تجهيزات مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي شامل تجهيزات عمومي )كه در همه آزمايشگاه ها بطور معمول وجود دارﻧﺪ( و
دستگاه ها و تجهيزات تخصصي مي باشﺪ .دستگاه ها و تجهيزات عمومي مركز شامل اقلام ذيل مي باشﻨﺪ:
ترازوهاي آزمايشگاهي با دقت اﻧﺪازه گيري بين  0/1گرم تا  0/0001گرم ،بن ماري )حمام آب گرم( ،آون ،اﻧواع يخچال و
فريزر از دامﻨه دمايي  0تا  - 80درجه ساﻧتيگراد ،اتوكلاو ،ميكروفيوژ ورتكس ،ورتكس ميكسر ،سيستم توليﺪ آب مقطر و آب
ديوﻧيزه ،دستگاه يخ ساز ،هود شيميايي pH ،متر و كوره الكتريكي.

دستگاه هاي تخصصي مركز تحقيقات داروهاي گياهي رازي
*دستگاه HPLC
كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا ) (HPLCﻧوعي ستون كروماتوگرافي است كه ﻧموﻧه مخلوط )آﻧاليت( داخل حلال )فاز متحرك( را
تحت فشار بالا در طول يك ستون حاوي ماده فشرده كروماتوگراقيك )فاز ثابت( پمپ مي كﻨﺪ .زمان بازداري )(retention time
هر تركيب بستگي به قطبيت تركيب و ميزان برهمكﻨش آن با فاز ثابت و فاز متحرك مورد استفاده دارد .سيستم  HPLCموجود در
مركز تحقيقات Shimadzu ،ساخت ژاپن و داراي دتكتور  UVاست.

*ميكروسكوپ
ميكروسكوپ ﻧوري موجود در مركز مﺪل هاي  Olympus CX21, Japanو  Labomed Lx400, USمي باشﻨﺪ.
استريوميكروسكوپ مﺪل Olympus SZH-ILLK , Japanمي باشﺪ .ميكروسكوپ ايﻨورت مﺪل Olympus IMT-2, Japan
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براي مشاهﺪه ﻧموﻧه در شرايط طبيعي و بﺪون ﻧياز به تهيه اسلايﺪ از آن به كار مي رود .اين ميكروسكوپ قابليت تصويربرداري در
ﻧور مرئي و فاز كﻨتراست را دارد.

*مگنتيك استيرر ،دراي بلاك ترموستات
مگﻨتيك استيرر مﺪل  Dragon LAB MS-H-S, Chinaبا قابليت  0تا  1500دور در دقيقه و دماي  0تا  340درجه ساﻧتيگراد
و دراي بلاك مﺪل  Bio TDB-100, Dry block thermostat, BOECO, Germanyبا قابليت تﻨظيم دماي  25تا 100
درجه ساﻧتيگراد و دقت دمايي  ± 0.1 0Cدر مركز موجود است.
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*روتاتور
روتاتور مو جود در مركز از ﻧوع شيكر روتاتور افقي مﺪل  Rotator 3477, Behdad, Iranو Horizontal shaker hs622,
 Akhtarian, Iranاست كه قابليت زمان دهي تا  999دقيقه و سرعت  40تا  200دور در دقيقه را دارا مي باشﻨﺪ.

*سانتريفوژ
ساﻧتريفوژ هاي معمولي موجود در مركز شامل  Micro Centrifuge, Pars Azma, Iranبا حﺪاكثر سرعت  15000دور در
دقيقه و  Behsan centrifuge, Iranبا حﺪاكثر سرعت  4000دور در دقيقه مي باشﻨﺪ .ساﻧتريفوژ هاي يخچال دار شامل اين
موارد هستﻨﺪ1. Universal 320 R, Max RPM: 16000, Hettich, Germany; :
;2. Eppendorf centrifuge 5810R, Max RPM: 14000, Gemany
3. MIKRO 200 R, Max RPM: 15000, Hettich, Germany.
*آناليزر بيوشيمي اتوماتيك

آﻧاليزر بيوشيمي اتوماتيك ساخت كمپاﻧي  Biotecnica instruments S.p.Aمﺪل  BT 1000از ايتاليا مي باشﺪ .اين دستگاه

فاكتورهاي شيمي خون ماﻧﻨﺪ گلوكز ،كلسترول ،اوريك اسيﺪ ،كراتيﻨين ،تري گليسيريﺪ ،اوره ،آسپارات اميﻨوترﻧسفراز ،آلاﻧين
اميﻨوترﻧسفراز ،گاما گلوتاميل ترﻧس پپتيﺪاز ،كراتين فسفوكيﻨاز ،آلكالين فسفاتاز را به صورت اتوماتيك اﻧﺪازه گيري مي كﻨﺪ.
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عملكرد دستگاه به اين صورت است كه با تعيين كردن آزمايش مورد ﻧظر براى كامپيوتر دستگاه ،دستگاه محل قرار گيرى ﻧموﻧه را
در يك لوله خاص مشخص مى كﻨﺪ سپس توسط پمپ متﻨاسب كﻨﻨﺪه ،ﻧموﻧه با معرف هاى مخصوص آن تست خاص مخلوط مى
شود .سپس در قسمت رﻧگ سﻨج دستگاه تغييرات چگالى ﻧورى كه در اثر عبور ﻧور از محلول حاصل شﺪه ،توسط يك آشكار ساز
ﻧورى به سيگﻨال الكتريكى تبﺪيل مى شود و پردازش مى شود تا شيمى مورد ﻧظر را ثبت كﻨﺪ.

*التراسونيك كلينر
اين دستگاه از امواج التراسوﻧﺪ براي گاززدايي از محلول ،تميز كردن سطوح ظروف و هموژﻧاسيون يك سوسپاﻧسيون استفاده مي
شود .دستگاه موجود در مركز مﺪل  Rocker Ultrasonic cleaner, SONER 203H, Taiwanاست كه داراي فركاﻧس 53
كيلوهرتز ،قابليت دمادهي از دماي اتاق تا  60درجه ساﻧتيگراد و زمان دهي بين  1تا  99دقيقه را دارا است.
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*التراسونيك هموژنايزر )پروب سونيكاتور(
اين دستگاه براي هموژﻧيزه كردن سوسپاﻧسيون هاي مايع-جامﺪ و مايع -مايع كاربرد دارد .دستگاه داراى تواﻧى معادل  ٤٠٠وات با
پروب تيتاﻧيومى است .فركاﻧس كار آن  ٢٤كيلوهرتز است .دستگاه قابليت تﻨظيم توان خروجى ،تﻨظيم زمان پالس و تايمر است.
فركاﻧس تشﺪيﺪ دستگاه بصورت لحظه به لحظه با سيگﻨال فيﺪبك تﻨظيم ميشود لذا محيط و شرايطى مختلفى كه پروب در آن قرار
مى گيرد باعث خارج شﺪن آن از مﺪ تشﺪيﺪ ﻧمى شود.

*ميكروپليت ريدر
دستگاه ميكروپليت ريﺪر  Stat Fax 2100 Microplate Reader, Awareness Technologies, USبراي خواﻧش ﻧتايج
آزمون هاي كلريمتريك اﻧجام شﺪه در ميكروپليت هاي  96خاﻧه استفاده مي شود .اين دستگاه داراي چهار فيلتر 492 ،450 ،405
و  630ﻧاﻧومتر مي باشﺪ .و قابليت خواﻧش تك رﻧگ و دو رﻧگ در يك زمان  ،محاسبه غلظت و رسم مﻨحﻨي هاي استاﻧﺪارد را دارد.
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*دستگاه انكوباتور
اﻧكوباتور موجود در مركز مﺪل  Memmert INB 400, Germanyبا قابليت تﻨظيم دماي بين  30تا  70درجه ساﻧتيگراد در
دسترس است.

*دستگاه شيكر انكوباتور
شيكر اﻧكوباتور  LabTech , LSI-3016R, Koreaبا قابليت تﻨظيم دماي بين  10تا  60درجه ساﻧتيگراد با دقت دمايي
 ،±سرعت شيكيﻨگ  20تا  300دور در دقيقه و قابليت جادهي اﻧواع ظروف ازمايشگاهي با اﻧﺪازه هاي مختلف در اين مركز در
دسترس است.

0.10C
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*اتاقك كشت ميكروبﻬاى بيهوازى
اتاقك كشت بي هوازي )  (miniMACS Anaerobic Workstation, Don Whitley Scientific, UKبراي مطالعه بر روي
ﻧموﻧه ها تحت شرايط بي هوازي استفاده مي شود .فضاي داخلي اتاقك كشت بي هوازي يك فضاي ايزوله است كه درون آن گاز
دي اكسيﺪ كربن دميﺪه مي شود.

*دستگاه ژرميناتور
دستگاه ژرميﻨاتور  Environmental System, Daihan LabTech Co., Koreaشرايط محيطي مﻨاسب را براي رشﺪ بافت
هاي گياهي تامين مي كﻨﺪ .سيستم ميكرو كﻨترلر اين دستگاه قابليت تﻨظيم دما  ،رطوبت ﻧسبي و ﻧور را فراهم مي كﻨﺪ.
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*هود ﻻمينار كﻼس ٢
اين هود داراي فيلتر  HEPAاست و براي كاركردن در شرايطي كه ﻧياز به محافظت محقق و ﻧموﻧه مورد آزمايش از آلودگي محيطي
است ،استفاده مي شود.

*انكوباتور  CO2دار
دستگاه اﻧكوباتور  CO2دار مﺪل  Memmert GmbH, Germanyشرايط محيطي مﻨاسب را براي كشت سلول هاي جاﻧوري
فراهم مي كﻨﺪ.
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*دستگاه PCR
دستگاه ترمال سايكلر يا دستگاه  PCRبراي تكثير  DNAتحت شرايط دمايي و زماﻧي مشخص استفاده مي شود .در مركز تحقيقات
داروهاي گياهي رازي دو ﻧوع دستگاه ترمال سايكلر شامل  BioRad MyCyclerو  Corbett CG1-96 Palm-Cyclerموجود
مي باشﺪ.

سيستم الكتروﻓورز
دو ﻧوع سيستم الكتروفورز در مركز وجود دارد  :1سيستم ژل الكتروفورز افقي كه با روش آگاروز ژل الكتروفورز براي جﺪاسازي و
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آشكارسازي  DNAو  RNAمورد استفاده قرار مي گيرد.
 :2سيستم ژل الكتروفورز عمودي كه براي جﺪاسازي ،اﻧﺪازه گيري و اشكارسازي پروتئين هاي مختلف با روش SDS- ،PAGE
 PAGEو وسترن بلاتيﻨگ استفاده مي شود.

*دستگاه ژل داك
دستگاه ژل داك كه با ﻧام هاى سيستم تصوير ژل ،سيستم مستﻨﺪ سازى ژل ،يا ثبت تصوير ژل ﻧيز شﻨاخته مى شود .از اين دستگاه
در آزمايشگاههاي زيست مولكولى به مﻨظور تصوير بردارى و مستﻨﺪ سازى ﻧوكلئيك اسيﺪ و پروتئين بر روي ژل هاى آگارز يا پلي
اكريلاميﺪ استفاده مي شود.

10

*دستگاه ترنسلوميناتور UV
دستگاه ترﻧسلوميﻨاتور  UVمﺪل  Dual wavelength UV translluminator, UUVITEC cambridgeبراي مشاهﺪه ژل
هاي الكتروفوز رﻧگ آميزي شﺪه با رﻧگ هاي فلورسﻨت با كمك دو ﻧوع طول موج ﻧور فرابﻨفش )  312ﻧاﻧومتر و  254ﻧاﻧومتر(
استفاده مي شود.

*دستگاه Real time PCR
دستگاه پى سى آر ريل تايم از ﻧوع  Corbett Rotor-Gene 6000براي تكثير ﻧوكلئيك اسيﺪ و شﻨاسايي كمي آن بر مبﻨاي
فلورسﻨت به صورت همزمان استفاده مي شود.
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*ميكروتوم
ميكروتوم ﻧيمه اتوماتيك مﺪل  Rotary microtome CUT 5062, SLEE medical GmbH, Germanyبراي تهيه برش
هاي با ﺿخامت  0/5تا  100ميكرومتر از ﻧموﻧه هاي پارافيﻨه استفاده مي شود.

*ﻓريز دراير
خشك كن اﻧجمادي براي خشك كردن ﻧموﻧه به وسيله اﻧجماد آن و سپس تصعيﺪ آب موجود در آن بﺪون گذر از حالت مايع ،تحت
شرايط خلا استفاده مي شود .فريز دراير موجود در مركز از ﻧوع  Christ Alpha 1-2 LD plus Lyophilizer, Germanyمي
باشﺪ.
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*دستگاه روتاري
دستگاه روتاري از ﻧوع  IKA RV 10 D S99 Digital rotary evaporator, Germanyبراي تبخير كردن حلال هاي آلي از
ﻧموﻧه هاي شيميايي و عصاره هاي گياهي و همچﻨين تهيه عصاره از مواد بيولوژي استفاده مي شود.
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*دستگاه كلونجر
دستگاه كلوﻧجر مﺪل  Clevenger apparatus Schott DURAN, Germanyبراي گرفتن اساﻧس هاي روغﻨي مختلف از
ﻧموﻧه هاي گياهي بر اساس تفاوت در داﻧسيته آﻧها استفاده مي شود.

*دستگاه آسياب الكتريكي
دستگاه آسياب الكتريكي مﺪل  Honeywell ELS305 Eبراي آسياب كردن اجزاي گياهي استفاده مي شود.
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*دستگاه تغليظ اكسيژن
از اين دستگاه جهت تامين اكسيژن براي وﻧتيلاسيون مصﻨوعي حيوان در حين عمل جراحي استفاده مي شود.

*سيستم Langendorff
اين سيستم براي پرفيوژن و سيركولاسيون قلب جﺪا شﺪه موش با هﺪف بررسي ميزان ﺿربان و قﺪرت اﻧقباﺿي آن بكار مي رود .اين
سيستم شامل سخت افزار براي جمع آوري داده ها شامل فشار ،دما ،بيوپتاﻧسيل ها و ﻧرم افزار براي آﻧاليز داده ها است .با اين
سيستم مي توان اثرات داروهاي آزمايشي را مستقيما بر روي قلب ،بﺪون وجود پيچيﺪگي هاي داخل بﺪن موش ،مشاهﺪه كرد.
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*دستگاه ثبت الكتروكارديوگرام
اين دستگاه براي ثبت الكتروكارديوگرام در موش به روش تهاجمي بكار مي رود .در اين روش موش بيهوش مي شود و
الكترودهايي در زير پوست آن قرار داده مي شود تا الكتروكارديوگرام موش را به كمك سيستم  PowerLabثبت كﻨﻨﺪ .اين
سيستم براي ثبت فشار خون ،ﺿربان قلب و تﻨفس موش ﻧيز كاربرد دارد.

*دستگاه تردميل:
به مﻨظور اﻧجام تست ورزش و استقامت در حيواﻧات آزمايشگاهي به كار مي رود.
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*شاتل باكس
شاتل باكس براي اﻧجام رفلكس هاي شرطي شﺪه )احتراز فعال و غيرفعال( در مطالعات يادگيري و حافظه استفاده مي شود .اين
دستگاه داراي يك اتاقك تيره و يك اتاقك روشن جﺪاگاﻧه است و در يكي از اين اطاقك ها شوك الكتريكي قابل كﻨترلي به موش
داده مي شود و موش براي فرار از شوك يا به دست آوردن پاداش از يك اتاقك به اتاقك ديگر حركت مي كﻨﺪ.
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*روتارود
روتارود ) (Rotarodدستگاهي است كه داراي يك ميله دوراﻧي است و ﻧيروي دوران آن به وسيله حركت موش روي آن ايجاد مي
شود .با استفاده از اين دستگاه پارامترهايي از قبيل ارزيابي تعادل ،هماهﻨگي حركتي و مﺪت دوام حركت موش براي تست كردن
داروهاي تجربي يا بعﺪ از آسيب مغزي بررسي مي شود .روتارد موجود در مركز ساخت  IITC Life Science , USمي باشﺪ.

*Morris water maze
 Morris water mazeدر علوم اعصاب رفتاري براي مطالعه حافظه و يادگيري فضايي استفاده مي شود .اين وسيله براي اﻧﺪازه
گيري اثر آسيب هاي ﻧواحي از مغز مرتبط با حافظه ،اثر فاكتورها و داروهاي مختلف بر روي عملكرد شﻨاختي و يادگيري فضايي
استفاده مي شود .اين وسيله شامل يك استخر دايره اي بزرگ است كه موش در آن قرار داده مي شود تا با استفاده از ﻧشاﻧه هاي
مشخص يك سكوي مرئي يا غيرمرئي را براي فرار از آب پيﺪا كﻨﺪ.
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*دستگاه تست تكان دم )(tail flick test
دستگاه تست تكان دم ) ( tail flick testﻧوعي تست پاسخ درد در موش است كه براي تحقيق درد پايه و اﻧﺪازه گيري تاثير ﺿﺪ
دردها به وسيله مشاهﺪه واكﻨش به گرما استفاده مي شود .در اين تست سيم حرارتي )يا اشعه ﻧور متمركز( به دم موش تماس داده
مي شود و زمان سﻨج شروع به كار مي كﻨﺪ .وقتي موش دم را تكان مي دهﺪ زمان سﻨج را متوقف مي كﻨيم ،طول اين مﺪت زمان
به عﻨوان آستاﻧه درد در ﻧظر گرفته مي شود .از اين تست براي بررسي ميزان تاثير داروها روي آستاﻧه درد مثلا اين كه چه مقﺪاري
از دارو باعث كاهش درد حس شﺪه به وسيله موش مي شود ،استفاده مي گردد.
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