
 

 

 

 

 (DMSO) یدسولفوکس یلمت ید
 یقـاتیتحق یکـارها یفقـط بـرا

 

 BI-1407شمـاره کاتالوگ: 

 

 محصـول یـفتوص
 

 DMSO. شودیمحل  یآل یقطب یعاتاز ما یاریاست که بطور کامل در آب و بس یآل یهاحالل یتریناز قو یکی یدسولفوکسا یلمت یا( DMSO) یدسولفوکس یلمت ید

را دارد. بواسطه  یدروفوبیکو ه یدروفیلیکه یتبسته به دما، هر دو خصوص و شودیم یدتول یتروژنن یداکس ید یا یژنبا اکس یدسولف یلمت ید یداسیوندر اثر اکس
بوده و  یآل یمیدر ش یعشا یگاندل یکماده  یندارو دارد. ا یطراح یندهاینمونه و فرا یدر آماده ساز یش مهمنق DMSO یبات،حل کردن انواع مختلف ترک ییتوانا

 یلتا از تشک شودیم( هم استفاده PCR) یمرازپل یارهیزنجدر واکنش  DMSO ین. عالوه بر ارودیمبکار  یکسنتز ارگان ینددر فرا یممال یدانتاکس یکبعنوان 
 یریجلوگ ی( براcryoprotectiveبه عنوان عامل محافظت کننده از سرما ) یعبطور وس DMSO یبکند. ترک یریجلوگ یمرهاالگو و پرا DNAدر  یهثانو یساختارها

 یندفرا یط یخ یهاستالیکر یلماده از تشک ین. اشودیمکشت سلول استفاده  ینددر فرا یخون یهاسلولو  یانسان یهانیجن یوانی،ح یهابافتو  هاسلول یزدگ یخاز 
 شودیمسلول استفاده  یزسازیفر یطدرصد )حجم به حجم( در مح 10در غلظت  معموالًماده  ین. اشودیم هاسلول یبمانع از آس یجهکرده و در نت یریشدن جلوگ یزفر

 ینا یعترباعث حذف سر DMSO ترنییپا یهاغلظت. استفاده از شودیماستفاده  یزیآم یتدرصد آن هم بطور موفق 5از غلظت  یسلول یهاردهاز  یاریاما در مورد بس
. اگرچه رودیمهم بکار  یسلول یزتما یالقا ایبر DMSOاز سرما،  ی. عالوه بر محافظت کنندگشودیمکشت  یطشدن با مح یقبواسطه رق هاسلولاز  یمعرف سم
DMSO که با  یلیهمه مواد و وسا یل،دل ینخطرناک باشد. به هم تواندیم ی،قدرت حل کنندگ یلاست، اما به دل یسم یرغ کامالًخود  یبخودDMSO  در تماس

 یلون،پنتن، نا یلمت یپل یلن،پروپ یمصرف از جنس پل یکبارباشند. مواد و ظروف  ربا آن سازگا ید( بایرهو غ یپتسرنگ، سرسمپلر، پ یلتر،ف ی،هستند )مانند ظروف نگهدار
با  یکمتر یسازگار شوندیمساخته  ECTFE/ETFEو  یرناست یکه از پل یمواد یکهسازگار هستند، در حال DMSOبا  کامالً HDPE ،LDPE ،FEP ،PPCOتفلون، 

با استفاده از  DMSOکردن  یلاستر ی. برایرنددر تماس با آن قرار بگ یدنبا ینناسازگارند و بنابرا DMSOبا  نات،کرب یپل یو مواد PVCسولفون، ظروف  یآن دارند. پل
 سلولز استفاده کرد. ستاتِا   یغشاءهااز  یدنبا و تفلون استفاده شود یا یلوننا ییغشا یلترهایبهتر از است از ف یلتر،ف
 

 هایژگیو
 

 رنگ شفاف یب مایع: ظاهر •

 C2H6OS: یمیاییش فرمول •

 13/78 :مولکولی وزن •

 یترگرم بر ل 1/1 :چگالی •

 یگراددرجه سانت 30تا  15: نگهداری •

 ماه 12: مفید عمر •

 سلولی کشت نظر از شده تست •
 
 
 

  



 

 

 
 نکـات

 .یدمحصول توجه کن ینگهدار شرایط به •

 .یدمصرف، از محصول استفاده نکن تاریخ اتمام از بعد •

 .یدکن ینور نگهدار یمو دور از تابش مستق یکتار یفضا در را محصول •

 (.ینارهود الم یر)بطور مثال ز یداستفاده کن یلاستر شرایط در را محصول •

 .ید( استفاده کنیهنگام کار از پوشش مناسب )دستکش، ماسک، و کاله بهداشت ی،اجتناب از آلودگ برای •

خطرناک )به بالقوه  هر ماده یجه،نفوذ کند. در نت ستیکیال یهادستکشاز جمله پوست و  یعیو طب یمصنوع یاز غشاها یاریبه بس تواندیم یدسولفوکسا یلمت دی •
 .یابدانتقال  یشگاهآزما یطدر مح یکیدستکش الست یقاز طر یپوست و حت یقممکن است از طر یزن عنوان مثال مواد سرطان زا(

 .است یقاتیاستفاده تحق یمحصول فقط برا این •
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