت اتاق کف .14

 گاز، ،(التکس و پالستیکی) دستکش ازجمله را خود مصرفی اقالم تمامی موظفند و اعضای هیات علمی دانشجویان .15

 .ندارد ای وظیفه خصوص این در آزمایشگاه و کنند تهیه ... و فالکون میکروتیوب، الکل، سرسمپلر، دستمال، پنبه،

 و تحویل را خود کمد ،نامه و اعضای هیات علمی بعد از اتمام طرح پایان از دفاع زا بعد دانشجویانالزم است تا  .16

 .نمایند خارج و فریزر یخچال از را خود وسایل

 . دهید اطالع آزمایشگاه سرپرست یا راهنما اساتید به دستگاهها در مشکل یا خرابی هرگونه مشاهده صورت در .11

 . بود خواهید مسئول خرابی، ایجاد و دستگاهها از صحیح استفاده عدم صورت در .18

 . کنید خودداری آزمایشگاه مسئول با هماهنگی بدون ها اهدستگ محل تغییر و کردن جابجا از .19

 در وجه هیچ به و برگردانید خود جای به فورا استفاده، از بعد شوند، می برده کار به کامشتر که را موادی و وسایل .31

 .نیاید وجود به آزمایشگاه در نظمی بی و نموده استفاده موقع به آنها از نیز، سایرین تا نگذارید خود شخصی کمد

 از جلوگیری برای دهید می قرار زیرهود یا ماری فریزر،انکوباتور،بن یخچال، در را خود نمونه محتوی ظرف چنانچه .31

 ریخته بیرون قبال در مسئولیتی آزمایشگاه صورت این غیر در . کنید یادداشت آن چسب بر روی بر را خود نام اشتباه

 . ندارد شما نمونه شدن
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  سلول کشت آزمایشگاه در استریل نمودن های انواع روش

 

 مرطوب )اتوکالو( حرارت از استفاده .1

 آزمایشگاهی وسایل استریلیزاسیون روش اعتمادترین قابل و مفیدترین (کردن اتوکالو) فشار تحت شده اشباع بخار از استفاده

 در پروتئین انعقاد موجب ها این تمامی که باشد می باال رطوبت درجه و زیاد نفوذ قابلیت عمل، سرعت اتوکالو اتامتیاز از ت.اس

 . شود می ها میکروب

 ( خشك )فور حرارت از استفاده .1

 و ستریلا د.شو می استفاده میرود، کار به آزمایشگاه در که فلزی یا و ای شیشه وسایل کردن خشك یا استریل منظور به آون از

 با .میگیرد صورت ساعت 1 مدت به سانتیگراد درجه 180 دمای در و حرارت کمك با شده تمیز فلزی وسایل کردن خشك

 فعالیت گونه هر رفتن بین از موجب بنابراین و شده تبخیر ای شیشه وسایل در موجود رطوبت ، آون دمای تدریجی افزایش

 . شد خواهد بیولوژیکی

 سدیم(  یپوکلریتکلرین )ه از استفاده .3

 دسترس قابل سهولت به و ها میکروارگانیسم انواع روی بر موثر شیمیایی کشوب میکر یك االثر، سریع اکسیدان یك کلرین،

 سدیم هیپوکلرایت مایع محلول واقع در و ،بفروش می رسد س(وایتک) سفیدکننده صورت به معمول طور به ماده این .است

(NaOCl )بازار در موجود هیپوکلریت های محلول .کرد رقیق آب با را آن نظر مد غلظت به دستیابی برای توان می و است 

 .باشند می کلر PPM 50000 حاوی

 

 : میباشد زیر شرح به مختلف مصارف برای ماده این از استفاده مورد های غلظت

 

 ppm 2500 11به  1 آزمایشگاه ظروف

 ppm 1000 51به  1 محیط آزمایشگاه

 ppm 500 111به  1 یزوسایل تم

 

 بوی و بوده رنگ زرد باید مناسب محلول یك.شود تهیه روزانه صورت به باید سدیم هیپوکلریت محلول ،بودن ناپایدار علت به

 .شود استشمام آن از وضوح به کلر
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 : سدیم هیپوکلریت از استفاده احتیاط موارد

 شود فلزات خوردگی سبب تواند می که است باالیی یقلیای خاصیت دارای کننده سفید صورت به بخصوص کلرین. 

 .یابد می کاهش )پروتئین( ارگانیك مواد وسیله به ای مالحظه قابل طور به آنها فعالیت

 نتیجه در و کلرین گاز شدن آزاد باعث باال دماهای در بویژه باز ظروف در کننده سفید استوک های محلول داری نگه 

 .شود آنها یکش میکروب خاصیت قدرت کاهش

 باشد مناسب تهویه دارای که شود داری نگه محلی در فقط سفیدکننده باید بنابراین است، سمی بسیار گازکلرین. 

 محصوالت از بسیاری .شود می آزاد کلرین گاز سرعت به زیرا کرد مخلوط اسید با را کننده سفید نبایستی همچنین

 دارای های کننده ضدعفونی مالحظه یب  مصرف بنابراین است، مضر زیست محیط و انسان برای کلرین جانبی

 .شود اجتناب بایستی سفیدکننده، بویژه کلرین،

 

 : فیلتری استریلیزاسیون .4

 میکرومتراستریل 1211 منافذ قطر با غشایی فیلتر یك از عبور واسطه به باید ندارند اتوکالو قابلیت که هایی محیط 

 شده طراحی مختلف های حجم با مواد از وسیعی طیف فیلتراسیون منظور به تلفمخ ها اندازه در ها فیلتر این د.شون

 .اند

 اتوکالو قابل غیر مواد این از ای نمونه بیکربنات بافرهای و ها کوفاکتور ها، هورمون ها، آنزیم کشت، های محیط 

 . هستند

 

 الکل ها: از استفاده .5

 الکل، اتیل( اتانول C2H5OH ( پروپانول - 2 و )الکل، روپیلایزوپ ((CH3)2CHOH)مشابهی ضدعفونی خصوصیات 

 .دارند

 ندارند تاثیری اما براسپورها هستند موثر لیپیدی غشای واجد های ویروس و چها قار زنده، های باکتری علیه بر اینها. 

 .است متغیر لیپیدی پوشش فاقد های ویروس روی آنها تاثیر

 70 حدود آنها مصرفی غلظت موثرترین ( % V/V ( میکروب است تر ممکن پایین و باالتر های غلظت است، آب در 

 .نباشند کش

 گذارد نمی شده باقی ضدعفونی اجسام روی بر بقایای که است آن الکلی های محلول این مثبت نکات از یکی. 

 کردن ور غوطه همچنین و بیولوژیك هود آزمایشگاه، میزکاری پوست، روی تواند می آب در % 70 الکل محلول 

 .شود استفاده کوچك وسایل
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 توجه!!

o شوی دست کهی موارد در نیستند آلوده خیلی که هایی دست زدایی گیآلود برای الکل توسط ها دست شستشوی 

 .شود می توصیه نباشد، دسترس در مناسب

o های وسویر انواع کلیه است ممکن و هستند موثر غیر اسپورها برابر در الکلی های معرف که داشت بخاطر بایستی 

 .نکشد را لیپیدی پوشش فاقد

o شوند استفاده روشن های شعله به نزدیك نباید و هستند اشتعال قابل و فرار ها الکل. 

o شود اجتناب ها الکل تبخیر از و شده داری نگه مناسب ظروف در باید کاری های محلول. 

o شود اجتناب آنها نمودن اتوکالو از و ودهب دارای برچسب واضح بطور باید الکلی های محلول حاوی های بطری. 

 

 : UV اشعه از استفاده .6

 موثر وسطوح وهوا دراب جلبکها و مخمرها ،اقارچه ها، ویروس باکتریها، شامل ها میکروارگانیسم لیهک علیه بر بنفش فرا پرتوی

 بنابرین .شود می آنها نپاشید هم از باعث و گذاشته اثر RNA و DNA شامل میکروارگانیسم وراثتی ماده روی اشعه این. است

 .یابد می خاتمه میکروارگانیسم مثل تولید

 

 توجه!!

o اثرات UV مروارید آب چشم، ورم موجب همچنین. باشد می پوست سرطان و پوستی های لکه ایجاد شامل پوست بر 

 . شود می شبکیه سوختگی و

o المپ از که زمانی UV روپوشهای از استفاده با پوست هایقسمت تمامی پوشاندن میکنید استفاده دستی صورت به 

 . است الزامی دستکشها و بلند

o المپ بودن روشن زمان در محافظ عینك از استفاده UV است الزامی. 

o باشد شده خنك کامال باید المپ و باشند چرب نباید دستها المپها، این کردن باز به نیاز صورت در . 

o گردد می آنها داخل جیوه ربخا خروج و انفجار باعث داغ المپهای دادن حرکت 
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 روز هر پایان در کشت اتاق لیست چك

 

  مخصوص دفتر در خانوادگی نام و نام نوشتن (1

 زباله از اتاق کشت کیسه سطل کردن خارج و میزها، روی زمین روی هود، زیر از اضافی وسایل آوری جمع (1

 الکون هاپایه سمپلر، رک و ف سمپلرها، مثل هود زیر دائمی وسایل کردن مرتب (3

 و بستن درب هود %11تمیز کردن زیر هود با الکل  (4

  میکروسکوپ سانتریفوژ، هود، کردن خاموش (5

 برق هواساز، کولر، کردن خاموش (6

 انکوباتورها دما و رطوبت و CO2 کردن چك  (1

 ها یخچال درب کردن چك (8

   کشت اتاق درب نمودن قفل  (9

  دردفترمخصوص خروج تاریخ و زمان نوشتن (11

 

 

 

 

 ها دستگاهالگ بوک 

 از استفاده ساعت و ،تاریخ خانوادگی نام و نام دستگاه از استفاده از پس است موظف دستگاه هر کاربر که میباشد ای دفترچه

 .نماید یادداشت آن در را احتمالی بودن معیوب یا سالم استفاده حین دستگاه وضعیت نیز و دستگاه
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 ولسل کشت آزمایشگاه در موجود تجهیزات
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 ( ( Laminar Flow Hoods 2هود کالس  .7

 سلول با کار برای استریل فضای و یك گرفته را فضا در موجود های میکروارگانیسم و ذرات ،هپا های فیلتر کمك به دستگاه این

هودها  این اند. شده گذاری شماره 1 و 1 های شماره با که باشد می المینار هود 1 دارای سلول کشت . آزمایشگاهکند می ایجاد

 باشند. میHEPA (High Efficiency Particle) فیلتر دارای و هستند سلول کشت مناسب

 انجام از پس موظفند و همکاران هیات علمی دانشجویان و شده قرار داده هود هر در کنار هود، از استفاده الگ بوک .121

 .نمایند اقدام آن کردن پر به نسبت کار

 دقیقه 31شخصی اگر نمایند. رزرو و بینی پیش را کارخود زمان قبل، از موظفند مکاران هیات علمیو ه دانشجویان .121

 .نماید استفاده هود از است مجاز دیگر فرد نشود، حاضر شده یادداشت زمان از بعد

 .باشد روشن دقیقه 5 مدت به نیز هواکش ودقیقه  15 مدت به UV المپ هود، از استفاده از بعد و قبل .123

 لکه شامل پوست رویUV اثرات : نباشد )هشدار روشن UV المپ وجه هیج به زیرهود کارکردن هنگام باشید اقبمر .124

 (.باشد می شبکیه سوختن و ورم چشم، روی بر و سرطان و پوستی های

 تحرک .باشد چرب نباید دستها نیز و داغ نباید المپ لزوم صورت در .شود خوداری UV المپ دستکاری و بازکردن از .125

 .شد خواهد آن داخل جیوه بخار خروج و انفجار باعث داغ UV المپ دادن

 .گردد تمیز 11 % الکل با باید هود سطح ، هود زیر در کردن کار از بعد و قبل .126

 .شوند اسپری 11 % الکل با باید ها دستکش کار، هنگام .121

  .نکنید صحبت هود زیر کار هنگام .128

 .بزنید ماسك ،در صورت وجود سرماخوردگی .129

 .شود آوری جمع مربوطه های زباله و بسته هود درب خارج، هود زیر از اضافی وسایل کار، اتمام از عدب  .1211

 و بودن نامرتب کثیفی، قبیل از نظمی بی وهرگونه شود بررسی هود زیر کاری، هر از قبل هود، تحویل هنگام  .1211

 .شود داده اطالع آزمایشگاه مسئول به هود، زیر وسایل نبود همچنین

 .فرمایید خودداری جدا هود زیر سمپلرهای کردن جابجا زا  .1211

 .کند مسدود را فیلتر تواند می راحتی به زیرا نگذارید، جا هود زیر کاغذی دستمال یا پارافیلم  .1213
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 دار 2CO انکوباتور .2

 و رطوبت ، دما رنظی ها سلول رشد برای الزم بهینه شرایط دستگاه این. باشد یم 2COر انکوباتو یك دارای سلول کشت اتاق

 با انکوباتور، .شود می خاموش و روشن اصلی سوییچ فشردن با انکوباتور . آورد می فراهم را کربن اکسید دی از مناسبی سطح

 های کشت محیط اغلب .است شده تنظیم( سرطانی الین سل برای) % 91 رطوبت و % 2CO 5 گراد، سانتی درجه 31 حرارت

 تنظیم برای مناسبی بافری سیستم انکوباتور در موجود کربن اکسید دی کمك به که هستند سدیم کربنات بی دارای مجود

PH زیاد نشانه آن شدن زرد و و کربن اکسید دی بودن کم نشانه سلول بودن کشت محیط شدن ارغوانی . آورند می فراهم 

 است شده ریخته آن داخل مخصوص تیلاس درسینی که استریلی مقطر آب از انکوباتور رطوبت . است کربن اکسید دی بودن

 .باشد می سلول حاوی ظروف گذاشتن برای آماده دستگاه .است شده داده دستگاه به قبل از الزم تنظیمات . گردد می فراهم

 :است الزامی زیر نکات به توجه انکوباتور، درب کردن باز از پس رطوبتو  2CO  سریع افت به توجه با

 .باشند آماده میز روی انکوباتور، کنار باید...(  و پلیت فالسك،) نیاز مورد وسایل باتور،انکو درب بازکردن از قبل .121

 داشته اطمینان انکوباتور درب بودن بسته از) شود بسته و باز زیاد یا و بماند باز طوالنی مدت به نباید انکوباتور درب .121

 (.باشید

 .شود اسپری % 11 الکل با گیرد، رارق انکوباتور در باید که دیگری چیز هر یا و پلیت فالسك، .123

 .گیرند قرار انکوباتور داخل هوای معرض در راحتی به ها سلول تا شود بسته محکم نباید ها فالسك درب .124

 .باشند انکوباتور از بیرون زیادی مدت نباید ها فالسك .125

 انکوباتور از صورت این غیر رد شود، نوشته آن روی سلول نوع و تاریخ دانشجو، نام پلیت، یا فالسك کردن پر از قبل .126

 .شود می خارج

 و نشود باز آنها درب وجه هیج به آلودگی، هرگونه بروز صورت در. است الزامی ها، پلیت یا و فالسك روزانه کنترل .121

 .گردند منتقل اتوکالو از خارج به مستقیماً

 (.نکنید اسپری سنسور به مستقیماً را الکل) شود استریل % 11 الکل با انکوباتور هفته هربایستی  .128

 .دهید قرار شیار آخرین در را آن و کنید پر مقطر آب با را دستگاه داخل آب سینی .129

 .شود می استفاده ها قارچ رشد از جلوگیری برای آب این در %1 روکال یا %1 مس سولفات از  .1211

 .شود چك انکوباتور داخل آب سطح هفته، هر  .1211

 .شود تمیز % 11 لاتانو با انکوباتور درب الستیك هفته هر  .1211

 .شود تنظیم  6barروی 2CO  ورودی فشار  .1213

 بصورت جار کندل از ، انکوباسیون جهت توانیم می آن مجدد شارژ زمان تا 2CO گاز کپسول اتمام صورت در  .1214

 .نماییم استفاده جایگزین

 شود.دستگاه توجه  توضیحات نصب شده بر رویبه  دستگاه با کار هنگام الزم احتیاطاتجهت رعایت   .1215
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 دیجیتال ترازوی .9

 شامل موارد زیر می باشد: دستگاه با کار هنگام الزم احتیاطات استفاده می گردد 121111با دقت  مواد توزین جهت

 . نباشد خورشید مستقیم نور معرض در ترازو گیری قرار مکان .121

 . نگیرد قرار هوا شدید جریان جهت در  .121

 . جابجا کنید را آن و دهید جای ترازو قبع و جلو در را خویش دست دو کردن، جابجا برای .123

 . گیرد صورت ترازو پهلوی دو از نبایستی جابجایی .124

 ای ماده ترازو کفه بین داشت که اطمینان االمکان حتی و شود پاک ترازو توزین صفحه بایستی توزین هر از بعد  .125

 . گردد می وزن خواندن در زوترا خطای به منجر بسیار کوچك خارجی جسم هرنو وجود زیرا . باشد نشده ریخته

 شوینده و آب از ترازو پاک کردن برای شود نمی توصیه ترازو کردن تمیز برای اتانول نظیر آلی های حالل از استفاده .126

 . کنید استفاده ها

 

 

 اون یا فور .4

ام کار با فور هنگ استفاده می گردد. فلزی و ای شیشه لوازم کردن استریل برای خشك حرارت ایجاداز این دستگاه جهت 

 رعایت موارد زیر الزامی است:

 از را دستگاه بالفاصله  اد،افت اتفاق این که صورتی در و نمایید خودداری دستگاه داخل در مایعات نوع هر ریختن از .121

 . نمایید پاک را ها وجداره ها سینی مرطوب نخی پارچه با و کشیده برق

 . گیرد قرار صاف سطح روی بر باید دستگاه .121

 . باشد بسته آن درب دستگاه با کار هنگام در که باشید داشته توجه احتم .123

 .یابد کاهش وسایل دمای تا نمایید صبر مدتی آزمایشگاهی وسایل کردن عفونی ضد از پس است بهتر .124

 استفاده محافظ دستکش از حتما. نمایید خارج آون د را ازهستن داغ هنوز که وسایلی خواهید می که صورتی در  .125

 . نمایید جابجا و گذاشته سینی یك در را آنها وسایل انتقال هنگام و نمایید

 دستگاه ظرفیت از بیش وسایل دادن قرار از و نموده توجه دستگاه مفید حجم به حتما وسایل کردن عفونی ضد برای .126

 . نگردند استریل کامال وسایل است ممکن وضعیت این در نمایید داری خود
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 معمولی نوری میکروسکوپ .5

 غیر چشم با که موادی ساختار و موجودات بررسی برای متفاوت هایبزرگنمائی برای نوری ریزنمای یا نوری میکروسکوپ

 .دارد کاربرد نیستند، بررسی قابل مسلح

  

 کنتراست فاز  میکروسکوپ .6

 فاز به مجهز ورین میکروسکوپ یك وجود سلول حیات تعیین و یژمورفولو بررسی و سلولی شمارشاز این میکروسکوپ جهت 

 احتمال و سلول مورفولوژی ، رشد میزان نظر از باید روز هر شده داده کشت های سلول . است الزم کشت اتاق در کنتراست

 .شوند بررسی میکروسکوپ این با ها قارچ و ها باکتری با آلودگی

 .ونی کنیدعف ضد صددر 11 الکل به آغشته تمالسد با را stage آن از بعد و استفاده از قبل .121

 روشن و دارد محدودی میکروسکوپ عمر این المپ زیرا شوید مطمئن دستگاه بودن خاموش از کار پایان از پس .121

  .شود می به دستگاه آسیب و شدید شدن داغ باعث آن حد از بیش ماندن

 .شود ضدعفونی % 11 الکل با کار سطح کار، انجام از پس روز، پایان در .123

 .شود استفاده باشد، آن می کنار که مخصوص سمپلر و نئوبار الم نوری، وسکوپمیکر از سلول شمارش برای .124

 جمع به موظف دانشجو صورت ریختن، در .نشود ریخته زمین روی بر میکروتیوب و سمپلر نوک المل، شود دقت .125

 باشد می آنها کردن تمیز و آوری

 .بکشید را دستگاه روکش پایان در .126

 

 فلورسانسمیکروسکوپ  .1

از میکروسکوپ نوری که منبع نور آن پرتوهای فرابنفش است. برای مشاهده نمونه زیر این میکروسکوپ ها بخش انواع خاصی 

ها یا ملکول های ویژه داخل سلول با مواد فلورسانت یا نورافشان رنگ آمیزی می شوند. زمانی که هدف، تشخیص پروتئین 

رنگ آمیزی که پروتئین ها را به طور عام رنگ می کنند قابل های خاص یا جایگاه آنها در سلول باشد، روش های معمولی 

استفاده نیست. برای رنگ آمیزی اختصاصی، معموال از پادتن های اختصاصی متصل به مواد فلورسانت استفاده می شود. مواد 

. تصویری که فلورسانت نور را در طول موج فرابنفش جذب می کنند و در طول موج بلندتری در طیف مرئی تابش می کنند

دیده می شود حاصل نور تابش شده از نمونه است. رودامین و فلورسئین دو نوع از رنگ های معمول فلورسانت هستند که به 

 ترتیب نور قرمز و سبز از خود تابش می کنند.
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 سانتریفوژ یخچال دار .8

 استفاده می شود. به حرارت حساس محلول یك در مواد جداسازی و مرکز از گریز نیروی ایجاد از سانتریفوژ یخچال دار جهت 

 زیر انجام گیرد: احتیاطات دستگاه با کار هنگامالزم است تا 

 .شد خواهد دستگاه موتور به جدی آسیب باعث زیرا نبرید باال Max میزان تا را دور هرگز .121

 دوباره را دما کار پایان از پس حتما. افتد می کار به دستگاه یخچال  )درجه 4 حدود ( پایین دمای انتخاب صورت در .121

 .برگردانید اتاق دمای حالت به

 آسیب به منجر است ممکن صورت این غیر در .کنید باالنس متقارن بطور را سانتریفوژ های لوله یا ها تیوب .123

 .شود سانتریفوژ

 .نشود استفاده اشتعال قابل های نمونه از هرگز .124

 .شود تمیز و خشك بالفاصله و خاموش دستگاه سانتریفوژ، داخل دیگری چیز هر یا و آب شدن ریخته صورت در .125

 .شود بسته دستگاه درب و خارج سانتریفوژ از باالنس( لوله حتی) ها لوله همۀ کار، پایان در .126

 .نزنید دست چرخش حال در روتور به و نکنید باز کار حین را دستگاه درب هرگز .121

 در است ممکن درپوش صورت، این غیر در است، شده تهبس روتور روی محکم بطور روتور درپوش که شوید مطمئن  .128

 .ببیند آسیب سانتریفوژ و بیاید در چرخش حین

 مواد که شود می توصیه .بگیرید قرار کار حال در سانتریفوژ از متری سانتی 30 فاصلۀ در خودتان ایمنی برای  .129

 .گیرند قرار فاصله همین در نیز خطرناک

 

 میکروپلیت ریدر .3

 و ریدر االیزا ،دستگاه ریدر پلیت – میکروفتومتریك های نام به معموال (Microplate–Reader) ریدر یتمیکروپل دستگاه

 ها آزمایش فتومتریك نتایج قرائت منظور به که بوده تخصصی اسپکتروفتومتر یك . شود می نامیده نیز االیزا گر خوانش

 .است شده طراحی

 .ندهید قرار دستگاه داخل را پلیت اصلی Menu آمدن از قبل هرگز .121

 .شود می دستگاه به جدی آسیب باعث زیرا ندهید قرار دستگاه داخل درب با را پلیت هرگز .121

 .ببینید آموزش آزمایشگاه کارشناس از مخصوص محل در را پلیت دادن قرار نحوه کار شروع از قبل ماحت .123

 کارشناس از احتم جدید برنامه به نیاز رتصو در است، شده تعریف دستگاه برای آزمایشگاه کارشناس توسط ها برنامه .124

 .کنید خودداری ها برنامه در تغییرات ایجاد از و بخواهید کمك
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   :2COگاز فشرده  .71

 .گیرد صورت تاسیسات تکنسین توسط کپسول نصببایستی استفاده می گردد.  انکوباتور برای 2CO تامینجهت 

 : است ضروری زیر نکات به توجه سوزی وآتش انفجار خفگی شامل فشرده گازهای به مربوط های آسیب از جلوگیری برای

 .کنید جابجا عمودی موقعیت در اید بسته زنجیر یا تسمه کمك به را کپسول که حالی در .121

 . دهید قرار کپسول باالی در را محافظ سرپوش جابجایی هنگام در .121

 .ببندید چرخ به را سیلندر زنجیر یا تسمه با و کنید استفاده سیلندر جابجایی برای مخصوص های چرخ از .123

 . دارید نگاه بسته را آن باالی شیر کنید نمی استفاده سیلندر از که هنگامی  .124

 . ندهید قرار در نزدیك و راه مسیر در را سیلندر .125

 . دارید نگه دور رطوبت و گرمایی منابع و خورشید نور از را سیلندر .126

 . کنید جلوگیری سیلندر به ضربه شدن وارد از .121

 . کنید استفاده گاز همان ویژه رگوالتور از گاز هر ایبر .128

 .کنید استفاده مناسب های محلول یا صابون آب از ها اتصال احتمالی نشت امتحان برای .129

 

 

 تانك ازت مایع .77

 می آنها فریز اصطالحا و ها سلول مدت طوالنی نگهداری برای مناسبی صفرمحیط زیر درجه 196 به نزدیك دمایی با مایع ازت

 می صورت ناگوار اتفاقات دیگر و آلودگی مقابل در سلولی الین از محافظت و سلولی جهش از ممانعت منظور به عمل این .اشدب

 .است ای برخوردار ویژه اهمیت از بنابراین و بوده ها سلول مدت طوالنی نگهداری برای ازت . تانكپذیرد

 .کنید هماهنگ آزمایشگاه مسئول با حتما با ازت تانك از آن کردن خارج یا و سلول ویال دادن قرار جهت .121

 فریز تاریخ و سلول کامل مشخصات برچسب دارای باید شوند می گذاشته ازت تانك در که سلول های ویال کلیه .121

 .باشند

 . بماند باز نباید تانك درب مایع، ازت سریع تبخیر علت به .123

 . ضروری است هفتگی بصورت تانك در ازت سطح کردن چك .124

 . است کشنده ولی مزه بو،بی رنگ،بی بی یع،ما ازت .125

 بخصوص چشم بافت وبرای دهد می کاهش را وبافت محیط اکسیژن میزان سرعت به و سرد نهایت بی مایع ازت .126

 . است خطرناک بسیار
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 .باشد می ضروری محافظ عینك و ماسك از استفاده و ضخیم دستکش پوشدن ازت تانك با کار هنگام .121

 نگه گرم و برده باز کامال محیط به اورا گردید، هوش بی کمی ویا شده سرگیجه دچار مایع ازت بوسیله شخصی اگر .128

 . دارید

 .شود گرم درجه 41-35 آب با بالفاصله دیده آسیب محل باید بریزد صورت ویا ،پا دست روی مایع ازت اگر .129

 .است شده نصب کشت اتاق دیوار روی ازت، تانك های سلول برنامۀ .1211

 شود دقت نظر مورد رک صحیح گذاری جای و آوردن نبیرو انتخاب، در .1211

 .کنید خودداری اتاق دمای در ها رک مدت طوالنی نگهداری از .1211

 آن از نحوه استفاده و نگهداری ظروف شکل و موقعیت زمان، به بسته مایع نیتروژن شدن بخار میزان .1213

 .کاهد می سرمازائی میزان اثر از نیتروژن حاوی ظرف دادن حرکت یا مستمر نمودن بسته بازو .است متفاوت

 .کنید اجتناب تانك در مایع ازت حد از بیش پرکردن از .1214

 .بریزید آن درون به تانك گردن ناحیۀ با تماس بدون و آرامی به را مایع ازت .1215

 

 فریزر و یخچال .72

سلول موجود می  یك دستگاه یخچال و فریزر معمولی جهت نگهداری انواع محیط های کشت، بافرها و ... در آزمایشگاه کشت

 باشد.

 فضای در تاریخ و نام با را به خود مربوط وسایل باید دانشجومحقق و  هر و شده بندی تقسیم فریزر و یخچال داخل فضای .121

 .بگذارد خود به مربوط

 .نماند باز فریزر و یخچال درب تا دبو مراقب باید .121

 و فریزر یخچال از را خود به مربوط وسایل ،نامه خود پایان کلی کار طرح و پایان از بعد بایستی دانشجویانهمکاران و  .123

 .دهند کارشناس تحویل و شسته را ظروف کرده، خارج

 .باشند کشت اتاق فریزر و یخچال در باید کشت اتاق ملزومات فقط .124

 .شود ضدعفونی % 11 الکل با هفته هر فریزر، و یخچال دور نوار .125

 

 درجه دو درب با دو سیکل برودت -81دیپ فریزر  .79

 خون و فریزرهای فوق سرد آزمایشگاهی برای ذخیره سازی مواد زیستی نظیر ویروس ، باکتری ها ، سلول های یوکاریوت ، 

 .نطفه طراحی شده اند
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 سیستم های خنك کننده

 محیط کشت و بافرها  Co4 یخچال

 تی بیوتیك هاسرم ها، آنزیم ها و اسیدهای آمینه غیر ضروری، گلوتامین، پیروات، آن - Co20 فریزر

 انجماد اولیه سلول ها - Co70 فریزر

 نگهداری سلول ها برای مدت زمان طوالنی - Co196 تانك ازت

 

 

 


