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 المقدمة 
 والبكتريبببا  اإلك   يكيببب  التبببت اتعامببب  مبببا المببب)ال المع يببب   الع  بببا   المعامببب  يجبببل   ببب   

المخببا ر المتع قبب    بب  لتق العبب و  شببالا  مدبب لت ل ببتدك   ببت ر والفطريببا أ  ت اتبببا   والف روسببا  
واآلال  الدالت الم )ثب  ومعب ا  التيبخي     المست بتا أ عر المزاو    المرضبالتعام  ما    ا  

قياسي  لتق  ب  ططبر اإلبباب  بالعب و  ااخاذ االحتيا ا  المن  المعام   عام  ن بل الب   وبالتالت 
ت تبب لوغ ببر.   ومببن الع)امبب  ا المعمب  جانبل ابب)  ر جبب) لمببن ل عببام  ن ب لبب    المعامبب   بن  ريبب  

ومعر بب  الم اسببب  نفسببو والتج  ببزا   المعمبب  اصببمي  . ببا   المعمبب  اسبب    ببت حمايبب  العببام  ن ب
 األم ي  بالمسائ  العام  ن 
التبت ا تقب   ببر المسببب  لممبراض  ل ميكروبا  ططر التعرض  المعام  ي)اجو العام )ت ب 

لتعامببب  مبببا اآلال  الدبببالت  و مبببن جبببرا   بببن ا  ااجببب لاالببب ذ وذلبببر  بببن  ريببب  اإلبببباب  ببببالجرو  
 و مببببن اعببببرض الج بببب  المصببببال ل بببب ذ ولسبببب)ائ  الجسبببب  األطببببر  ل ببببرذاذ اعببببرض الع بببب)ت  و الفبببب  
مببن  مببن الميكروبببا  ازيبب  المركببزت ألنبب)اع مع  بب   المببزارع  المسببت بتا أت إوباإلضببا    لبب  ذلببر   بب 

الثان)يبب   المببزارع  المسببت بتا أم يببا   ث ببا  القيبباذ بع وذلببر المعمبب   رببب  التعببرض ل عبب و  لاطبب  
ا تقب   بن  ريب  .ب     مث   الميكروببا  التبت  ومن المركزي ل  ذ و م يا  المزج والتق  ل والطرل 

اللت بال السبدائت وميكبرول ل   المسببب نيسب رياالمكب)را  الب يب    المعامب  العم يا   ل  العام  ن ب
 والطا )ت ث أ   الخب  العص)يالجمرت الخب ث     و ال رت والبروس 
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 تعريفـــات 
  المواد الحيوية الخطرة

 ي ت:ايم  ما و  ميكروبا  )ال الب )ل)جي  الخطرت و الالم.ت 
  الريكتسببيا   ا  بري)نب المسببب  ل عب و   البكتريببا  والفطريبا   والطف  يبا   ال ميكروببا  ال  •

األببببدا     و اببب ثر  رال كان بببا  ت اسببببل  مراضبببا  لم ببب ف روسبببا       الببباأ   والتبببت بإمال
     الب ئ  والزرا   اأث را  واضدا   

 الرئيسي   واألنسج  البيري   و  نسج  الث ييا   والس)ائ   الخاليا مست بتا أ  مزارع  •

   D.N.Aالدمض ال )و  المترابط   •

 اإلنسات  م  ا  ل  األمراض الد )انا  التت ق  ا تق   •
 

 طرة المواد الخ
   :خطرت بيك   اذ  ل يمكن اقسي  الم)ال الو  
 والزجاجأ اإلبر  ك  :فيزيائية )ام  
 األحماض  والق )يا أ ك  ةكيميائي )ام  
 الع  ا  اإلك   يكي   ك  بيولوجية )ام  

الميكروبي أ  التت ق  اك)ت ضارت  ذا استخ مت  و ا  ا اول ا بطريق  غ ر   المزارع  المست بتا أ
 مالئم   
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 بيولوجي والمناعهالميكرو لمعمل  إرشادات عامة 
 

 

 يعامة لألمان البيولوج جراءاتإ
  األطبببر  والسببب)ائ    ذ لببب امثببب   جسببب  اإلنسبببات ال ااجببب   بببنجميبببا المببب)ال يجبببل  ت اعامببب   •

 الع و  واألنسج  كمصالر مدتم   ل ق  

 بببن  ريببب  الفببب   لمعالجببب   الماببببا  الميكانيكيببب   وليسبببت  الماببببا  مبببن اسبببتخ اذ البببب  و  •
  المعم جميا الس)ائ   ت 

 م يبا   يقبان نيبال البكت ريبا مثب      با اطباير ل برذاذ   بت ي تالتب يجل اج ل اإلجبرا ا   •
 المفت)ح   المعام  ت    الغس و الخ ط  اي   و م يا  ري  الم)جا  الص)  ن  

 ببرل  ج ببا  ببت  ناب ببل مدكمبب  السبب ال لاطبب    جببرا   ي  م يبب   ببرل مركببزي  ت يببت  الببب   •
  اإلغالقمدك   ي كز ر م

  التعامبب  مببا مبب)ال ح )يبب   ث ببا حبب)ال   ي  بب)ر وقبب)ع  يجببل  ت يببت   بببال   ب ببل األمببات •
 بإت  وكقا ب ت   ب  ال)جبو   و السب)ائ  المتطبايرت حاال  ال)طز باأللوا  الدالتوطص)با  

 الجاري ا  بالما  ج   الب   ت يت  غس  ا الم)اضا المصاب  

 أ ت بمن ال )ع وس الت ال الكب    ض    ر بالتطعي العام  نجميا   ي)ب •

 المعمب   عباذ  و شبرال  بت  ببأياليبرال  و التب ط ن  و االحتفبا   و يدظر ا اول الطعاذ  •
   المد لت لم ا من ا  ي و ت 

وقت استخ اذ الع)ام  المسبب   المعم      م ط       ططر ب )ل)جتيجل وضا  الم   •
  ب  بب)انت ال قب  والثالجبا   - ت  مكبن  -  مب  ل  لصب  .ب   العاللممراض باإلضا   

 الخطرت م)ال الد )ي  والمع ا  األطر  المستخ م   ت حفظ ال

 و بعب  ط با   يب المعم اماذ األنيبط  )ت وذلر بع   بالما  والصابج  ا   األي ييجل غس   •
  المعم المالبس ال)قائي  وقب  مغالرت 

 ال ذ  و الس)ائ  األطر  التت يخرج ا الجس ب الت )  بص)رت  )ري  بع   األي ييجل غس   •

ط)أ وذلببر   بب  لطبب)ل المعمبب  ويجببل ط ع ببا يجببل ارابب ا  مالبببس ومعببا   المعمبب   البببال •
 .    مغالراو
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المدتمب   ال ظارا  ال)اقي  وواقيا  ال)جو واألق ع  ل )قاي  من ططبر اعبرض ال)جبو استخ ذ •
التعامبب  مببا الميكروبببا   ل ب را  والببرذاذ المتطبباير مببن مبب)ال طط ببرت  و مع يب    بب ما يتعبب ن

 .طارج كبائن األمات الب )ل)جت

سببب)ائ  لا ذا  اإلسبببتخ اذ األحبببالي: يجبببل اراببب ائ ا لتج بببل اعبببرض الج ببب  ل ببب ذ  والقفبببا ا   •
السبب)ائ   ويجببل نببزع  األطببر   و األسببط   و المبب)ال  و األلوا  التببت اعرضببت لمثبب  .بب  

 . م  مكتبت  القفا ا  بع   ن ا  الم اذ المعم ي   و     القياذ بأي

)ال ال اق بب  ل عبب و  واألسببط   و المعبب ا  يجببل ارابب ا  القفببا ا    بب  الداجبب  لمالمسبب  المبب  •
 .الم )ث 

 بيببك  واضبب   ويجببل نز  ببا   بب  اإلنت ببا  مببن  ا    بب ما ات بب)  الببتخ   مببن القفببا يببت  •
 .العم  بالتعام  ما الم)ال المع ي   و    ما يد   ثقل بالقفا 

 وإسبتعمال ا   االقفا ا  التت يت  التخ   م  ا بع  اإلستخ اذ  و   الت  ستخ ام   ذ غس  •
   لباأ وال يسبم  )نبا   الت يف -  ل)حبا  مفبااي  الكمب ب)ار    بت مالمسب  األسبط  ال ظيفب 

 .بإرا ائ ا طارج المعم 

 .يجل غس  ال  ين  )ر نزع القفا ا   •
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 جراءات األمانإ

  المعملالوقائية للعاملين في  المعدات
وذلبببر   ببب  لطببب)ل  المعمببب  مالببببس ومعبببا    يجبببل اراببب ا  :المعمـــلمالبـــس ومعـــا    •

 مغالراو    ويجل ط ع ا   المعم  

ل )قايب  مبن ططبر اعبرض  األق عب و  ال)جبو واقيبا  و  قي ال) ا ظارا  الاستخ ذ  الوجه:وقاية  •
  تعامب ن المبن مب)ال طط برت  و مع يب    ب ما يتعب  ال)جو المدتمب  ل ب را  والبرذاذ المتطباير

   الب )ل)جتطارج كبائن األمات  ما الميكروبا  
لتج بل اعبرض الج ب  ل ب ذ  و  ئ ايجبل اراب ا: ()النبـوذة ذات االستخدام األحادي فازاتالق •

 السبببب)ائ  السببب)ائ  األطببببر   و األسببببط   و المببب)ال  و األلوا  التببببت اعرضببببت لمثببب  .بببب   
 و   بب  اسببتخ اذ الت يفبب)ت  و  أيبب ر مختب ال يبب المعم ويجببل نببزع القفببا ا  بعبب   ن ببا  الم بباذ 

 مكتبت     القياذ بأي  م  

المبب)ال ال اق بب  ل عبب و  واألسببط   و المعبب ا  لمالمسبب  يجببل ارابب ا  القفببا ا    بب  الداجبب   •
 الم )ث  

 ويفض  ارا ا   وج ن من القفا ا    •

ويجببل نز  ببا   بب  االنت ببا  مببن  واضبب  يببت  الببتخ   مببن القفببا ا    بب ما ات بب)  بيببك   •
 القفا  ب يد   ثقل الم)ال المع ي   و    ما بالتعام  ما   العم

خ   م  ببا بعبب  االسببتخ اذ وال   ببالت اسببتخ ام ا وال ال يجبب)  غسبب  القفببا ا  التببت يببت  الببت •
الت يف)نبا      لبباأ  -اسبتعمال ا  بت مالمسبب  األسبط  ال ظيفبب   ل)حبا  مفبااي  الكمب بب)ار 

  المعم  بارا ائ ا طارج وال يسم  

ويجببل غسب   ال بب ين  ب)ر نببزع  ببالب)لرت ا ا  المطا ب  المرش)شبب  قفبب ئ  ل ا ر بب اويجبل ابب)  •
 الفقا ا  
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  البيولوجيبينة األمان اك
ال ل لسببدل ال بب)ا  ل بب اط  باألسبب   مصببمم ترئيسببت لم ببا انتيببار العبب و  و.بب ج ببا   ت.بب  

لم بعببم مببن بعببض والببرذاذ المتطبباير المعبب ي وا ت بباثرالتببت اسببتخ ذ  ببت م ببا انتيببار الالميكانيكيبب  
  الفئبب  األولبب  :ت. ببا  ثببال   ئببا  مببن كبببائن األمببات الب )لبب)جو   أيبب  المختبر  يبب المعم اإلجببرا ا  

 بببت .ببب    ويبببت   قبببط بإلطبببال  يببب ي و ذرع المسبببتخ ذ  اويبببت  ايبببغ    الثالثببب  الفئببب   والفئببب  الثانيببب  و 
 الخط)رت المسبب  لممراض ش ي ت الميكروبا  ما  الكبائن التعام 

 األولي ءتواإلحا
المصان  ج  ا  وافض  الفئ  الثاني  وك لر مع ا  ال)قاي   تاستخ ذ كبائن األمات الب )ل)ج 

  ت الداال  اآلاي :المالي تدك  ألطر  و ج زت الااليخصي  المالئم  
التببت مببن الممكببن  ت ي ببت     ببا  نبب)اع مببن  أيبب  المختبر  يبب المعم   بب  القيبباذ ببباإلجرا ا   -أ

والطدببن والمببزج و م يببا   المركببز  وييببم  ذلببر  م يببا  الطببرل يالمعبب   متطببايرالالببرذاذ 
ت  العببب)ا  و بب  ريبب  الم)جببا  الصبب)اي    نوإيقببان نيببال البكت ريببا  بب الببر ج والخ ببط القبب)   

التبببت ادتببب)    ببب  مببب)ال مع يببب  والتبببت قببب  اخت ببب  نسبببب  الضبببغط بببب اط  ا  بببن الضبببغط 
األنسبببج  نبببزع  م يبببا  ألنببب  و  ريببب  االد )انبببا   بببن اطعبببي  وكببب لر  م يبببا   المدبببيط 
  مج  المك)ت لمن الد )انا   ومن البيض  والمأط)ذتالمصاب  

 بت المب)ال ويمكبن  لطبال .ب     بال ز ترك ب بكب برت  و بكميا  المع ي  الم)ال     استخ اذ  -ب 
يبا  المفت)حب   ذا اب  التأكب  مبن  حكباذ  غبالق الداو  المعامب   بت  المركبزي  م يا  الطرل 

  المركبببزي غطيببب  البب وارت مدكمبب  اإلغببالق  و  وايببب   مببات الطببرل اذ األاسببتخ    ببن  ريبب 
كببببببائن األمبببببات  فبببببت  .بببب   األغطيببببب   و  وايبببب  األمبببببات  ت يكبببب)ت ذلبببببر ببببب اط لوييببببترل 
  الب )ل)جت
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 عمليات التطهير والتعقيم
ويت  ذلر بيك  روا  ت  )ر  المخف العم  باستخ اذ مد )ل الك )ر  اط  ر  سط يجل  •

   ال  س)ائ      ت حال الع و  مالت يدتم  اسبب ا  ت   يانت ا  العم   و     انسكال 
جز   ت  10000 ت يك)ت ارك ز الك )ر المستخ ذ  ل   يجالع و  يدتم  اسبب ا  ت 

 الب  من مرا ات  من التالمس الم اسل ب ن المط ر واألسط  المرال اط  ر.ا   أم  )ت ال

  المعمبب  المسببت)  لتط  ببر األسببط   ببت الم ببا   الخاببب  باسببتخ ذ المط ببرا  مت)سببط   •
   برو بدب)ل األيسب) اإليث ب   و ك و المخفب  المببيض مد ب)ل ال المط برا :ومن  مث ب  .ب   

 رالج)امبب  والغ ببر مخصصبب  لتط  بب تببت اسببتخ ذ ألغببراض اط  ر  و الف  بب)ل  و ال )لو بب)ر وال
    الج   

 ططببر تببت ادبب)  المبب)ال الخطببرت يكتببل     ببا الببب  مببن وضببا م صبب)قا    بب  األوايبب  ال •
 يجل ا ظيفو -مع ي غ ر  ويجل اعقيمو بالبخار  - ب )ل)جت
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  العيناتتداول 
 )سحب العينات(العينات جمع 

.ت  ت يق)م)ا ببعض اإلجرا ا  ال)قائي  و  المعم الع  ا   و    ِّت جما القائم ن      ي بغ     
 كالتالت:

       ك   جما قب   األي يغس    1
  سدل الع   أ  ال ذ   ا  جما  ارا ا  قفا ا        2

  ل ) ا الدفا      نظا   السط  الخارجت   3

 بأمات األواي  ي بغت غ   ك    4

 المعم  لع  ا  لاط  اجما ي بغت  ال يت    5
 
 

  المعمل نقل العينات إلى 
 قس أ  و اليخ  المخص  بك   المعم  اليخ  المسئ)ل  ن نق  الع       ت 

 مراعاتها:احتيا ات يجب 
 ا ا  فقارا ا   •
 ال) ا  اج ل لمس مدت)يا   •

 طاب  وضا الع  ا   ت ح)ام   •
 

 التعامل مع العينات 
 اآلاي : ال ين يتعام )ت ما الع  ا  ااخاذ اإلجرا ا  ال)قائي   المعم العام  ن ب    

 ارا ا  القفا  قب  التعام  ما الع  ا    -1
التت قب  ي يبأ    با اطباير رذاذ الب ذ  ي المعم ل )جو والع   ن     القياذ باإلجرا ا   ارا ا  واقِّ  -2

 ثببببت ذاذ الممبببن البببر  تاسبببتخ اذ الدببباجز الببب)اقلمعببب ي  ويمكبببن  و غ ر.بببا مبببن البببرذاذ المتطببباير ا
 كب ي  ألوقي  ال)جو والع   ن   بكبائن األمات

 يجل  ت  الع  ا  بدرص  -3
  و يفض    ذ استخ اذ المابا  الفم)ي  مط قا    ال امس الماب  بالف -4
 ما ا )ثت ويت  غس  ا  ت ن اي  ال )ذ ك لر  ك األي يغس   -5
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  المعمل د المنسكبة في إجراءات تنظيف الموا
  وقطبا  سبف    و  بب  مبن  وراق الت يبي   مط ر مركز  مث  الك ب)ر المببيض  و ال )لو ب)رأ

  لتعقي اتدم  اوحاوي    اللتقال الزجاج المكس)ر طم زلي   ومالقا ا  مطا ي  وقف
 

 ب في كابينة األمان البيولوجياسكنإذا حدث ا
 مفت)ح  اب    األمات لع ك -1
والمعب ا  المسبتخ م  ببالمط ر الب ي اب  اطتيبار   المعم  رش  و نظ  ح)ائط الكاب    و سط   -2

  المعم  ومعط   ما ضرورت ارا ا  القفا ا  

غمببر سببط  العمبب  و حبب)اض الصببرن واألحبب)اض المثبتبب  ادببت سببط  العمبب  بببالمط ر   بب   -3
 لر  ذا لزذ األمر  يرين لقيق  وذ   األق  لم  

 لقيق       األق  لم ت  يرينوااركو انقا الد)ض المثبت  سف  سط  العم  بالمط ر  -4

قايببب  واغسببب  األيببب ي وم بببا   الج ببب  الظبببا.رت  ق ِّببب  كببب  المببب)ال التبببت اببب  ا ظيف بببا ومالببببس ال)  -5
 بالمط ر 

 م يب  اط  بر  مبر يتط بل  جبرا ألسبكب  لاطب  الكاب  ب   بإت ذلبر ا وإذا ما ح   نفاذ ل مبالت الم -6
 شم)ال   كثر 

 

 ب في مستوى األمان البيولوجي األول في معمل مفتوحاسكنإذا حدث ا
   الم طق  ح ر باقت األ رال الم)ج)لين  ت   1

 ن  ي مالبس م )ث  واغس  م ا   الج   التت اعرضت ل ت )  بالما  والصاب)ت اخ   م    2
ضبببا ورق الت يبببي    ببب  م)ضبببا االنسبببكال  واقيببب   ونظبببارت المعمببب  اراببب  قفبببا ا  ومعطببب     3

إذا اشبتم ت المبالت الم سبكب  و  المسبتخ ذ  ورق الت يبي المتصباص الم سبكل ثب  اخ ب  مبن 
خ اذ ال)سبائ  الميكانيكيب   و الم اشب  المصب )   مبن الكراب)ت     قطا  جاج  الب  من است

  و ببت حالبب   الدببالت دفببظ اآلال  للر ببا الزجبباج ثبب  ي)ضببا الزجبباج  ببت األوايبب  المخصصبب  
ب)سبائ  انسكال    ا  ادت)      كائ ا  لقيق  بترك ز  اٍل فيجبل اعقيم با  وال  ثب    الت با 

 يت  التخ   م  ا بع  االستخ اذ 
  الم)ال الم سكب  اماما    ق  بسكل المط ر الم اسبل   ب  السبط  المبرال اط  بر  مثب  بع    ال  4

لقبببائ    ببب   10مببب    ببب  السبببط  لمببب ت ر ليع ببب ط% واابببر  الم0.5المد ببب)ل المببببيض ب سبببب  
 األق  
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 المعاملأنواع المخلفات الطبية ب
ويرال التخ   م و يعتبر  ك  ما يت   حضار  ال  المختبر من س)ائ  و نسج  وإ را ا  المرض  

من ضمن المخ فا  الطبي  الخطرت س)ا  كانت الع    لمريض  و شخ  س ي  واعتبر من ضمن  
 الع و   وا قس  كاألات:  تمخ فا   الي ي  ال
 

   المخلفات الميكروبيولوجية

هى مخلفات بها ميكروبات وتسمى مخلفات معدية وهى االدوات   المخلفات الميكروبيولوجية

وك  األشخاص المعرض ن ل مخ فا   .ترىبي من شرائح وانابيب بالستكية و أطباق  المعملية
المعام  و مال ال ظا   و مال نق   لمعام  و طصائ  نالطبي   رضو لإلباب  مث      ا

المخ فا   وغ ر.   و. الر   ت  رق ل ط)ل الميكروبا  لجس  اإلنسات م  ا     ح و  جر  
 و قطا وط ش ل ج   ببعض المخ فا  الدالت الم )ث  اإلبر والميارل   و يمكن  ت ي ط  

  و الب ا الميكرول  بر األغيي  المخا ي   و ب)اسط  الت فس 
 

 : من المخلفات البيولوجية التخلص طريقة

 للميكروبات  عن طريق وضع وعاءعلى كل بنش به مادة قاتلة األدوات الملوثةيتم تجميع  •

حاويات او اكياس خاصة لنقلها ي ل ثم يتم تجميعها فاو الفينو% 0.5تركيز رمثل الكلو

 بمستشفى الزهراء للمعالجة.الى المحرقة 

بعد ذلك ا للتاكد من قتل الميكروبات الموجودة بهاود يوتعقيمها ج االوتوكالفوضعها فى  •

 .وتلقى مع مخلفات البلديةيتم تجميعها فى أكياس بالستيكية حمراء 

اعتبر  م ي  حرق  و ل ن المخ فا  الم )ث   ت يابس  مخصص  ل تخ   من المخ فا   •
  ع و   جرا ا  مقب)ال   المسبب  ل

ا  لمنظمببب  المتبعببب  ويجبببل التأكببب  مبببن  ت قببب ب يجبببل  ت يبببت  شبببدن المببب)ال ال اق ببب  ل عببب و   •
اليببد ا  معبب ت بالطريقبب  التببت اضببمن وببب)ل ا  لبب  األمبباكن المدبب لت بصبب)رت ج بب ت لوت 

و ح )ات  ث ا  القياذ بعم يب  اليبدن   ويجبل  ت اتضبمن ح و   ي مخا ر ألي  نسات  
  م ي  التغ ي : ال اط ت والخارجت 

 ريبب  بال) ببا  الصببرن الصببد    ويمكببن  و بب  بعببض الدبباال  يببت  الببتخ   م  ببا  ببن •
يبب  وذلببر  ذا كانببت مم ببزت ب)ضبب)    الببتخ   مببن المخ فببا  المعقمبب  مببا المخ فببا  العال 

كبببأت يكتبببل     بببا   معقمببب    أ   ونبببتخ   مبببن  المببب  الخطبببر الد ببب)  لضبببمات ا ف ببب  
 خ   من ا ر المخ فا   الطريق  الصديد  ل ت
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األنسجة الحيوية والقطن والعينات البيولوجية كالدم من ملية عمالنفايات ال :البيولوجية مخلفاتال

ولوجية )مثل كيميائية والبيبيومواألدوات المستخدمة فى التحاليل ال الحاويات الخاصة بهوالبول و

ال تؤثر على األفراد او البيئة  بحيث يجب التخلص منها بعناية  يوالت( tipsأطباق اإلليزا و ال 

 . المحيطة

 : البيولوجية مخلفاتالمن  صلخطريقة الت

يتم وضع المزارع واألنسجة والعينات المأخخوذة مأن سأوائل الجسأم والمخلفأات المعديأة فأي  •

التسرب أثناء عمليات تجميع هذه المواد أو مناولتها أو معالجتهأا وعاء بغطاء يعمل على منع 

  .أو تخزينها أو نقلها أو شحنها

  المخ فا  اع ) ن    جميا  ا)ضيدي  بطاقا    يجل لص •

اط  بر الضبرورت يمكبن    ي بغت اعقي  الع  ا  السائ   مث : ال ذ والبب)ل والبتخ   م  با  و  ب   •
% وذلببر 0.5ب سببب  ارك ببز  الك بب)را   والع)امبب  المع يبب  بإضبب البكت ريبب   المببزارع  المسببت بتا أ

 لم ت  ير لقائ  قب  التخ   م  ا ن ائيا  

ات المستخدمة فى أكياس حمراء موضح عليها خطورة ود يتم تجميع المخلفات البيولوجية واأل •

 ودفنها فى مكان بعيد وإضافة جير حى عليها كما يمكأن نقلهأا محتواها وتغلق جيدا ويتم نقلها

 الى المحرقة

 العاليبب  ويمكببن الببتخ   مببن المخ فببا  التببت ابب  اعقيم ببا بالبخببار مببا غ ر.ببا مببن المخ فببا   •
 ب)ض)      ا   راوذلر  ذا ا  لص  بطاق   معق  بالبخ

 
: مث  اإلبر  ألط     ا  ال ذ  و لالستعمال لاط  المختبر  الميارل ألط  المخلفات الحادة

   ا   نسج  الج   الخارجي  لتدال   وج)ل الفطر  اليرائ  الزجاجي  و غطي  الزجاجي  ل يرائ   
 س)رت والدالت   ا  الب)ل والبرا   بقايا ال وارق المك

 :األدوات الحادة نطريقة التخلص م

 . ة اإلبر بعد اإلستعمالعدم إعادة تغطي .1

غير   بوضعها فى حاوية بالستيكية التخلص الفورى من األدوات الحادة بعد االستعمال  .2

تكون  لخدش او الجرح بها و تعرض األفراد ل اإلبر بارزة من الحاوية ال تكونو مثقوبة 

 .الحاوية موضح عليها وجود ادوات حادة داخلها

ل)قائيببب    ببب  التعامببب  مبببا األلوا  الدبببالت اذ  كببببر قببب ر مبببن التببب اب ر اخببب ايجبببل ا  3
الم )ثبب  مثبب  اإلبببر والسببرنجا  واليببرائ  الزجاجيبب  والقطببارا  واألناب ببل اليببعري  

   فألناب ل اليعري  البالستيكي   و المغ   ويجل استخ اذ اوالميارل
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وإنما ي بغت التخ     تمباشر ر التعام  ما األوانت الزجاجي  المكس)رت بال   دظي  4
بال)سبببائ  الميكانيكيببب  كاسبببتخ اذ  رشبببات  و مجر ببب   و م قبببط  و جفبببت ل ببب ا م  بببا 

 الغرض 

 

األدوات الحادة ثالثة أرباع المستوعب  حاويات يجب أال تتخطى النفايات الموجودة داخل  .5

 كحد أقصى عند التخلص منه.

 

   ج زت التدال   وك لر س)ائ  التعقي    غ:   من س)ائ  كيماوي  ومدال   لتي المخلفات الكيماوية
األببا  واألحماض الي ي ت الت )   لت ر األج زت وس)ائ  ا ظي  األسط  واألرضي  ل مختبر 

   والخط)رت ل ب ئ  المديط 
مع ملفات البلدية العادية حيث يجب تجميعها منفصلة ويتم تسليمها الى  إلقاءها ويمنع  •

معها المعلومات المناسبة والتى تخص نوع المخلفات  مالشركات المعالجة المعتمدة ويسل

مختلفة من المخلفات بعضها مع بعض يجب عدم خلط األنواع ال الخطرة من حيث خواصها. 

كل نوع من المخلفات حاويات خاصة تستعمل لجمع المخلفات وتسلم الى الشركة لويحدد 

 . لتخلص منها بطريقة آمنةلالمعالجة المعتمدة 

 لتجنب انسكاب ما فيها اثناء النقل. % من سعتها90هذه الحاويات فوق  أليحب ان ال تم •

 الكيميائية المستخدمة هى مواد مكوناتها معروفة وال تصنف كمواد متفجرة او مشعة.المواد 

  التنظيف غراضأل ة طنروالمسجدا السامةوالسامةلالشتعال  الكيميائيةالقابلةيمنع استعمال المواد 

 . (ر)مثل البنزين واإلثي

المعامل فى حاويات بالستيكية معالجة لتحمل األحماض والقلويات وكل جمع مخلفات يتم  •

حاوية لها القمع الخاص بها لصب المواد الكيميائية بحيث ال يتعدى الكمية المصبوبة عن  

ويلصق على الحاوية بيانات خاصة بالمخلفات الكيميائية % من سعتها ويتم إغالقها جيدا90

 .الشركات المعالجة المعتمدة  إلىلحين تسليمها التحضيرة غرف الى وتنقل وية اح الموجودة بال

 

 

 

 

 



 يولوجي والمناعهروبالميك ليل المعامل قسمد

14 

 

•  

 



 يولوجي والمناعهروبالميك ليل المعامل قسمد

15 

 

Ethidium bromide safety precautions 

 
  • Ethidium bromide is a mutagen and should be handled as a hazardous 

chemical, so wear a laboratory coat and protective gloves to prevent skin 

contact when working with liquid solutions. Change gloves frequently.    

• Avoid handling the powder directly to prevent inhalation exposure, 

work with EtBr powder or crystals in a fume hood, or work with 

premixed EtBr solutions or tablets.  

• Wear eye protection and ensure that there is unobstructed access to an 

eyewash/shower unit in the work area.   

• Do not eat or drink where EtBr is handled, processed, or stored to avoid 

its ingestion.     

• Always wash hands thoroughly after handling EtBr, even if gloves are 

used.   

 • Do not dispose gel, gloves or paper towels in normal trash receptacles. 

Only dispose them in appropriate biohazard boxes in your lab.  

• Store EtBr away from strong oxidizing agents in a cool, dry place, and 

keep the container undamaged and tightly closed.  

Emergency exposure procedures  

 • Eye care: If EtBr comes in contact with the eyes, immediately flush 

them with copious amounts of cold or cool water for at least 15 minutes.  

• Skin care: In the event of skin exposure, remove contaminated clothing 

and immediately wash the affected area with soap and copious amounts 

of cold or cool water for 15 minutes.  

• If swallowed or inhaled: In the case of EtBr ingestion, obtain medical 

attention immediately. If EtBr dust is inhaled, move the victim to a source 

of fresh air. 
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 تجهيزات قسم الميكروبيولوجي والمناعه

ك وس   -لوارق  - ناب ل اطتبار  -  باق بتري  ا : ومن  .م األدوات الزجاجية •
 .رج مخابر م   - غطي  –شرائ   - قماع   -مابا    -

  : وم  ا  لوا  التيري     بر الت قي  ذا  ال  اي  الم بب   غير زجاجية أدوات •
  ل  لم)ن )ذ  و    ميارل   م)س ايري  أوالس مي  وذا  العق ت   مالقط   

  -ح)ام  مع ني  وطيبي   -ي لتعقي  المابا  ر طلتعقي    باق بتري و   نداس
 . الد ي  ……………الا سالل من

: وذلر لتعقي   سط  الم اض    وك لر لتعقي  األجزا  ال بااي    محاليل للتعقيم •
% أ  0.1نت  %   س يما1المصاب  سطديا ام   ا ل عزل م  ا   ك )ركس 

واألرضيا      %أ ولتط  ر ج) المعم70ولتط  ر األي ي  كدب)ل  يثاي  
 الف  )ل أ  

 ت ببغ األنسج  ال بااي  والخاليا الفطبري  والبكت ري   : و.  استعم   صبغات •
والصبغ  .ت  ي مالت م )ن  ل ا الق رت   ت ال ط)ل والثبا   بت األنسج  التت  

يما بع  بم)ال م يب  ل صبغا     و. ا    ت  ن)اع  اعام  ب ا  حت  ل) )م ت ف
  السفران ن    د   لصبغ األنسج  ال بااي  مث  ببغ   ذ  من الصبغا  استخ

 القط

ومن  .م ا   رات ال )ا  الساطن واألوا)كالي  كأج زت ل تعقي      : األجهزة •
  حضانا    ثالجا    حماما  مائي     ج زت  رل مركزي     ميكروسك)با  

 .ا ينم) 
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 الميكروبيولوجي والمناعهبقسم  األجهزة

Name of the instrument: Electric balance 

Model: 07162 

Instructions:  

1) Place a paper/ container on the balance. 

2) Press the operating button to get a reading of 0.0000 g. 

3) Measure out the sample. 

4) Close the sliding-doors of the balance. 

5) Record the value as soon as you see a value that does not change over the 

span of a few seconds. 

6) Remove your sample, close all sliding-doors. 

7) Turn off the main power switch of the balance after cleaning the device.  

ربائي ن الكهالميزا: ازاسم الجه  

   :تعليمات التشغيل

 لتشغيلضع وعاء الوزن علي الميزان و اضغط علي زر ا .1

   العينة. وزن  ثم قم بقياسلتصفيرالجهاز 

  .قم بغلق ابواب البالستيكية للميزان و قم بتسجيل القيمة .2

 تنظيف الميزان.  و قم بازالة العينة بعد قياسها   .3

 يكية. اغلق االبواب البالست .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يولوجي والمناعهروبالميك ليل المعامل قسمد

18 

 

Name of the instrument: Autoclave 

Model: PURI STER, Serial No. PSA60-1307085, CRYSTE 

Instructions:  

1) Fill water in the base of the autoclave chamber. 

2) Place the loaded basket drum in the autoclave. 

3) Place the items you want to sterilize them in the device. 

4) Put on the lid, press start buttom. 

5) Let the process go on and after 20 min, turn off the power when the 

pressure become zero lb psi. 

6) Now open the lid and remove the sterilized items to preserve them in 

a safe place. 

7) Remove all water from the base of the autoclave.  

   جهاز التعقيم :اسم الجهاز

 :  تعليمات التشغيل

التي تريد تعقيمها في الحلة قم بمأل قاع الجهاز بالماء و ضع االشياء 

 ها داخل جهاز التعقيم. و ضع

 غلقه باحكام لمنع تسريب البخار.  نقم بغلق الغطاء و تخكد م 

 . تلت ساعة اضغط علي زر التشغيل واترك العملية تتم لمدة 

 .از عندما ينزل الضغط الي الصفرلق الجهقم بغ  

 قم بفتح الغطاء و اخرج االشياء المعقمة من الجهاز.  
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Name of the instrument: Hot air oven 

Model: PS.3A   Advanced Technology 

Instructions:  

1) Make sure that all the glass wares are dry. 

2) Put the items you want to sterilize them after being rapped in 

aluminum foil/ paper. 

3) Adjust the temperature at 180 degree Celsius. 

4) Turn on the oven and leave the cycle for 2 h to ensure proper 

sterilization. 

5) Turn off the device.  

 الفرن الحراري : اسم الجهاز

 :  تعليمات التشغيل

   .في الفرن وضعهاي نزيد تعقيمها بالورق الحراري والشياء التوم بلف اقن

درجة مؤية و اضغط علي زر التشغيل و اترك العملية تتم لمدة  180اضبط درجة الحرارة عند 

 . ساعاتين

 صورة الجهاز: 

 

Hot air oven 
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Name of the instrument: Microscope 

Model: CxL 

Instructions:  

1) Place the microscope slide on the stage and fix it with the stage clips. 

2) Rotate the focus knob to move the stage upward without letting the 

objective lens touch the cover slide. 

3) Look through the eyepiece and move the focus knob until the image 

comes into focus. 

4) Adjust the condenser and light intensity. 

5) Move the slide around until the sample is in the center of the field.  

6) Remove the slide and turn the device off after cleaning the stage and 

the microscope with xylene. 

  الميكروسكوب : اسم الجهاز

 : تعليمات التشغيل

م بتثبيتها باستخدام مقابض المجهر و قشريحة الزجاجية علي سطح الضع   

 .السطح

 انظر من خالل العدسة و قم بتحريك المقبض الي ان تتضح الصورة. 

قم بتحريك الشريحة في كال االتجاهين الي ان تتمكن من رؤية العينة في  

 مجال الرؤية. 

 طيع التحكم في قوة الضوء لتصبح الصورة اكثر ايضاحا.ست

 بازالة الشريحة و تنظيف و غلق الميكروسكوب. و بعد االنتهاء قم 
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Name of the instrument: Water bath 
Model : D3165  Hanigsen/ W. Germany 
Instructions 
1- Set the required temperature using the temperature control and leave the 

Water bath to run for 30 -60 mins. 

2- Place a thermometer in the centre of the Water bath 

3- Take the temperature reading after 30 minutes; if the temperature is not as 

set± 1 °C, adjust the control button (softy button) until the required 

temperature is reached. 

4- Repeat the process every 30 minutes  

5-Use the water bath with caution to avoid the electrical hazards and burns  

6- Clean the water bath from inside and change the water before use to prevent 

deposition of salts and prevent the microbial growth  

7-  Switch off the equipment at the end of the operation and when not in use.  

  حماذ الما : اسم الجهاز
  D3165  Hanigsen/ W. Germany الموديل

 تعليمات التشغيل 
ليتم تشغيله  الجهاز التحكم في درجة الحرارة واترك زر ضبط درجة الحرارة المطلوبة باستخداما -1

 لمدة ساعة.

 ضع ميزان حرارة في وسط الحمام المائي  -2

درجة  1و المحدد ± ة ؛ إذا لم تكن درجة الحرارة على النحدقيق  30خذ قراءة درجة الحرارة بعد  -3

 المطلوبة. مئوية ، فاضبط عنصر التحكم حتى يتم الوصول إلى درجة الحرارة 

 دقيقة 30كرر العملية كل  -4

 . بحذر لتجنب المخاطر والحروق الكهربائية  الجهاز عملاست-5

الماء الخام قبل  قم بتنظيف حمام الماء من الداخل وتغيير -6

 . تخدامه لمنع ترسب األمالح ومنع نمو الميكروبات اس

 دام. أغلق الجهاز في نهاية العملية وعندما ال يكون قيد االستخ -7
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Name of the instrument: Hot plate 
Model  HP- 3000L  
Instructions 
1- Always inspect glassware for cracks or other damage prior to heat. 

2- DO NOT place thick-walled glassware, plastic containers, soft-glass bottles 

or jars on a hot plate. 

3- Turn the hot plate on . 

4- Put the flask or the beaker to be heated in the center of the hot plate . 

5- Inspect your flask during heating or melting. 

6-Always consider the surface of the hot plate as hot so, use with caution and 

avoid personal injury and burns from hot surfaces, liquids and vapors . 

7- Use thermal gloves or tongs when removing hot items from a hot plate. 

8- Do not store volatile or flammable materials in the vicinity of a hot plate. 

9- Always turn off hot plates and the heater power  switch  when not in use 

   ل)  التسخ ن: اسم الجهاز
 HP- 3000L  الموديل

 تعليمات التشغيل 

 و أي أضرار أخرى قبل تسخينها. دائًما األواني الزجاجية بحثًا عن التشققات أ افحص -1

ال تضع األواني الزجاجية ذات الجدران السميكة أو األوعية البالستيكية أو الكؤوس الزجاجية اللينة  -2

 الجهاز أو األواني على 

 . الجهازقم بتشغيل  - 3 

 . مركز لوح التسخينفي   اتسخينهليتم  القوارير أو األوعية الزجاجية ضع  -4 

 أثناء التسخين أو الذوبان.  ي الموضوعة على الجهازتابع األوان  -5 

تجنب اإلصابات الشخصية والحروق  لبحذر  تعامل معه لذا ،جهاز ساخنر دائًما أن سطح الاعتب -6 

 ل واألبخرة.الناتجة عن األسطح الساخنة والسوائ

ة العناصر استخدم قفازات حرارية أو ملقط عند إزال -7 

 . من سطح الجهازالساخنة 

المواد المتطايرة أو القابلة لالشتعال بالقرب من  ضعال ت  -8 

 صفيحة ساخنة.

 .عمالعدم االست الجهاز في حالةًما بإيقاف تشغيل قم دائ -9 
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Name of the instrument:  Incubator  
Model 
Operating instructions 

1- Ensure that the door is closed and that the incubator is switched on. 

2- Set the required temperature using the temperature control and leave 

the incubator to run for 1 hour. 

3- Place a thermometer in the centre of the incubator 

4- Take the temperature reading after 30 minutes; if the temperature is not 

36 ± 1 °C, adjust the control.  

5- Repeat the process every 30 minutes until the required temperature is 

reached. 

6- Continue to take readings until two consecutive readings (30 minutes 

apart) are  36 ± 1 

  الداض   : اسم الجهاز
 الموديل 

 تعليمات التشغيل 
 من أن الباب مغلق وأن الحاضنة في وضع التشغيل.  تخكد  -1

في درجة الحرارة واترك الحاضنة  ضبط درجة الحرارة المطلوبة باستخدام التحكم ا -2

 عمل لمدة ساعة. ت

 اضنة ضع ميزان حرارة في وسط الح -3 

درجة  1±  36دقيقة ؛ إذا لم تكن درجة الحرارة  30خذ قراءة درجة الحرارة بعد  -4 

 ، فاضبط عنصر التحكم.  مئوية

دقيقة حتى يتم الوصول إلى  30كرر العملية كل  -5

 درجة الحرارة المطلوبة.

استمر في قراءة القراءات حتى تصبح قراءتان   -6 

  .1±  36دقيقة(  30اعدتان كل منهما تاليتان )متبمت
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Name of the instrument: Shaking incubator  
Model SI4-2 

Instructions 
1-Always keep door(s) closed to prevent heat loss to the environment. 

2- The temperature should be calibrated before use 

3-  The velocity should be calibrated before use NOT more than 150 rpm. 

3-  Ensure that flasks in the shacking incubator are appropriately placed 

to avoid spillages and noise. 

4- Clean any materials located in the incubator that may have been 

contaminated by spills.  

5- Clean metallic surfaces (floor, walls and doors) inside the incubator 

with 70% ethanol to avoid contamination. 

6- Switch off the incubator when it is not in use. 

 الداض   المتدرك    : اسم الجهاز
 SI4-2  الموديل

 تعليمات التشغيل 
 رة.الحرا انلمنع فقد أبواب الحاضنة دائما حافظ على إغالق  -1

يجب معايرة درجة الحرارة قبل االستخدام وبعد تغير درجة الحرارة وبعد تنظيف   -2

 ت. االنسكابا

القوارير موضوعة بشكل صحيح في الحاضنة المتحركة لتجنب  تخكد من أن -3

   االنسكابات و الضجيج

قم بتنظيف أي مواد موجودة في الحاضنة قد تكون ملوثة   -4

 باالنسكاب. 

األرضيات والجدران واألبواب( المعدنية )  نظف األسطح -5

 لتجنب التلوث. % 70كحول بداخل الحاضنة 

 اضنة عندما ال تكون قيد االستعمال.أطفئ الح -6
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Name of the instrument: Microtitre shaker  
Model: MTS4  

Instructions 
1- Use the equipment with caution to avoid spillage of the 

chemicals and materials . 

2- Keep the equipment clean from  any spills. 

3- Do not use or mix solvents and flammables on or near the Micro 

stirrer shaker. 

4- Shake hazardous samples in appropriate containment vessels to 

avoid spills or direct contact. 

5- Always pay attention of any electrical hazards so,  turnoff  the 

equipment when not in use and don’t use equipment unattended. 

 ج ا  ا.تزا   : اسم الجهاز

 MTS4  الموديل

 تعليمات التشغيل 

 الجهاز بحذر لتجنب انسكاب المواد الكيميائية والمواد. عملاست -1

 على نظافة الجهاز من أي انسكابات. حافظ  -2 

 الجهاز   على أو بالقرب منال تستخدم أو تخلط المذيبات والمواد القابلة لالشتعال   -3

 . لمنع انسكابها أو مالمستها مناسبةالعينات الخطرة في أوعية  قم بوضع -4

ال تستخدم انتبه دائًما ألي مخاطر كهربائية ، لذا أغلق الجهاز عند عدم استخدامه و  -5 

 الجهاز دون مراقبة. 
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Name of the instrument: Spectrophotometer  
Model WPA C07500 B 

Instructions 
1-Allowing the lamps and electronics to warm up for 15 minutes before use. 

2- Make sure that you are using the correct wavelength.  

3- Wiping fingerprints and spilt sample off the outside of the cuvette before 

measuring. 

4- Place the cuvette in the right direction before reading the results. 

5-Cleaning up any spills inside the cuvette compartment.  

6- Always pay attention of any electrical hazards so, turn off  the equipment 

when not in use and don’t use equipment unattended. 

جهاز تحليل الطيف الضوئي  : لجهازاسم ا  
  WPA C07500 B  الموديل

دقيقة لإلحماء قبل االستخدام.  15قم بتشغيل معدات و مصابيح الجهاز لفترة   -1  

صحيح.تأكد من أنك تستخدم الطول الموجي ال -2  

الخارج قبل القياس.على " الكيوفيت" من المنسكبة  اتبع والعينمسح بصمات األصا قم ب –3  

.  ائجقبل قراءة النت قم بوضع غطاء الجهاز  -4   

.الجهاز يف أي انسكابات داخلتنظ قم ب-5  

لذا ، انتبه دائًما ألي مخا ر كهربائية -6 
وال تستخدم  عمالهأغلق الجهاز عند عدم است

دون مراقبة.الجهاز   
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Name of the instrument: MSE minor centrifuge  (15 ml-tubes) 

Model:  
Instructions: 

1- Inspect 15 ml-tubes for cracks before use. 

2- Clearly label tubes for identification.  

3- Make a counterbalance for the centrifuge tubes you want to put in the 

centrifuge then close the lid.  

4- Select the centrifugation period and speed from their rollers. 

 م أ 15 لمناب ل ج ا  الطرل المركزي  : اسم الجهاز
 :الموديل

   :تعليمات التشغيل

 اأك  من ط ) األناب ل من اليق)ق قب  االستخ اذ   -1

 يك  مت)ا ت و  غ   الغطا  الخاص بالج ا  ق  بتسمي  األناب ل ث  ضع ا  ت الج ا  ب -2

   بك  م  ما  اطتر م ت و سر   الطرل المركزي من طالل البكرت الخاب -3
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Name of the instrument:  Stuart SA3 Vortex Mixer 
Model: 
Instructions: 

1- Switch the devise on from the button on the right 

2- Push the left button while holding the tube on the polypropylene cup 

 
 ج ا  ال وام : اسم الجهاز

 :الموديل
   ك)ل          يم ن الج ا ث  ق  ب)ضا االنب)ب  بفت  الج ا من  ر التيغ  ق    :ت التشغيلتعليما

   الب)لت بروب   ن ما الضغط     الزر الم)ج)ل     اليسار
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Name of the instrument: Cooling centrifuge 
Model: PRO-RESEARCH.K2015R 
Instructions: 

1- Press the book sign to set a program. 

2- Press (set parameters) then select the required rotor, time and RPM. 

3- Press tick (√) after selection. 

4- Press central button on right to open the lid.  

5- Inspect centrifuge tubes for cracks before use. 

6- Clearly label tubes for identification.  

7- Make a counterbalance for the centrifuge tubes you want to put in the 

centrifuge then close the lid pressing both sides down firmly.  

8- Press start button.  
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 المبرل ج ا  الطرل المركزي  : اسم الجهاز
 PRO-RESEARCH.K2015R :الموديل

   :تعليمات التشغيل

 ضغط على عالمة الكتاب لضبط البرنامج  ا -1

 . السرعة المطلوبة الدوار والوقت ورقم ( ثم حدد set parametersاضغط ) -2

 . ( بعد االختيار √اضغط على عالمة ) -3

   . ين لفتح الغطاءالمركزي على اليم  اضغط على الزر  -4

 تأكد من خلو األنابيب من الشقوق قبل االستخدام.  -5

أغلق الغطاء بالضغط على كال  في الجهاز بشكل متوازن و  قم بتسمية األنابيب ثم ضعها  -6

 . الجانبين بقوة 

  .اضغط على زر البدء -7
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Name of the instrument: Sonicator 

Model: Soniprep 150 

Instructions:  

1) Keep the samples on ice. 

2) Get the timing right. 

3) Pulse (turn on the sonicator then off as required. 

4) Clean the probe with alcohol and let it dry. 

5) Submerge the probe to the right depth. 

6) Get the right amplitude. 

  الصوتيةجهاز تشتت الخالط بالموجات فوق : اسم الجهاز

 :  تعليمات التشغيل

 ضع العينات في الثلج. 

 الكحول. قم بتننظيف ذراع التشتيب بواسطة 

للمدة الموجات الفوق صوتية  العينة الي انزل الذراع داخل وعاء العينة الي العمق المناسب و قم بتعريض  

 المطلوبة مع ضبط سرعة التشتيت حسب المطلوب.

 صورة الجهاز: 

 

Sonicator 
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Name of the instrument: Thermocycler 

Model: TC96K, Serial No. GM-02-1122, Acculab 

Instructions:  

1) Turn on the operating buttom. 

2) Load the reactions into 0.2 ml PCR tubes (use Eppendorf tubes to ensure 

good fit in machine). 

3) Make sure to use small holes in the PCR machine. 

4) You can load up to 96 tubes at a time in this device. 

5) Close the lid well and rotate the knob to be tightly closed. 

6) Select File from the list on the screen of the device. 

7) Select your program then press Enter. 

8) Select F2 (Edit) to adjust the number of segments, steps and cycles as you 

want according to your protocol.  

9) Press F4 (Next) then save. 

10) Press Run to start the process.  

11) When the run ends, press Stop then Enter. 

12) Remove your tubes and turn of the machine after cleaning it. 

 جهاز تفاعل البلمرة المتسلسل: زاسم الجها

 :  تعليمات التشغيل

انابيب ابيندورف قم بتحميل التفاعالت في قم بتشغيل الجهاز و 

 المخصص لهم داخل الجهازي الثقوب مل و ضعهم ف 200

  (.في هذا الجهازتفاعل  96اجراء يمكنك )

 انتر.  اضغط علي زر ثم فايلقم باختيار كلمة  

 انتر. زر الخاص بك ثم اضغط علي قم باختيار البرنامج

قم بتعديل عدد الخطوات و اللفات علي حسب البروتوكول 

 .الخاص بك

 للبدأ. رنثم قم بحفظ هذه التغييرات ثم اضغط علي زر   نكستاضغط علي كلمة 

  فتح الغطاء وازالة االنابيب من الجهاز.قم و  انتر ثم ستوباضغط علي زر عد االنتهاء و ب

   .لق الجهازقم بتنظيف و غ
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Name of the instrument: Gel electrophoresis 
Model: CS-300v 
Instruction 
1- Prepare TBE buffer and add a sufficient amount to a conical flask. 

2- Weigh agarose powder according to your protocol  and add it to the buffer 

solution . 

3- Keep the solution-containing flask on the hot plate until the agarose powder is 

completely dissolved in the buffer. 

4- Allow the solution to cool for few minutes then, add ethidium bromide solution 

and mix well.  

Caution : Ethidium bromide is a mutagen and should be handled as a hazardous 

chemical so avoid direct contact and wear protective gloves while handling.  

5- Make sure that the gel tray and comb were properly placed together.  Pour the 

solution to the gel caster. 

6- Allow the gel to set completely at room temperature then, carefully remove the 

comb and place the gel in the electrophoresis tank. 

7- Add enough TBE buffer to the tank and ensure that the gel is completely 

immersed in the buffer. 

8- Mix the samples of DNA with the desired 6x loading dye and load the samples 

carefully inside the pre-casted wells in an organized manner using Automatic 

pipette/ add the ladder.  

9- Close the lid of the electrophoresis tank, connect the instrument to the power 

supply and allow it to run at 250v for 30-45 minutes.  

10- After finishing the run, switch off the power supply, remove the gel carefully 

to UV transillumenator and follow its instructions. 
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 جهاز فصل كهربائي هالمي :اسم الجهاز
 CS-300v:   الموديل

 تعليمات التشغيل 
 إلى قارورة مخروطية.  منه ثم قم بنقل كمية كافية " محلول "إعداد قم ب  - 1

 . التي بي إي  المحلولضفه إلى الخاص بك ووفقًا للبروتوكول األجاروز زن مسحوق قم بو -2 

اروز بالكامل جحتى يذوب مسحوق اال  لوح التسخينالمحلول على  على  ضع القارورة المحتوية -3 

 محلول.في ال

 واخلطه جيدًا.  "روميد اإليثيديوم ب"ال  ادة ضع دقائق ، ثم أضف مباترك المحلول يبرد ل -4 

 ارتداءقم بطرة ، لذا تجنب االتصال المباشر و: بروميد إيثيديوم عبارة عن مادة كيميائية خ تحذير 

 .تعامل معهااقية أثناء الالقفازات الو

 بشكل صحيح معًا.  وضع مكونات الجهاز قبل ذلك تخكد من المحلول في الجهاز و لكن صب قم ب – 5 

 قم بنقله إلى حوض الجهاز. في درجة حرارة الغرفة ، ثمتماسك لكي ي فترة كافية  الجل"اترك " -6 

تماما    الهالم تم غمره خكد من أنتت  حوض حتىإلى ال  "التي بي إي "محلول أضف ما يكفي من  - 7 

 .محلولفي ال

رم التي تم العينات في األخالصبغة المناسبة ثم قم بوضع  الحمض النووي مع  خلط عينات قم ب – 8 

 .الماصة باستخدام رتبةيقة مبطر تصنيعها

  250عند  قم بتشغيل الجهاز ي ، وّصل الجهاز بمصدر الطاقة والكهرب الحوض غطاء أغلق  -9 

 .دقيقة 45  – 30لمدة فولت 

جهاز التصوير بعناية إلى  "الجل" أخرجلتشغيل ، أطفئ مصدر الطاقة ، وبعد االنتهاء من ا  -10 

 التعليمات الخاصة به. الضوئي و اتبع
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Name of the instrument: Gel documentation system  
Model : GelDoc 1.4 
Instructions 
1-  Open up the sliding door at the bottom of the and place the prepared gel onto 

centre of open tray.  

2-  Close the sliding door completely and turn on  Gel documentation system (UV 

light) and the computer, select the Imaging icon then, select the “Image capture” 

button on the right side of the opened window to take photo for gel. 

3- You can zoom the camera out and manipulate the resolution of the image using 

the buttons on the upper side of the gel documentation instrument. 

4- If the gel is moved, close the UV transillumentator, open the door and move the 

gel manually and  close the door after manipulation then, turn on the instrument. 

5-  After Image capture, click File, Save as, then chose your document for save 

then, press Save.  

6- After finishing, take off gel and dispose it in the biohazard box. 

7-  Do not dispose of any gels in normal trash receptacles. Only dispose of gels, 

gloves, paper towels in appropriate biohazard boxes in your lab or the biohazard 

box located in this room. 

8-  Make sure you clean all equipment surfaces and table before you leave room 

and make sure you have shut down  Gel documentation system , shut down the 

computer, the room lightening and door after you finish. 
Attention:  

- Do not cut gels or use any sharp instruments on glass surface of UV 

transilluminator. This will damage glass surface reducing the equipment’s ability 

to take high quality images. 

-  The whole system may be contaminated with Ethidium Bromide that is a  

potential carcinogen so use the system with caution. 

 



 يولوجي والمناعهروبالميك ليل المعامل قسمد

36 

 

 بائي هالمي جهاز فصل كهر:اسم الجهاز
 CS-300v:   الموديل

 تعليمات التشغيل 
 في وضع مركزي. ل  ضع الجالجهاز و  درجافتح  -1

زر "التقاط   اخترأيقونة التصوير ثم  اخترالكمبيوتر ، والجهاز و تشغيل  وقم بتشغيل جيداأغلق الباب  -2

 . "الجل"فذة المفتوحة اللتقاط صورة الصورة" على الجانب األيمن من النا

 . الجهازالجانب العلوي من باستخدام األزرار الموجودة على  ة دقتهاومعالج  لصورةيمكنك تكبير ا -3 

يدويًا وأغلق الباب   الجل الباب وحرك افتحثم   "األشعة فوق البنفسجيةر "ز لق، أغ تحرك "الجل"إذا  - 4 

 مرة أخرى. ثم قم بتشغيل الجهاز ذلك بعد 

 حفظ ثم ، اضغط حفظ.  لل الملف الخاص بكملف ، حفظ باسم ، ثم اختر  فوق بعد التقاط الصورة ، انقر -5 

 .لمخصص لذلكق اجل والتخلص منه في الصندوبعد االنتهاء ، قم بإزالة ال -6

العادية. تخلص فقط من المواد الهالمية ، والقفازات ،  نفايات الصناديق مواد في  ال تتخلص من أي -7 

 يق المخصصة للمواد الخطرة  داخل الغرفة أو بالمعمل.الصناد  في والمناشف الورقية

الكمبيوتر  وجهاز من إغالق الد تخكد من تنظيف جميع أسطح المعدات والطاولة قبل أن تغادر الغرفة وتخك -8 

 وإضاءة الغرفة والباب بعد االنتهاء. 

 ه : انتب

شعة فوق البنفسجية. سيؤدي ذلك أو تستخدم أي أدوات حادة على السطح الزجاجي لأل جلال م بقطعال تق  - 

 إلى إتالف سطح الزجاج مما يقلل من قدرة الجهاز على التقاط صور عالية الجودة. 

 جهازسرطنة محتملة ، لذا استخدم الوهو مادة م" يثيدوم بروميد مادة " اإل م بخكمله ملوثًا بقد يكون النظا  - 

 .بحذر
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Name of the instrument: SDS Polyacrylamide gel electrophoresis 

Model: 150507 696 

Instructions:  

1) Gather combs, glass plates, spacer and blinder clips 

2) Thoroughly clean the glass plates with ethanol and assemble the gel casting 

mold 

3) Pour acrylamide solution for a separating gel, overlay with isopropanol to 

prevent contact with air which inhibits polymerization. 

4) Allow acrylamide to polymerize for 30 min to form a gel and then get rid of 

the overlaid isopropanol then wash with water to remove the traces.  

5) Pour acrylamide solution for a stacking gel; insert a comb and allow the 

acrylamide to polymerize. 

6) Prepare the samples (add sample buffer to samples and mix them well and 

finally heat them at 100 degree Celsius for 10 min). 

7) Remove the binder clips, spacer and comb from the gel and mount the gel in 

the electrophoresis chamber. 

8) Pour running buffer into the upper and lower chambers and remove all air 

bubbles.  

9) Load samples and the protein marker in wells. 

10)  Turn on the power supply and run the gel at 250 V for 1 h until the dye in 

the sample buffer reaches the bottom of the gel. 

11)  Remove the gel assembly from the electrophoresis apparatus.  

12)  Remove the gel assembly from the glass plates using spatula and prepare 

for subsequent analysis. 
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 : تعليمات التشغيل

 قم بتجميع محتويات الجهاز و هي االلواح الزجاجية و الماسك و المشط. .1

 االلواح الزجاجية بالكحول و تركيبها لصب الجل.قم بتنظيف  .2

ايزوبروبانول لمنع التالمس مع الهواء الذي  صب محلول االكريالميد لعمل جل الفصل و ضع فوقه .3

 قد يؤدي الي تخخر تجمد الجل.

و قم   انتظر نصف ساعة لكي يتجمد الجل ثم قم بالقاء االيزوبروبانول الموجود علي سطح الجل .4

 .لتخلص من الفضالت بغسل بالماء ل

 ف ساعة. صب محلول االكريالميد لعمل الجل العلوي و ضع المشط ثم اتركه يتجمد لمدة نص .5

 درجة مؤية لمدة عشر دقائق.  100قم بتحضير العينات و تسخينها عند  .6

و صب فوقه المحلول الموصل  قم بنقل االلواح الزجاجية و بداخلها الجل الي وعاء الترحيل الكهربي  .7

 للكهرباء الي ان يقوم بتغطية الجل بالكامل.

 ضع العينات  في الفتحات الموجودة في الجل. .8

اللون  و بعد االنتهاء من عملية الفصل سوف تجد فولت( لمدة ساعة  250لكهربائية )ااوصل الدائرة  .9

    االزرق في نهاية الجل قم بفصل الجهاز و اقوم بفحص الجل.

 

 صورة الجهاز: 

 

SDS PAGE device 
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Name of the instrument: Western blot device 
Model: REL-SD10 
Instructions: 

1- Wear gloves and cut the nitrocellulose membrane and 4 Whatman filter 

papers according to the size of the gel. 

2- Incubate the gel, membrane and the filter papers in blot buffer for two 

minutes. 

3- Place two filter papers toward the anode side (down) of the semi-dry blotter, 

then put the membrane, the gel and the other two filter papers, respectively. 

4- Close the lid and start the transfer at 250 mA and 130 V for 1hr. 

5- Block the membrane by incubation in 5% skimmed milk in TBS-T buffer at 

room temperature for 1 hr. 

6- For His-tagged proteins: incubate the blocked membrane with anti-His-HRP 

Ab in TBS-T for 1 hr with gentle shaking at room temperature. 

7- Wash the membrane with TBS-T buffer for 3*5 min. 

8- Expose the membrane to TMB substrate solution to detect the protein bands. 
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  طخ  الغربي  ج ا  ال : اسم الجهاز
 REL-SD10  :الموديل

   :التشغيلاع يما  

 الجل.من أوراق الترشيح بالمقارنة بخبعاد  أربعةغشاء النيتروسليلوز و ثم قص القفاز  اءارتد قم ب -1

 . لمدة دقيقتين  blot bufferضع الجل و الغشاء و أوراق الترشيح في ال -2

وأوراق الترشيح األخرى   الجل، ثم ضع الغشاء و (سفلفي األود )في اتجاه األن ترشيحضع ورقتي  -3

 .على التوالي

 فولت لمدة ساعة. 130مللي أمبير و  250أغلق الغطاء وابدأ عملية النقل بسرعة   -4

 حرارة الغرفة لمدةفي درجة وذلك ٪ حليب خالي من الدسم  5يحتوي على   TBS-Tفي الغشاء  ضع -5

 ساعة. 

يحتوي    TBS-Tفي محلول  الغشاء  يوضع:  مؤشرات الهستدينالتي تحمل بالنسبة إلى البروتينات  -6

 هتزازعند درجة حرارة الغرفة.االلمدة ساعة مع  (anti-His-HRP Abعلى مضاد الهستدين )

 ثالث مرات لمدة خمس دقائق.  TBS-Tاغسل الغشاء بمحلول   -7

 ف عن البروتين.للكش TMB  ضع محلول -8
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Name of the instrument: BioTek ELISA reader 
Model: VT 05404-0998 
Instructions: 

1- Switch on the BioTek ELISA reader and the computer device. 

2- Open Gen5 software, press read now→ New. 

3- If you are using lid press √ beside (use lid) . 

4- Press (Read) → select the wavelength you want from the inserted 

wavelength options (405, 450, 490, 630) . 

5- If you don’t want to read the whole plate press (full plate) box and 

select the cells you want to read.  

6- Press Ok to start reading. 

7- Save your data from file →save as →excel sheet. 
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 ELISAقارئ  : جهازاسم ال
 VT 05404-0998  :الموديل

   :تعليمات التشغيل

 و جهاز الحاسوب.  ELISAقارئ  افتح جهاز  -1

   read now  ←.New، اضغط على  Gen5افتح برنامج  -2

 .(use lidبجوار ) √ عالمة ضعإذا كنت تستخدم غطاء ،  -3

،  405ي المدرجة )الموجي الذي تريده من خيارات الطول الموج د الطول ( ← حد Readاضغط ) -4

450  ،490   ،630) . 

( وحدد الخاليا full plateترغب في قراءة مربع اللوحة بالكامل ، فاضغط على مربع ) ان لم تكن -5

 التي تريد قراءتها. 

 .لبدء القراءة Okاضغط   -6

 .file  ←save as  ←excel sheetاحفظ بياناتك من  -7

 

 

 

 

 

 


