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 سلول کشت اتاق به ورود برای الزم شرایط

 
 

 .باشد سلول کشت اتاق با مرتبط که طرحی یا نامه پایان داشتن -1

 معرفی نامه از استاد راهنما  -2

 .سلول کشت اتاق ومقررات قوانین مطالعه -3

 .آزمایشگاه کارشناس به آن تحویل و کشت سلول آزمایشگاه در کار مخصوص فرم امضاي -4
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 سلول کشت اتاق عمومی مقررات
 

 

 کشت اتاق مخصوص هاي روپوش از و تعویض را خود هاي روپوش کشت اتاق به ورود از قبل* 

 .نمائید استفاده

 .باشد می ممنوع دیگري آلودة وسیله هر یا و کفش با کشت اتاق به ورود* 

 کشت، اتاق از خروج از قبل است. الزامی سلول کشت کاردراتاق مواقع در دستکش * پوشیدن

 .بیندازید زباله سطل در و آورده در را دستکش

 .کنید حاصل اطمینان کشت اتاق درب بودن بسته از وخروج، ورود هربار از بعد *

 .نمائید خودداري جدا   بیرون به کشت اتاق داخل وسایل انتقال از* 

 اضافی وسایل هرگونه از وعاري تمیز همیشه باید...  و سکوها ، هود، داخل قبیل از سطوح تمام* 

 .باشد ریختنی دور ویا

 دور مسئول دانشجویی هر. نگذارید خود از بعد شخص عهده به را سطوح و وسایل کردن تمیز* 

 .باشد می خود آلودة و اضافی مواد ریختن

 یا دنش سوراخ موجب که دیگر چیز هر یا و پاستور پیپت سرسوزن، مثل تیز شده مصرف وسایل* 

 .گردد منتقل safety box داخل به بایستی شود، می دست بریدن

 .باشد می ممنوع کشت اتاق در وآشامیدن خوردن* 

 .شود انجام کشت اتاق در نباید ندارد، استریل فضاي به نیاز که کارهایی* 

 و بسپارند بخاطر و را مطالعه الزم روشهاي و دستورالعملها و آشنا کار ویژه خطرات با باید * افراد

 .باشد می میکند، استفاده که موادي Safety data sheet  مطالعه به موظف فرد هر
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 دیوار یا و دستگاهها اطراف در مکتوب هاي العمل دستور و بندي نوبت تذکرات، به الزم توجه* 

 .باشید داشته کشت، اتاق

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

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

 ه یکباردو هفت و نوبتی صورت به( دکونکس با سطوح و اتاق کف نظافت) کشت اتاق کردن تمیز * 

، هود و میکروسکوپ (  11)%  شده رقیق وایتکس یا دکونکس با توان می را کشت اتاق )کف .باشد می

 (.کرد و بن ماري را با دکونکس تمیز  %01الکل اینورت با 

 حوادث گونه هر مسئول اداري غیر ساعات در .دهید انجام اداري ساعت در را خود کار امکان حد تا* 

 . وسایل میباشید شدن گم یا و احتمالی

 .نمائید اقدامسانتریفیوژ  و هود میکروسکوپ، نمودن خاموش به نسبت کار، اتمام از پس* 

 کنید. آزمایشگاه خودداري مسئول با هماهنگی بدون ها ه دستگا محل تغییر و کردن جابجا * از

 خود هاي زباله دفع و آوري جمع به نسبت خود، کار پایان از پس است موظف دانشجو هر * 

 .نماید اقدام( جامد و مایع)

 ونههیچگ میز، روي شده بر گذاشته جا هاي نمونه یا وسایل شدن ریخته دور یا شدن گم صورت * در

 باشد. نمی آزمایشگاه مسئول متوجه مسئولیتی

 مشکل هر ایجاد در صورت و بوده نظر مورد مواد با کار حین ایمنی نکات رعایت به موظف فرد * هر

 گاهآزمایش مسئول و دانشجویان سایر خطرناك، با مواد کار صورت در لذا.  بود خواهد مسئول احتمالی

 نماید. آگاه نیز را

 ،(التکس و پالستیکی) دستکش ازجمله را خود مصرفی اقالم تمامی موظفند دانشجویان* 

 ینا در آزمایشگاه و کنند تهیه...  و فالکون میکروتیوب، الکل، سرسمپلر، دستمال، پنبه، گاز،

 .ندارد اي وظیفه خصوص
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 وسایل و تحویل را خود کمد ،و یا اتمام کار تحقیقاتی نامه پایان از دفاع از بعد موظفند دانشجویان *

 .نمایند خارج یخچال از را خود

 اشند،ب سلول می کشت اتاق قوانین رعایت به موظف سلول، کشت اتاق از کنندگان استفاده تمام * 

 .شد خواهد گرفته مقتضی تصمیم و اعالم گروه مدیر به مراتب صورت این غیر در
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 المینار هود اصول کار با

 

 .گردد تمیز 01 % الکل با باید هود سطح ، هود زیر در کردن کار از بعد و قبل* 

 .استفاده کنید آن از دقیقه 11 حدود از پس و کنید روشن را آن فن هود، کردن روشن از * پس

 اختالل طبیعی هوا جریان در شده تولید گرماي. شوند استفاده هود در نباید اي شعله هاي * چراغ

 .برساند آسیب ها فیلتر به است ممکن و کندی م ایجاد

 .شوند اسپري 01 % الکل با باید ها دستکش کار، هنگام* 

 .نکنید صحبت هود زیر کار هنگام *

 .بزنید ماسک اید، خورده سرما اگر* 

 آوري جمع مربوطه هاي زباله و بسته هود درب خارج، هود زیر از اضافی وسایل کار، اتمام از بعد *

 .شود

 کثیفی، قبیل از نظمی بی وهرگونه شود بررسی هود زیر کاري، هر از قبل هود، تحویل هنگام* 

 .شود داده اطالع آزمایشگاه کارشناس به هود، زیر وسایل نبود همچنین و بودن نامرتب

 مسدود را فیلتر تواند می راحتی به زیرا نگذارید، جا هود زیر کاغذي دستمال یا پارافیلم *

 .کند

 

 

 

 

 



8 
 

 2CO انکوباتور به مربوط نکات

 

 :است مطلوب زیر شرایط خونگرم حیوانات و پستانداران سلولی کشت هاي تکنیک در *

T: 37c        humidity: 70-80%         co2: 5% 

 وجودم اکسیدکربن دي کمک به که هستند سدیم کربنات بی داراي مجود هاي کشت محیط اغلب

 کشت محیط شدن ارغوانی. آورند می فراهم PH تنظیم براي مناسبی بافري سیستم انکوباتور در

 ربنک اکسید دي بودن زیاد نشانه آن شدن زرد و و کربن اکسید دي بودن کم نشانه سلول بودن

 . است

 میز روي ر،انکوباتو کنار باید...(  و پلیت فالسک،) نیاز مورد وسایل انکوباتور، درب بازکردن از قبل * 

 .باشند آماده

 انکوباتور ربد بودن بسته از) شود بسته و باز زیاد یا و بماند باز طوالنی مدت به نباید انکوباتور درب* 

 .(باشید داشته اطمینان

 .شود اسپري % 01 الکل با گیرد، قرار انکوباتور در باید که دیگري چیز هر یا و پلیت فالسک، *

 .باشند انکوباتور از بیرون زیادي مدت نباید ها فالسک *

 این یرغ در شود، نوشته آن روي سلول نوع و تاریخ دانشجو، نام پلیت، یا فالسک کردن پر از قبل *

 .شود می خارج انکوباتور از صورت

 وجه هیج به آلودگی، هرگونه بروز صورت در. است الزامی ها، پلیت یا و فالسک روزانه کنترل *

 .گردند منتقل اتوکالو از خارج به مستقیما   و نشود باز آنها درب

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

 .شود می استفاده ها قارچ رشد از جلوگیري براي آب این در %2 روکال یا %1 مس

 .شود تمیز % 01 اتانول باو فضاي داخلی آن  انکوباتور درب الستیکیکبار  هفته دو هر *
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  سانتریفوژ به مربوط نکات

 

 تاس ممکن صورت این غیر در. کنید باالنس متقارن بطور را سانتریفوژ هاي لوله یا ها تیوب* 

 .شود سانتریفوژ آسیب به منجر

 بالفاصله و خاموش دستگاه سانتریفوژ، داخل دیگري چیز هر یا و آب شدن ریخته صورت در* 

 .شود تمیز و خشک

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

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

 صورت، این غیر در است، شده بسته روتور روي محکم بطور روتور درپوش که شوید مطمئن* 

 .ببیند آسیب سانتریفوژ و بیاید در چرخش حین در است ممکن درپوش
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 اینورت میکروسکوپ به مربوط نکات

 

 میکروسکوپ نوري یک وجود سلول حیات تعیین و مورفولوژي بررسی و سلولی شمارش براي *

 نظر از روز باید هر شده داده کشت هاي سلول.  است الزم کشت اتاق در کنتراست فاز به مجهز

 رسیبر این میکروسکوپ با ها قارچ و ها باکتري با آلودگی احتمال و سلول مورفولوژي ، رشد میزان

 .شوند

 میکروسکوپ کار، اتمام از پس شود دقت بنابراین است، محدود عمر داراي میکروسکوپ المپ *

 .شود جدا دوربین، به اتصال کابل و خاموش

 .شود ضدعفونی % 01 الکل با کار سطح کار، انجام از پس روز، پایان در* 
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 ازت تانک به مربوط نکات

 

 .است برخوردار اي ویژه اهمیت از بنابراین و بوده ها سلول مدت طوالنی نگهداري براي ازت تانک* 

 .بماند باز طوالنی مدت به نباید تانک درب مایع، ازت سریع تبخیر علت به * 

 دانشجو و مشخصات داراي اسم باید شوند می گذاشته ازت تانک در که سلول هاي ویال * کلیه

 .باشند فریز تاریخ و سلول کامل

دانشجو در تانک ازت داراي جایگاه مشخص می باشد پس به هیچ وجه ترتیب نمونه ها * نمونه هر 

 را تغییر ندهید.

 استفاده( صورت محافظعینک و  و دستکش) الزم ایمنی تجهیزات از ازت، تانک با کار هنگام * 

 .شود

 .شود دقت نظر مورد رك صحیح گذاري جاي و آوردن بیرون تخاب،نا در* 

 .کنید خودداري اتاق دماي در ها رك مدت طوالنی نگهداري از* 

 از ادهاستف نحوه و نگهداري ظروف شکل و موقعیت زمان، به بسته مایع نیتروژن شدن بخار میزان* 

 میزان از نیتروژن حاوي ظرف دادن حرکت یا مستمر نمودن بسته بازو. است متفاوت آن

 .کاهد می سرمازائی اثر
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 فریزر و یخچال به مربوط نکات

 

 نام اب را خود به مربوط وسایل باید دانشجو هر و شده بندي تقسیم فریزر و یخچال داخل فضاي * 

 .بگذارد خود به مربوط فضاي در تاریخ و

 .نماند باز فریزر و یخچال درب باشد مراقب باید دانشجو* 

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

 .شود ضدعفونی % 01 الکل با هفتهدو  هر فریزر، و یخچال دور نوار * 

 

 * سیستم هاي خنک کننده :

 

 ها بافر و کشت محیط C°4 یخچال

های اسید و ها آنزیم ، ها سرم -C02° فریزر  

، گلوتامین ضروری، غیر آمینه  

 ها بیوتیک آنتی ، پیروات

 ها سلول اولیه انجماد -C92° فریزر

 زمان طوالنی مدت برای ها سلول نگهداری -C671° تانک ازت

 

 

 

 



13 
 

 ماری بن نکات استفاده از

 

 می باشد. مختلف درجات در مرطوب حرارت ایجاد دستگاه کاربرد* 

 نروش از قبل بنابراین.  باشد تمیز مقطر آب کافی مقدار حاوي همیشه باید ماري بن محفظه * 

 یا شبانه خواهید می زمانیکه خصوصا  . کنید حاصل اطمینان آب حجم بودن کافی از آن ساختن

 .بگذارید روشن باالیی دماي روي را دستگاه طوالنی مدت

 . شد خواهد سوزي آتش و دستگاه در آسیب بروز باعث آن آب شدن کم که است بدیهی * 

 .نمایید استفاده تقطیر یکبار آب از ماري بن کردن پر براي * 

 .نکند نفوذ آب به شما هاي نمونه که باشید مراقب* 

 ويشستش از پس و تخلیه کامل بطور آنرا آب بالفاصله ماري بن آب در آلودگی مشاهده صورت در *

 . نمایید پر مقطر آب از آنرا و یکبار آبکشی، محفظه

 بیش تغییر از تا نگهدارید بسته را محفظه در باال دماهاي در خصوصا   مدت بلند استفاده صورت در* 

 .ودش جلوگیري آن احتمالی شدن کثیف و دستگاه به آمدن فشار دما، حد از

 

 

 

 

 


