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 به آزمايشگاه کشت سلولیکوتاه نگاهی 

 

اتاق  در .شناسي يا محل نگهداري حيوانـات دور باشـدهاي ميكروب  بايد تا حد امكان از بخشآزمايشگاه اين 

است پنجره داشته و  نبايستي به راهرويي که همه در آن رفت و آمد مي کنند باز شود. اتـاق کشـت بهتـرکشت 

 است تا حد امكان از کابينت ها و بهتر .از نور کافي برخوردار باشد، اما اين پنجره ها بايستي هميشه بسته باشند

يكي از مهمترين نكات آزمايشگاه کشت سلولي،  .شوند ميزهاي استيل استفاده شود تـا بـه راحتـي ضـدعفوني

آزمايشگاه مي باشد. چيدمان صحيح و طراحي مناسب باعث مـي  توجه به چيدمان تجهيزات و طراحي سيسـتم

 ي داشته و آلودگي ميكروبي نداشته باشد. کيفيت خوب شـود کـه محصـول نهـايي

بيولوژيك هستند.  از نظر ميزان خطرات احتمالي، آزمايشگاه هاي کشـت سـلولي حـداقل در رده دوم خطرزايـي

 که در آزمايشگاه کشت (....م، سرطاني، آلوده به ويروس وسال)در هنگام اين رده بندي بايستي به نوع سلول هايي 

توليد واکسن، تكثير سلول هاي سرطاني، )هر آزمايشگاه  و طبيعـت کـارسلولي مورد استفاده قرار مي گيرند 

محيط  در صورت لزوم با توجه بـه کـاربرد آزمايشـگاه مـي تـوان در .نمود توجـه (....بررسي جهـش زايـي و

عفوني از طريق هواي  آزمايشگاه، نسبت به راهروها يك فشار هواي منفي ايجاد نمود تا احتمال خروج عوامـل

اگر آزمايشگاه از يك سالن بزرگ تشكيل شده باشد، جهت بهبود اقل برسد. آزمايشگاه به محيط بيروني به حد
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اصلي کشت را در اتاقك هاي کوچك ايزوله اي که داخل آزمايشگاه تعبيه شده اسـت  شرايط مـي تـوان کارهـاي

باعث آلودگي  ود اين اتاقك هاي کوچك باعث مي شود که رفت و آمد پرسنل در داخل آزمايشـگاهداد. وج انجـام

 .آن خودداري گردد چنين اتاقي بايستي شيشه اي باشد تا از باز شدن بي مـورد نشود. ديوارها و در

 با توجه به اهميت حفظ کيفيت سلول ها و مواد شيميايي موجود در اتاق کشت و گـران بـودن

 آنها، بهتر است تجهيزات مهمي نظير انكوبـاتور دي اکسـيدکربن، يخچـال هـا و فريزرهـا بـه

 شهر متصل شوند تا در صورت قطع ناگهاني برق از خـراب شـدن سيستم تثبيت کننده برق

  .مواد و آسيب به سلول ها جلوگيري شود

آزمايشگاه صاف  يزهاي کار، ديوارها و کفبراي ايجاد يك محيط تميز بايستي سطوح آزمايشگاه شامل سطح م

مقابل عوامل شيميايي مختلف نظير  بوده و به راحتي قابل شستشو باشند. اين سطوح بايستي ضد آب بـوده و در

باشند. کف قسمتي از آزمايشگاه که براي نگهداري  اسيدها، بازها، حالل ها و مواد ضـد عفـوني کننـده پايـدار

بايستي در مقابل نيتروژن مايع مقاوم باشد تا هنگام پر کردن تانك ها،  اسـتفاده مـي شـود تانـك هـاي نيتـروژن

نيتروژن مايع ترك نخورد. بعالوه کف اتاق ها و ديوارها بايستي سيستم يكپارچه داشـته و  در اثـر پاشـيده شـدن

 .استاندارد باشد نيزارتفاع سطوح ميزکار  و سقف قابل شستشو باشند تـا
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 دستورالعمل کار در اتاق کشت سلولی

 

 ورود به اتاق کشت سلول یالزم برا طيشرا

 

 .که مرتبط با اتاق کشت سلول باشد يطرح اينامه  انيداشتن پا-1

 نامه از استاد راهنما يمعرف-2

 .ومقررات اتاق کشت سلول نيمطالعه قوان-3

 شگاهيآن به کارشناس آزما ليکشت سلول و تحو شگاهيامضاي فرم مخصوص کار در آزما-4
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 اتاق کشت سلول یعموم مقررات

 .دينمائ استفاده کشتاتاق  از روپوش هاي مخصوصخود را تعويض و  روپوشاز ورود به اتاق کشت  قبل ©

 .باشد يممنوع م گرييد ه يآلود لهيهر وس ايبه اتاق کشت با کفش و  ورود ©

 است. يدستكش در مواقع کاردراتاق کشت سلول الزام دنيپوش ©

 .ديحاصل کن نانياز هربار ورود وخروج، از بسته بودن درب اتاق کشت اطم بعد ©

 .دينمائ جدا خودداري رونيداخل اتاق کشت به ب لياز انتقال وسا ©

 يختنيدور ر ايو ياضاف ليوعاري از هرگونه وسا زيتم شهيهم ديداخل هود، ، سكوها و ... با ليتمام سطوح از قب ©

 .باشد

مواد  ختنير مسئول دور يي. هر دانشجوديسطوح را به عهده شخص بعد از خود نگذار و ليکردن وسا زيتم ©

 .باشد يو آلودة خود م ياضاف

دست  دنيبر ايکه موجب سوراخ شدن  گريد زيهر چ ايپاستور و  پتيمثل سرسوزن، پ زيمصرف شده ت ليوسا ©

 .منتقل گرددsafety box داخلبه  يستيشود، با يم
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 .باشد يدر اتاق کشت ممنوع م دنيخوردن وآشام ©

 .در اتاق کشت انجام شود ديندارد، نبا ليبه فضاي استر ازيکه ن ييکارها ©

فرد  هر هاي الزم را مطالعه و بخاطر بسپارند و ها و روش کار آشنا و دستورالعمل ژهيبا خطرات و ديافراد با ©

 باشد. يم كند،يموادي که استفاده مSafety data sheet مطالعهموظف به 

عدم  صورت . دردياطالع ده شگاهيمراتب را به کارشناس آزما گر،يهر نوع اشكال د ايدستگاه  يدرهنگام خراب ©

 .بود ديمسئول خواه ،يخراب جاديها و ا از دستگاه حياستفاده صح

باشد. )کف  يم كباريو دو هفته  يکردن اتاق کشت )نظافت کف اتاق و سطوح با دکونكس( به صورت نوبت زيتم ©

 70 با الكل  % نورتيا كروسكوپيو مهود سطح (، 10شده )%  قيرق تكسيوا ايتوان با دکونكس  ياتاق کشت را م

 .کرد زيو بن ماري را با دکونكس تم

و  ياحتمال اداري مسئول هر گونه حوادث ري. در ساعات غديکار خود را در ساعت اداري انجام ده تا حد امكان ©

 . ديباشيم ليگم شدن وسا اي

 .دياقدام نمائ وژيفيهود و سانتر كروسكوپ،يپس از اتمام کار، نسبت به خاموش نمودن م ©

 .ديخودداري کن شگاهيبا مسئول آزما يه ها بدون هماهنگمحل دستگا ريياز جابجا کردن و تغ ©
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 .دياقدام نما کار خود، نسبت به جمع آوري و دفع زباله هاي خود انيهر دانشجو موظف است پس از پا ©

 يتيمسئول چگونهيه ز،ينمونه هاي جا گذاشته شده بر روي م اي ليشدن وسا ختهيدور ر ايدر صورت گم شدن  ©

 .باشد ينم هشگايمتوجه مسئول آزما

 ياحتمال هر مشكل جاديکار با مواد مورد نظر بوده و در صورت ا نيح يمنينكات ا تيهر فرد موظف به رعا ©

 .ديآگاه نما زين را شگاهيو مسئول آزما انيدانشجو ريلذا در صورت کار با مواد خطرناك، سا بود.مسئول خواهد 

پنبه، دستمال،  گاز، التكس( ،و  يكيخود را ازجمله دستكش )پالست ياقالم مصرف يموظفند تمام انيدانشجو ©

 اي ندارد. فهيوظ خصوص نيدر ا شگاهيکنند و آزما هيفالكون و ... ته وب،يكروتيسرسمپلر، الكل، م

را از  خود ليو وسا ليکمد خود را تحو ،يقاتياتمام کار تحق اينامه و  انيموظفند بعد از دفاع از پا انيدانشجو ©

 .نديخارج نما خچالي

 نيا ريغ در باشند، ياتاق کشت سلول م نيقوان تيتمام استفاده کنندگان از اتاق کشت سلول، موظف به رعا ©

 گرفته خواهد شد. يمقتض مياعالم و تصممعاون مرکز صورت مراتب به 
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  IIکالس  ناریکار با هود الم اصول

 .گردد زيتم 70 %ل با الك ديهود ، سطح هود با ريقبل و بعد از کار کردن در ز ©

 .دياز آن استفاده کن قهيدق10حدود و پس از  ديپس از روشن کردن هود، فن آن را روشن کن ©

       جاديا هوا اختالل يعيطب انيشده در جر ديدر هود استفاده شوند. گرماي تول ديچراغ هاي شعله اي نبا ©

 .برساند بيها آس لتريکند و ممكن است به ف يم

 .اسپري شوند 70% با الكل  ديدستكش ها باهنگام کار،  ©

 .ديماسك بزن د،ياگر سرما خورده او  ديهود صحبت نكن ريهنگام کار ز ©

 .شود هود خارج، درب هود بسته و زباله هاي مربوطه جمع آوري رياز ز ياضاف ليبعد از اتمام کار، وسا ©

بودن و  نامرتب ،يفيکث لياز قب ينظم يگونه بشود وهر يهود بررس ريهود، قبل از هر کاري، ز ليهنگام تحو ©

 .اطالع داده شود شگاهيهود، به کارشناس آزما ريز لينبود وسا نيهمچن

 .کند را مسدود لتريتواند ف يم يبه راحت رايز د،يهود جا نگذار ريدستمال کاغذي ز اي لميپاراف ©
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  2CO مربوط به انکوباتور نکات

 :مطلوب است ريز طيخونگرم شرا واناتيپستانداران و ح يهاي کشت سلول كيدر تكن ©

: 5%2CO80% -c humidity: 70T: 37 

انكوباتور  در موجود دکربنيهستند که به کمك دي اکس ميکربنات سد يکشت هاي مجود داراي ب طيمح اغلب©

انه کم بودن سلول نش بودن کشت طيشدن مح يآورند. ارغوان يفراهم مPH  ميبراي تنظ يبافري مناسب ستميس

 . است کربن ديبودن دي اکس اديکربن و و زرد شدن آن نشانه ز ديدي اکس

 .باشند آماده زيکنار انكوباتور، روي م ديبا .و( .. تي)فالسك، پل ازيمورد ن ليقبل از بازکردن درب انكوباتور، وسا ©

 .باز و بسته شود اديز ايباز بماند و  يبه مدت طوالن ديدرب انكوباتور نبا ©

 .اسپري شود 70% الكل با  رد،يدر انكوباتور قرار گ ديکه با گرييد زيهر چ ايو  تيفالسك، پل ©

 .از انكوباتور باشند رونيب ادييمدت ز ديفالسك ها نبا ©

 نيا ريو نوع سلول روي آن نوشته شود، در غ خينام دانشجو، تار ت،يپل ايقبل از پر کردن فالسك  ©

 .شود ياز انكوباتور خارج م صورت
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 وجه جيبه ه ،ياست. در صورت بروز هرگونه آلودگ يها، الزام تيپل ايکنترل روزانه فالسك و  ©

 .به خارج از اتوکالو منتقل گردند  مايآنها باز نشود و مستق درب

 . از سولفاتديقرار ده اريش نيو آن را در آخر دير کنآب داخل دستگاه را با آب مقطر پ ينيس ©

 .شود ياز رشد قارچ ها استفاده م رييآب براي جلوگ نيدر ا2روکال  % اي1%  مس

 شود. زيتم 70% اتانول آن با  يدرب انكوباتور و فضاي داخل كيالست كباريهر دو هفته  ©
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  فوژيمربوط به سانتر نکات

 

صورت  نيا ري. در غديرا بطور متقارن باالنس کن فوژيلوله هاي سانتر ايها  وبيت ©

 .شود فوژيسانتر بيبه آس منجر ممكن است

 زيو تم خشك دستگاه خاموش و بالفاصله فوژ،يداخل سانتر گرييد زيهر چ ايشدن آب و  ختهيدر صورت ر ©

 .شود

 .خارج و درب دستگاه بسته شود فوژيلوله باالنس( از سانتر يلوله ها )حت مه يکار، ه انيدر پا ©

 .ديو به روتور در حال چرخش دست نزن ديکار باز نكن نيهرگز درب دستگاه را ح ©

ممكن  درپوش صورت، نيا ريکه درپوش روتور بطور محكم روي روتور بسته شده است، در غ ديمطمئن شو ©

 .نديبب بيآس فوژيو سانتر ديايچرخش در ب نياست در ح
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  نورتيا کروسکوپیمربوط به م نکات

 

 كيسلول وجود  اتيح نييمورفولوژي و تع يو بررس يبراي شمارش سلول ©

  است.به فاز کنتراست در اتاق کشت الزم  مجهز نوري كروسكوپيم

با باکتري ها و  يرشد ، مورفولوژي سلول و احتمال آلودگ زانيم از نظر ديسلول هاي کشت داده شده هر روز با©

 .شوند يبررس كروسكوپيم نيا اقارچ ها ب

و کابل  خاموش كروسكوپيدقت شود پس از اتمام کار، م نيداراي عمر محدود است، بنابرا كروسكوپيالمپ م ©

 .جدا شود ن،ياتصال به دورب

 را بكشيد. كروسكوپيمروکش  و شود يضدعفون 70% الكل روز، پس از انجام کار، سطح کار با  انيدر پا ©

 

 

 

 



                                                                  

  Regenerative Medicine Research Center 

                                                      

  Cell Culture Lab 
 

 

  مربوط به تانک ازت نکات

اي  ژهيو تياز اهم نيمدت سلول ها بوده و بنابرا ينگهداري طوالن تانك ازت براي ©

 .برخوردار است

 .باز بماند يبه مدت طوالن ديدرب تانك نبا ع،يازت ما عيسر ريبه علت تبخ ©

سلول و  کامل داراي اسم دانشجو و مشخصات ديشوند با يهاي سلول که در تانك ازت گذاشته م اليو هيکل ©

 .باشند زيفر خيتار

 .دينده رييتغ را نمونه ها بيوجه ترت چيباشد پس به ه يمشخص م گاهيداراي جانمونه هر دانشجو در تانك  ©

 .شود و محافظ صورت( استفاده نكيالزم )دستكش و ع يمنيا زاتيهنگام کار با تانك ازت، از تجه ©

 .رك مورد نظر دقت شود حيآوردن و جاي گذاري صح رونيدر انتخاب، ب ©

 .ديمدت رك ها در دماي اتاق خودداري کن ياز نگهداري طوالن ©

 و شكل ظروف نگهداري و نحوه استفاده از تيبسته به زمان، موقع عيما تروژنيبخار شدن ن زانيم ©

 کاهد. يم يسرمازائ اثر زانياز م تروژنيحرکت دادن ظرف حاوي ن ايمتفاوت است. بازو بسته نمودن مستمر  آن
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  زريو فر خچالي مربوط به نکات

مربوط  ليوسا ديبندي شده و هر دانشجو با ميتقس زريو فر خچاليفضاي داخل  ©

 .در فضاي مربوط به خود بگذارد خيتار و با نام خود رابه 

 .باز نماند زريو فر خچاليمراقب باشد درب  ديدانشجو با ©

 .اتاق کشت باشند زريو فر خچاليدر  ديفقط ملزومات اتاق کشت با ©

 .شود يضدعفون 70% الكل هر دو هفته با  زر،يو فر خچالينوار دور  ©

 :کنندههاي خنك  ستميس ©

 کشت و بافر ها طيمح : C 4° خچالي

 ها كيوتيب ي، آنت رواتيپ ، نيگلوتام ،يضرور ريغ نهيآم يها ديها و اس ميسرم ها ، آنز: - C  20°زريفر

 سلول ها هيانجماد اول: - C 80°زريفر

 يمدت زمان طوالن يسلول ها برا يدار نگه: - C 196° تاز تانك
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  یاستفاده از بن مار نکات

 .باشد يحرارت مرطوب در درجات مختلف م جاديکاربرد دستگاه ا ©

آن از  ساختن قبل از روشن نيبنابرا باشد. زيآب مقطر تم يحاوي مقدار کاف شهيهم ديمحفظه بن ماري با ©

دستگاه را روي  يطوالن مدت ايشبانه  ديخواه يم که يزمانصا . خصوديحاصل کن نانيبودن حجم آب اطم يکاف

 .ديروشن بگذار ييدماي باال

 .در دستگاه و آتش سوزي خواهد شد بياست که کم شدن آب آن باعث بروز آس يهيبد ©

 .ديياستفاده نما ريتقط كباريبراي پر کردن بن ماري از آب  ©

 .که نمونه هاي شما به آب نفوذ نكند ديمراقب باش ©

و  محفظه و پس از شستشوي هيدر آب بن ماري بالفاصله آب آنرا بطور کامل تخل يدر صورت مشاهده آلودگ ©

 .دييآنرا از آب مقطر پر نما ،يآبكش بار كي

حد دما،  از شيب رييتا از تغ ديدار دماهاي باال در محفظه را بسته نگه خصوصا دردر صورت استفاده بلند مدت  ©

 .شود رييآن جلوگ يشدن احتمال فيفشار آمدن به دستگاه و کث
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  ديجیتال متر PH استفاده از نکات

 يعني اصلي بخش دو از متشكل دستگاه اين. است موادPH  محاسبه براي دستگاه کاربرد©

 اندازه و کرده الكتريكي سيگنال به تبديل را محلولPH  کاوشگر ميله. است گير اندازه و(probe)  کاوشگر ميله

 .دهد مي نمايش راPH  ميزان و تحليل را آن گير

 مقطر آب پيست با و کرده خارج نآ مخصوص محل از را دستگاه الكترود ، سپسکنيد متصل برق به را دستگاه©

 .يده دشستشو را آن

 وارد رنگ سياه حلقه است )کافي نمائيد نظر مورد محلول وارد را الكترودو دهيد  فشار راON/OFF دکمه©

 .شود داده نشان محلولPH  تا دهيد فشار راPH/mv/c  دکمهو  (شود محلول

 دستمال با و داده شستشو مقطر آب با و کنيد خارج محلول از را الكترود دستگاه را خاموش کرده و کار پايان در©

 .دهيد قرار خود مخصوص محل در و کنيد خشك

 سلول کشت هاي محيط يا و سلول کشت آزمايشگاه در رايج فرهاي باPH سنجش براي صرفا مترPH اين از©

 .شود مي استفاده

 .نكنيد استفاده آن از ديگر هاي محلولPH سنجش براي عنوان هيچ به© 
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  اتوکالو استفاده از نکات

 

 با استفاده از بخار آب تحت فشار عمل استريليزاسيونانجام ه کاربرد دستگا©

 (ºС 121 دقيقه در15) 

 .پائين ديگ باالتر رود آب درون دستگاه نبايد از انتهاي سطح .پر کنيددستگاه را تا روي المنت ها از آب ©

گاه شود تا درب دست بسته هاي روبروي هم براي اين منظور بايد پيچ .هاي درب را بايد کامالً محكم بست پيچ©

 .به طور يكنواخت محكم شده و بخار آب از آن خارج نشود

 .حاصل ندارد استفاده از دماهاي بيشتر از ميزان الزم و مدت زمان طوالني تر تفاوتي در نتيجه©

 .نماييد بهتر است جهت جلوگيري از تشكيل رسوب در دستگاه اتوکالو، از آب مقطر استفاده©

 .رد و حداقل يك سوم ظرف بايد خالي باشدظروف داراي محلول را نبايد پر ک©

را شل نموده تا بخار آب  بلكه مقدار آن .درب ظروف مخصوصاً آنهايي که حاوي محلول هستند را کامالً نبنديد©

 .ايجاد شده از آن خارج گردد

تا فشار  ه خروج بخار را آهسته باز نمائيدرا خاموش کنيد و دريچدستگاه منبع حرارت زمان،  پس از اتمام©

 . محلول داخل اتوکالو داريد مخصوصاً اگر  از آن درب دستگاه را باز نماييد داخل دستگاه به صفر برسد و پس

 . يلي به آهستگي بايد انجام گيرداين عمل خ©
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  ترازوی ديجیتال استفاده از نکات

 

 توزين مواد :کاربرد دستگاه©

کاغذ يا فويل آلومينيومي را روي کفه  د ورب کشويي آن را به آرامي باز کنيپس از روشن کردن دستگاه د ©

 .ترازو قرار دهيد

 .حاال دستگاه آماده استفاده است و  را فشار دهيد تا دستگاه کاليبره شودzero دکمه©

 .نباشد در جهت جريان شديد هواو  تقيم خورشيد در معرض نور مس مكان قرار گيري ترازو©

  .کنيد براي جابجا کردن، دو دست خويش را در جلو و عقب ترازو جاي دهيد و آن را جابجا©

  که بين کفه ترازو  پاك شود و حتي االمكان اطمينان داشت بعد از هر توزين بايستي صفحه توزين ترازو©

 . منجر به خطاي ترازو در خواندن وزن مي گرددجسم خارجي  عزيرا وجود هرنو. اي ريخته نشده باشد ماده

 کردن ترازو از آب و براي پاكو استفاده از حالل هاي آلي نظير اتانول براي تميز کردن ترازو توصيه نمي شود ©

 .شوينده ها استفاده کنيد
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  سلول کشت پايان روز اتاق مقررات

 

 :دانشجويان موظفند در پايان روز نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند

 … کردن وسايل اضافي از زير روي، هود روي ميز، و زمينجمع ©

 …کردن وسايل دائمي زير هود ازجمله سمپلر پايه ها، فالكون، رك سمپلر، ومرتب ©

 درب هود بستنو  70% ميز کردن زير هود با الكل ت©

 کردن ميكروسكوپ سانتريفوژ، هودخاموش ©

 دما و رطوبت ، انكوباتور،CO2کپسول  کردن چك©

 کردن درب يخچال هاچك ©

 کردن زباله ها از اتاق کشت جمع آوري و خارج©

 


