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 بسمه تعالی  

 

 راهنمای ارسال نمونه

ریز نمونه ی ف زایو اال نگی,وسترن بالت یمتری, فلور یمتریکالر یانجام تستها یبرا

 الزم است که به ترتیب زیر اماده سازی میشود -07

 نمونه ی سلولی :

شده  هنیپسیکشت شده تر یسلولها روی سلولها و اتمام دوره ی تیمار بعد از انجام مداخالت الزم

ا مایع رویی بکشت  طیبا مح نیپسیکردن تر یبعد از خنثجمع اوری شوند  وبیوتیکرادر و

نگهداری   -07فریز شده در  "در  تانک ازت سریعا یرسوب سلول سپس ودخارج ش وژیفیسانتر

 ارسال شود . شگاهیبه ازما 1گفته شده در بند  بیبا ترتشود. 

 :,بزاق و سایر مایعات بیولوژیک  نمونه ی سوپر ناتانت سلولی و سرم

بمدت ده دقیقه با ترتیب    rpm 0777نمونه ی خون و مایعات بعد از سانتریفیوز درسرعت 

 ارسال شود.  شگاهیبه ازما 1گفته شده در بند 
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  نمونه ی بافت

 شگاهیبه آزما 1گفته شده در بند  بیتانک ازت با ترتبعد ازانتقال به کرایوتیوب و فریز شدن در 

 ارسال شود 

شیمی ,ایمنوهیستوشیمی هیستولوژی و ایمنو سیتو یانجام تستها یبرا

 ودشیم یاماده ساز ریز بیکه به ترتایمنوفلورسنت نمونه ی فیکس شده الزم هست 

 : بافت فرمالینه

نمونه های بافتی مد نظر برای پاتولوژی بعد از فیکس شدن در فیکساتیو مناسب در دمای 

 .ارسال شوند شگاهیبه ازما 0گفته شده در بند  بی. با ترتمعمولی بدون محفظه یخ 

 : نمونه ی سلولی

 4بمدت یک ساعت در دمای %17یا فرمالین  %4بعد از اتمام مداخالت سلولها با فرمالدئید 

شستشو داده شوند و طوری که روی سلول تا   pbsدرجه انکوبه و فیکس  شده و سپس با 

با  با پارافیلم  بسته بندی شده ودر دمای معمولی مرطوب بماند  pbsرسیدن به ازمایشگاه با 

  ارسال شوند.  شگاهیبه آزما 0در بند  گفته شده بیترت

که نمونه ی زنده  الزم هست  , mmp , ,(ros) dcf( jc-10) یانجام تستها یبرا

 بایدقبل از تیمار یا نمونه برداری  ترتیب اماده سازی از ازمایشگاه پرسیده شود.
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 ارسال انتی بادی 

انتی بادیهای خریداری شده  انتی بادیها در صورت انجماد دناتوره یا دکونژوگه میشوند

را تحمل میکنند که  -07بعلت داشتن ضد انجماد هایی مانند گلیسرول حداکثر دمای 

 -07یابد و دمای بعد از رقیق کردن انتی بادی در بافر رقیق کننده مقدار ان کاهش می

و  یخ میزند.  توجه فرمایید در انتی بادیها عموما ضد انجماد هایی  را تحمل نمیکند

در داخل "مانند گلیسرول استفاده میشود.بنابراین توصیه میشود انتی بادیها  ترجیحا

درجه )یخ معمولی( به ازمایشگاه ارسال شوند. توجه فرمایید یخ  8تا  4محیط سرد 

دارد و هرگز نباید انتی بادی در داخل یخ خشک  گرادسانتی درجه -08٫۵خشک دمای 

 ارسال شود. 

 : به ازمایشگاهوش انتقال مواد ر

 دیاکس یهمان د ایخشک  خی یحاو تیونولیدر  در کرایوتیوبها انتقال مواد فریز : 1بند 

( گذاشته شده و بعد از بستن درب کیلو 3 حدودساعت زمان ترانسفر  04برای هر کربن جامد )
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ال به ازمایشگاه به ارس نداشته باشد رونیکه تبادل هوا با ب ریبا نوار چسب پهن بطو تیونولی

 شود.

 یزدگ خیهر نوع  بدون یخ و در دمای معمولی ارسال شوند . نمونه های فیکس شده : 0بند 

 ارسال یرای زیفر یهم نمونه  یهم نمونه بافت کهینمونه ها خواهد شد در صورت بیباعث تخر

 .مجزا ارسال شوند تیونولیحتما در دو  دیدار

انجام مراحل شرح داده شده و آماده سازی نمونه ها قبل از الزم به ذکر است بعد از 

 ( جهت پیگیری و دریافت نمونه ها تماس حاصل فرمایید1ارسال با آزمایشگاه )بخش 

صندوق  0خیابان چایکنار روبروی جایگاه سوخت چایکنار مجتمع شماره  –تبریز  :ادرس

 آزمایشگاه یاخته پژوهان سارا ۵نوآوری و شکوفایی طبقه 

 ۵1۵4701۵38 :کد پستی 

 741331711۵0شماره تماس: 

 

  

 

 

 


