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يعتبررر ملررت التحضرريرات المجهريررة  Microtechniqueمررأ مهررت العلررور التجريبيررة
التي مدت وما زالت تؤدي خدمرة ببيررل ل رر رر مرأ ررو ملرور الحيرال بالت رري ,
ملررت المي روويولوايررا ,ملررت الوثا ررة ,وملررت انانررة ,وملررت الموث ولوايررا ,بمررا يلع ر
دوثا هاما ي تطوير الدثاسات الطبية والت ري الب ري.
وي مر ملت التحضيرات المجهرية تحضير العينات سواء بانت نباتية مو حيوانية.
وقد مر ة  (1956) Sassوقوله :هو ملت يت رون مرأ  3ن رااات متداخلرة مرع وعضرها
البعض هي:
 .1تحضير العينة للدثاسة المجهرية.
 .2االستعمال الصحي للمجهر ومرا يتعلره م مرأ ماهرسل مةرامدل لتوةرير ودثاسرة
العينة.
 .3تدويأ وثست النتائج.
ولتطوث هذا العلت وتقدمة قد قةت إلى  3مقةار هي:
 .1تحضيرات مجهرية نباتية .Plant microtechnique
 .2تحضيرات مجهرية حيوانية .Animal microtechnique
 .3تحضيرات مجهرية ابية .Clinical microtechnique
وال يقتصر ملت التحضيرات المجهريرة ملرى تحضري العينرات قر  ,ورر ي رمر اختيراث
العينرررات ,وبرررذلخ اختيررراث ال وامررر

والمرررواد القاتلرررة والم بترررة ,واختيررراث الصرررب ات

المناسبة ,واإللمار وطرق تحضيرها والحصرول ملرى مينرات ايردل سرواء بانرت باملرة
مو مجررسمل ,والوسررائر المةررت دمة رري تحضرريرها ررت حصررها ,لررذا هررو يعتبررر ملمررا
متطوثا وغير اوت ويعتمد ملى االوت اثات والتجري .
و ي هذا المقرث سوف نردث

مساسريات تحضرير العينرات النباتيرة المجهريرة وغيرر

المجهرية نهمية بر منها لدثاسة النبات .
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بعض األدوات واألجهزة المستخدمة في التحضير المجهري

مجهر ضوئي مرب

مدوات ت ري للطالبة

منضدل تد ئة ال رائ Hot plate

مرائ واغطية ومل ت ري

حمامات مائية
حمامات مائية
حمامات مائية

أومية صبغ Staining jars
مي روتور لتقطيع قوال ال مع
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الدرس العملي (:)1
تحضير العينات النباتية غير المجهرية (الكبيرة)
و
جمع و تحضير العينات النباتية المجهرية

تحضير العينات النباتية غير المجهرية (الكبيرة) :
العينات غير المجهرية ال بيرل :يقصد وها النبات ال امر مو ارسءا منره يحرتوه وره اا را
مو ثابررا للراررو إليرره منررد الحااررة ,إمررا رري المع رربة مو المترراح

وقامررات الدثاسررة.

وينقةت إلى نوميأ مأ التحضير هما :
 التحضير الجاف .
 التحضير الرا .
أولا :التحضير الجاف :Dry preparation
تةت در اريقة التحضير الجاف لحوره معمرت النباترات ات اناةرار ال بيررل باملرة مو
اسء منها ملى هيئة ر مو غصأ يم ر النبات بامل.
الشروط التي يجب مراعاتها عند تحضير العينة تحضيرا جافا:
 .1من ت ون باملة اناساء بأن تحتوي ملى سيقان وموثاق.
 .2من ت ون ي حالة اإلزهاث إ ا بانت مأ النباترات السهريرة مو م مررل ,نن لرخ
يةهر التعرف ملى العينة.
إضررا ة لررذلخ رران العينررات النباتيررة تتميررس وصرروات ياهريررة يج ر من يعنررى وهررا لتبقررى
محتومة و لها مند مرضها.
ولتحضير العينات تحضيرا اا ا يم أ است دار الطريقة التالية:
اريقة الض

:Pressing

تحضر معمت النباتات للعرض ي حالة اا رة ممرا باملرة مو مارساء منهرا و لرخ ووضرع
النبات مو اسءا منه ملى رخ مأ الوثق مو موثاق الجرائد ,ويرتت لرخ ووضرع النبرات
وطريقررة توض ر صررواته ال اثايررة وحيررت تورررد ماررساء النبررات ملررى الوثقررة وطريقررة
تجعلها واضرحة ,برأن توررد انوثاق مو انزهراث مو ال مراث إ ا بانرت متجمعرة .ويجر
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صر بر مينة نباتية مأ انخرى وورخ مو مب رر مرأ الروثق حةر حالرة النبرات ,بمرا
يوضر من تةتعمر موثاقا ضد الدهون ويأ العينرة ووثق الجرائرد لمنرع التصراق النبرات
والوثقررة الترري تقررع مملررى منهررا منررد نسمهررا مو التصرراق اررسءا منهررا و لررخ وعررد ممليررة
الض .
ويةت در لعملية الضر
المعدن مو ال

اهراز وةري التربير ويت رون مرأ إاراثيأ خراثاييأ مرأ

إمرا ملرى هيئرة مرب ة مو صرويحة يعررف والضراغ توضرع العينرات

المراد تجويوها ويأ اإلااثيأ ت يرو اإلااثان معا بما ي ال ر (.)1

م ر ()1
وعررد تمررار ممليررة التجوي ر

تنقررر العينررة الجا ررة إلررى نررو خررا

مررأ الرروثق المقرروى

المعرروف ورأوثاق المع ربة  Herbarium sheetsحيرت يرتت مرضرها مو حومهرا ري
المع ية م ر (.)3( ,)2
ولت بيررت العينررة النباتيررة رري المع رربة تةررتعمر مررادل الصررقة ,اختيرراث المررادل اللصررقة
يعتمررد ملررى حجررت العينررة وبررذلخ ثغبررة انم ر ا

القررائميأ مليهررا العينررات النباتيررة
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الصر يرل يم ررأ ت بيتهررا ملررى الوثقررة وقليررر مررأ الصررمغ يوضررع ملررى الجررسء الملمر
للوثقة و ي مواضع معينة مما يتي ال بات للعينة دون الت ويه لممهرها العار.

م ر ()2

م ر ( )3وثقة مع بية النمو اية
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ثانيا ا :التحضير الرطب :Wet preparation
تحترراا العينررات النباتيررة الترري تحورره وتهيررأ للعرررض إلررى معاملررة موليررة ومحلررول م بررت
(محلرول حوره) عنرد إزالرة النبررات مو ارسء منرره تبردم اننةررجة والتحلرر زمررأ رت يت رروم
ال ر ال اثاي للنبات.
 محالير الحوه المةت دمة ي التحضير الرا :
 .1ال حول االي يلي وتربيس .%77
 .2ال حول االي يلي  +الووثماليأ .%5
 بيوية تحضير العينة للعرض:
مي للعرض ي المتاح

والقامات الدثاسية ويتت لخ وت بيرت العينرة النباتيرة إلرى لرو

مرأ الساراا يرلءر الجررات  Jarsالمةرتعملة مر ر ( )4وت برت العينرة إلرى اللرو وعرردل
ارق:
 .1استعمال خي ث يع مأ النايلون خلل قوب معينة ري اللرو ويجر من ت رون
العقد م وية خل

اللو وغير مرئية ي الجهة الموااهة للعرض.

 .2استعمال مادل الصقة ال تذوب ري المحلرول الم برت مو مرري الصره ميضرا ال
يذوب ي المحلول الحا ه مو الم بت.

م ر ()4
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جمع و تحضير العينات النباتية المجهرية:
العينات النباتيرة المجهريرة هري تلرخ العينرات الصر يرل مرأ النبرات التري توحر

تحرت

المجهررر الض روئي لتوضرري ترابيبهررا الدقيقررة الترري ال يم ررأ ثهيتهررا و حصررها وررالعيأ
المجردل.
 جمع العينات النباتية:
إن بيوية امع العينات النباتيرة لره مهميرة ببيررل للتحضريرات ,لمرا بران الجرامع ملرى
دثايررة وملررت وطبيعررة النبررات والعينررات الترري يرغر
ايجاوية وايدل تجعر مأ العمر قيمة ملمية تنع

رري تحضرريرها بلمررا بانررت النتررائج
نتائجها ملى مرا يعررض مو يوحر

تحت المجهر.
لذا الود مأ مرامال الملحمات التالية قبر البدء ي امع العينات:
 .1يج اختياث العينة النباتية الصالحة واستبعاد التالوة مو المجروحة.
 .2يج قتر وت بيت العينة مبامرل وإحدى الم بتات التي تلءر وابيعة العينة.
 .3إ ا لررت تقتررر مو ت بررت يجر حومهررا وإحرردى المحاليررر الحا مررة لمرردل معينررة مو
حتى وقت الحااة الستعمالها.
 .4يجر اختيرراث العينررات المصرراوة إ ا برران الهرردف مررأ امررع العينررة هررو دثاسررة
انمراض النباتية.
 .5يج مسل العينات المصراوة مرأ العينرات الةرليمة برر ملرى حردل ري موميرة
خاصة.
 أنواع تحضير العينات:
يعتمررد تحضررير العينررة ملررى حااررة الورراح

ومرردى اسررتعماله لهررا  .وينقةررت تحضررير

العينات إلى  3مقةار هي:
 .1التحضير المؤقت:
تحضر العينة تحضيرا مؤقترا مرادل وتحميلهرا المراء ويرتت لرخ وأخرذ قطررل مرأ المراء و
وضعها ملى مريحة زاااية نميوة رت توضرع العينرة المرراد حصرها وت طرى و طراء
ال ريحة وتوح

حاال نن الماء سريع التب ر.
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 .3التحضير نصف المؤقت:
يةتعمر هنا الجلةريأ ودل قطرل الماء بما يةتعمر ميضا وعض المواد ال يميائية م ر:
م -اللبتو ينول  Lactophenolو يت ون مأ:
27مر ينول ائ 27 +مر حمض اللبتيخ 47 +مر الةريأ
27 +مر ماء.
ب -الجلةريأ الوينولي  Phenol-glycerinويت ون مأ :
 27مر ينول  47 +مر الةريأ  +ماء.
 .2التحضير المستديم :
ويقصد والتحضير المةتديت هرو تحضرير العينرات سرواء باملرة بالنباترات ببيررل الحجرت
والتي ال يم أ تحميلها باملرة ملرى ال رريحة لوحصرها تحرت المجهرر .وتعتبرر العينرات
المحضرل وهذم الطريقرة هري م ضرر منروا التحضريرات ننره يجعلهرا محتومرة و ر لها
وتربيبها لعدل سنوات يم أ الراو إليه متى دمرت الحاارة إلرى لرخ ,بالعينرات التري
تةت در للردثو

العمليرة والعينرات البح يرة التري يتطلر انمرر االحتوراي وهرا للرارو

إليها متى مثاد الباحت مو غيرم لخ.
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عملي ( :)3طرق تحضير العينات النباتية المجهرية وتطبيقاتها
ي تلرر

تحضررير العينررات النباتيررة ورراختلف محجررار النباتررات ودثاررة تعقيررد ترابيرر

ماةامها ,وهناك مدل ارق منها :
 .1اريقة الهر

.Squash method

 .2اريقة ال اء ( المةحة) .Smear method
 .3اريقة العينة ال املة .Whole method
 .4اريقة التو يخ .Maceration method
 .5اريقة التقطيع .Sectioning method
اريقة الهر

:Squash method

رري وعررض انحيرران يضررطر الباحررت إلررى دثاسررة الترابي ر الداخليررة للعينررة الترري ال
تمهرهررا القطامررات ,ورري هررذم الحالررة يلجررأ للهررر

ليررتم أ مررأ إيهرراث الترابيرر

الداخلية والعلقات التي تروطها وبعض.
وتجرررى ممليررة الهررر
يضر

ووضررع العينررة ملررى ال ررريحة وت طررى و طرراء ال ررريحة ررت

ملرى غطرراء ال رريحة حترى تمهررر الم ونرات الداخليرة إلررى ال راثا ووالتررالي

يم ررأ م رراهدتها تحررت المجهررر ويج ر من ي ررون غطرراء ال ررريحة متةرراويا لتوررادي
بةرل.
متى تستخدم هذه الطريقة (الهرس) ؟
تةررت در لدثاسررة االورروا

 Sporesالمواررودل داخررر الحرروا ه البوغيررة ,مو لداثسررة

ماواث االنقةار االختسالي  Meiosisالتي تحدث داخر ال ليا الجنةرية م رر حبروب
اللقرررا (المترررخ) ,مو لدثاسرررة االنقةرررار غيرررر المبامرررر  Mitosisررري القمرررت الناميرررة
(المرستيمات) للةيقان والجذوث.
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و رري هررذا الرردث

سرروف نوحرر

القمررت الناميررة لجررذوث البصررر Allium cepa

للتعرف ملى ماواث االنقةار الميتوزي وطرقة الهر .
لماذا نستخدم جذور البصل بالذات ؟
نن اذوث البصر تعتبر مأ م ضرر العينرات للدثاسرة منرد الطالر المبتردل لةرهوله
تحضيرها ومأ ت سهولة حصها.
وسرروف نةررت در اريقررة ررولجيأ  Feulgenلتحضررير العمررر ,وتررتل

الطريقررة

وال طوات اآلتية:
 .1إنبااات الجااذور :تةررتحت الةرراق القرصررية لنبررات البصررر ملررى إنترراا الجررذوث ووضررع
انوصررال رري ويررابر زااايررة ممل روءل والمرراء وحيررت ت ررون الةرراق القرصررية م مرروثل
والماء ,للحصول ملى اذوث مناسربة ري الطرول تتررك لمردل تترراو وريأ ( )5-3ميرار
حة دثاة الحراثل.
 .3القتل والتثبيت :Killing & Fixation
 تقطع القمت النامية لجذوث البصر وطول ( )1,5-1ست.
 ت ةر الجذوث وماء مقطر للت ل

مأ مي مواد مالقة وها.

 توضررع الجررذوث رري محلررول م بررت يت ررون مررأ ال حررول االي يلرري  %77وحمررض
خليخ لجي ونةبة (1:3والحجت) وتترك لوترل تتراو ويأ  24-12سامة.
 ت ةر الجذوث مرتيأ والماء المقطر للت ل

مأ آ اث الم بت.

 .3التحلياااال  : Hydrolysisتنقررررر الجررررذوث إلررررى منبووررررة اختبرررراث تحترررروي ملررررى حمررررض
الهيردثوبلوثيخ العيرراثي ) HCL (1Nوتوضررع رري حمررار مرائي منررد دثاررة حررراثل
ْ 67ر لمدل  12دقيقة ق .
لماذا توضع في الحمض ؟ الحمض يةامد ملى تو خ ال ليا مرأ وعضرها ,بمرا يهير
الحمض النووي  DNAللتحرث مأ مجمومة االلدهيد الموارودل ري الةر ر ال ماسري
المرتب

وه ليتم أ مأ التوامر مع الصب ة المةت دمة يما وعد.
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 .4الصبغ  : Stainingتنقر الجذوث إلى وي ر نمي

وت مرر وصرب ة ( الوومريأ القامردي)

لوترل تتراو ويأ  27-15دقيقة ي دثاة حاثل ال ر ة ,وعرد هرذم الوتررل نلحره تلرون
القمت النامية واللون البنوةجي ال امه.
 .5الهرس  :Squashingوعد إتمار مملية الصبغ تؤخذ مريحة زاااية ويضع ي وسرطها
قطرررل ص ر يرل مررأ حمررض ال ليررخ  45%وينقررر إليهررا اررذث البصررر ررت توصررر القمررة
النامية مأ واقي الجذث ويت ل
قمة البصر المصبوغة وتهر

منه ,يوضع وعد لرخ غطراء ال رريحة وحرر
مأ وق ال طاء وحر

ملرى

مديد حترى ال ين ةرر ال طراء

.
اندوات المطلووة للوح

 :مجهر ضروئي ,مررائ زااايرة ومغطيرة مررائ  ,ملقر

ت ري  ,م را ,وثق ترمي  ,اذوث وصر محضرل ومصبوغة والطريقة مملم.
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وعد ماراء التجروة اثسمي ماواث االنقةار الميتوزي التي تعر تي مليها ي
مريحتخ؟
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عملي( :)2تحضير حبوب اللقاح بطريقة الهرس
تختلف طرق تحضير حبوب اللقاح تبعا لنوعية فحصها كما يلي :
 .1تحضير حبوب اللقا للوح

تحت المجهر الضوئي.

 .2تحضير حبوب اللقا للوح

تحت المجهر الماس .SEM

 .3تحضير حبوب اللقا للوح

تحت المجهر النوا .TEM

سوف ندث

تحضير حبوب اللقا للوح

تحت المجهر الضوئي ق :

(ت ررون رري اررريقتيأ نمررو ايتيأ للحصررول مليه را الراررو ل ترراب مساسرريات تحضررير
العينات النباتية للدبتوث مبدهللا الدميجي ).
نةت در هنا اريقة سهلة ومبةطة لتحضير حبوب اللقا .
األدوات المطلوبة  :ورامت زهرية ناضجة ,ملق مردو  ,اوررم ت رري  ,م ررا دقيره,
ماء  ,صب ة صورانيأ  ,زاااة سامة ,مرائ ومغطية.
طريقة العمل:
 .1توضع البرامت السهرية ي وس زاااة سامة نميوة واا ة.
 .2وواسررطة ملق ر وإورررل ت ررري توصررر المترروك مررأ ال يرروا وورراقي ماررساء السهرررل
مموما ويت ل

منها وال نبقي غير المتوك.

 .3تمررسق المترروك وحررر

مررديد وواسررطة الم رررا مو اإلورررل م ا برران المتررخ ببيررر

وواضر  ,مو واسررت دار قضرري زاررااي مرردو تهررر

المترروك إ ا بانررت ص ر يرل

وثقيقررة ,تةررتبعد وقايررا المترروك ملررى اوان ر زاااررة الةررامة وال يترررك إال حبرروب
اللقا التي تت تجميعها مأ المتوك ي وس زاااة الةامة.
 .4تؤخذ حبوب اللقا وواسطة ماصة دقيقة وتوضع ي وس مريحة زااايرة نميورة
ررت تضرراف قطرررات مررأ صررب ة الصررورانيأ إلررى حبرروب اللقررا

وت طررى و طرراء

ال ريحة.

منى سليمان الوهيبي – تحضيرات مجهرية -
14

 .5توح

الحبوب تحت المجهرر الضروئي واسرت دار القرول  ×40للتعررف ملرى مر ر

ومدد تحات اإلنبات والنةة لحبة اللقا .
مند دثاسة حبوب اللقا الود مأ اخذ وعض الصوات وعيأ االمتباث م ر:
 منمرراا تحررات اإلنبررات ( مرره ويضرراوي مةررتطير ,قرروب مةررتديرل ,م ررتل مررأ
ال قوق وال قوب).
 مدد تحات اإلنبات .
 تربي الةط ( ممل  ,موبي).
 ماوال حبوب اللقا ( الطول القطبي ,القطر االستوائي ,اول لوتحة).

ق إنبات

مه إنبات
حبة لقا تبيأ تربي الةط

الطول القطبي

اول الوتحة (ال ه)

القطر االستوائي
رسم تخطيطي لحبة اللقاح توضح مستويات األطوال
منى سليمان الوهيبي – تحضيرات مجهرية -
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اووتيلون  Abutilon spال بازية Malvaece
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ارسمي حبوب اللقاح التي فحصتيها وصفي شكلها وعدد فتحات اإلنبات؟
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(عملي  :)4تحضير عينات النباتات الراقية
يم أ تحضرير مينرات باملرة مرأ النباترات الراقيرة برانوثاق الصر يرل مو مارساء مرأ
انوثاق ال بيرل مو ماساء مأ السهرل  ,سل ات و رل انوثاق والةيقان وغيرها ومأ
هذم الطرق:
 .1تحضير سلخات بشرة النبات :Epidermal strips
تةت در هذم الطريقة لدثاسة صوات خليا الب رل وهنخ مردل اررق لتحضرير العينرات
النباتية واوةطها هي التري تجررى وةرلب ابقرة الب ررل نوةرها مرأ ملرى العضرو النبراتي
مبامررررل بالوثقرررة مو الةررراق لدثاسرررة منررروا خليرررا الب ررررل  ,وال ررروث ,وال رررعيرات,
واندمة.
 .3تحضير العينة بالترويق :Clearing method
ت مر انوثاق النباتية ومحلول ال لوثب

المربس لمدل  24سرامة للرت ل

مرأ صرب ة

ال لوثو ير داخر اننةجة.
األدوات المطلوبة:
موثاق نباتيررة اازاررة  +موثاق نباتيررة معاملررة وررالترويه ,مررورل حررادل ,ملق ر مرردو ,
مرائ ومغطية ,صب ة انخضر الضوئي (ال وي ) ,مجهر ضؤئي.
طريقة العمل :
 تجهس العينات المراد حصها و لخ و ةلها والماء الجراثي نزالره انترورة وال براثإ ا بانررت العينررة اازاررة وغيررر معاملررة ,بمررا ت ةررر والمرراء الجرراثي للررت ل
ال لوثب

مررأ

إ ا بانت العينة معاملة.

 يمةخ العضو النبراتي واليرد اليةررى ووواسرطة م ررا حراد واليرد اليمنرى يرتت ممررمه وةي مأ ملى الةط .
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 واسررت دار ملقر مرردو يررتت سررح الةررل ة وحررذث وبلمررا بانررت الةررل ة مرروا ة بلمررابانت م ضر .
 منررد وضررع الةررل ة ملررى ال ررريحة نتأبررد من الجررسء العلرروي للب رررل هررو الموااررهللوح

ولي

ناحية ال ريحة الساااية.

 يم رررأ حصرررها مبامررررل مو صرررب ها وانخضرررر ال ويررر  ,رررت توضرررع قطررررل مرررأالجلةريأ ت ت طى الةل ة و طاء ال ريحة.
بالطريقة السابقة يمكن فحص :
 -1فتحااة الث اار وقياسررها وواسررطة الصررويحة العينيررة ,وتقرردي مرردد ال رروث واسررت دار
الصويحة العينية ال ب ية لدثاسة مدد ال وث ي وحدل مةاحة معينة.
 -3أنواع الث ور :غيرر متةراوية ال ليرا المةرامدل ,غيرر منتممرة ال ليرا المةرامدل ,
متعامدل ال ليا المةامدل  ,متوازية ال ليا المةامدل  ,معامية ال ليا المةامدل.
 -3شكل خاليا البشرة :مةتطيلة ,مضرلعة ,دائريرة ,مضرلعة مةرتديرل ......الرب ,اردث
خلياها ي منمر سطحي هر هي متمواة مو مةتقيمة.
 -4طبقااة األدمااة :تمهررر الةررل ة مررا إ ا بانررت اندمررة ملةرراء مو م ططررة ,ثقيقررة مو
سمي ة.
 -5الشعيرات :توض منوا ال عيرات غدية مو الغدية ,متورمة مو غير متورمة.
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أشكال الث ور

ر معامي ال ليا المةامدل

ر متعامد ال ليا المةامدل

ر غير منتمت ال ليا المةامدل

ر متوازي ال ليا المةامدل

ر غير متةاوي ال ليا المةامدل

ر ودون خليا مةامدل
( وات الولقة الواحدل)
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أشكال الشعيرات
( )1ال عيرات الل غدية

معيرات وةيطة وحيدل ال لية

معيرل وحيدل ال لية متورمة

معيرل مديدل ال ليا متورمة

معيرل مديدل ال ليا وحيدل الص
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معيرل قرصية

معيرل مديدل ال ليا متورمة
( )3الشعيرات ال دية

غدل وحيدل الرم

وحيدل العنه

معيرل متورمة ات منه مديد ال ليا
وحيد الص متور

معيرل ات منه وحيد ال لية
مديد خليا الرم (منمر اانبي)

منه وحيد الص مديد ال ليا
الرم  :وحيد ,نائي,مديد (ال لية)

معيرل ات منه وحيد ال لية مديد
خليا الرم

معيرل ات منه وثم

مديدي ال ليا
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 .3عد الث ور باستخدام بصمة طالء األظافر:
يم ررأ اسررت دار اررلء انيررا ر  Nail varnishووضررعه مبامرررل ملررى سررط وثقررة
النبررات (الةررط الةررولي للوثقررة) ,يررتت نسمرره وعررد مرردل دقررائه ويحمررر ملررى مررريحة
زاااية ويوح

ويتت مد ال وث مبامرل.

 .2عد الث ور باستخدام الشريط الالصق:
يم أ است دار ال ري اللصه  Sello tapeلعد ال روث قر  .و لرخ ولصرقه مبامررل
سط وثقة النبات (الةرط الةرولي للوثقرة) ,يرتت نسمره وعرد مردل دقرائه ويحمرر ملرى
مريحة زاااية ويوح

ويتت مد ال وث مبامرل.

 .4عد الث ور باستخدام العدسة الميكرومترية:
تت ون الصويحة المي رومترية مأ قرصيأ مأ السااا وينهما صويحة مدثاة إلى 17
مقةررار ترردثيجا م رروائيا وقياسررها يعتمررد ملررى ت بيررر المجهررر ,لررذلخ يةررتعان و ررريحة
مةرحية معرو ة التدثيج لتعييأ موعاد تدثيج الصويحة العينية.
م -مريطية

ب -مروعة

(ت ون ال ريحة المةرحية مقةرمة إلرى  17مقةرار ببيررل برر قةرت منهرا مقةرت إلرى 17
مقةار ص يرل ,بر قةت مرأ انقةرار الصر يرل يةراوي  17مي روميتررات ,إ ن يصرب
اول تقةيت ال ريحة المةرحية  1777مي روميتر مي 1ملت) ويم أ معايرل الصرويحة
العينية واست دار ال ريحة المةرحية بما يلي:
 .1توضررع ال ررريحة المةرررحية تحررت العدسررة ال رريئية قررول ت بيررر  ×10مررع اسررتعمال
مدسررة مينيررة قررول ت بيرهررا  ×10ويضررب المجهررر حتررى نرررى ترردثيج ال ررريحة
المةرحية المي رومترية واضحا.
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 .3توضررع العدسررة العينيررة الترري تحترروي ملررى الصررويحة المدثاررة م رروائيا ورردال مررأ
العدسة العينية العادية ويضب المجهر حتى يرى بر مأ التدثيجيأ.
 .2تحرك ال ريحة المةرحية المي رومترية حتى تنطبه ملمرة الصرور ري ال رريحة
المةرحية المي رومترية ملى الصور ي الصويحة العينية المدثاة.
 .4تقرم اميع انثقار الص يرل للصويحة العينية المةاوية نقةرار ال رريحة المةررحية
المي رومترية الص يرل بما هو موض

ي الم ال التالي :

 .5تتت المعايرل تحت القول بما يلي:
ومرررا من  62قةرررما مرررأ الصرررويحة العينيرررة المي رومتريرررة =  95قةرررما مرررأ ال رررريحة
المةرحية المي رومترية.
1قةت مأ ال ريحة المةرحية المي رومترية =  17مي روميتر
إ ن  62قةما مأ الصويحة العينية المي رومترية =  957مي رومترا.
إ ن  1قةت مأ الصويحة العينية المي رومترية = 957/62
= 15,3مي روميتر
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 اذكري طريقة التحضير الذي استخدمتيها لفحص شريحتك ,واكتبي:
اسم النبات ,شكل خاليا البشرة ,أنماط الشعيرات ,وطرز الث ور مع الرسم.
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(عملي  :)5تحضير العينة باستخدام طريقة التفكيك
Maceration method
مند دثاسة ال ليا الموردل مو المعسولة ران القطامرات العرضرية مو الطوليرة ال ت وري
لتوضرري تلررخ ال ليررا  ,لررذا يةررتعان وطريقررة التو يررخ للحصررول ملررى خليررا معسولررة
(منوصلة) مأ وعضها البعض.وينت لخ وإ اوة مادل الصويحة الوسطى التري تررو وريأ
الجد ال لوية حيت يتت صر ال ليرا مرأ وعضرها دون إلحراق الضررث وجردثها وهنراك
مدل ارق للتو يخ ت تل

واختلف المواد المةت دمة ومنها:

اندوات المطلووررة :مينررة نباتيررة (سرراق ,اررذث ,وثقررة) ,م رررا ,ملق ر مرردو  ,مرررائ
ومغطية ,محلول الولوثواةينول ,محلول الهيدثوبلوثيخ . HCL
 .1طريقة الماء الم لي:
تةررتعمر هررذم الطريقررة لتو يررخ العينررات النباتيررة الطريررة قليلررة اننةررجة ال

رربية والترري

تت ون ادث خلياها مأ مواد و تينية وسيليلوزية مو صر ابقات محردودل مرأ النةريج
البران يمي م ل.
طريقة العمل:
 تقطرع العينررة النباتيرة (سرراق ,ارذث ,وثقررة) إلررى مارساء صر يرل وتوضرع رري وي ررروت مر والماء.
 -ت لرى العينرة ملرى اللهر لمردل سررامتيأ مو مب رر (حةر بميرة اننةرجة المت

رربة)

حتى يم أ تو ي ها وةهولة وإورل ت ري .
 تسال اميع اننةجة المرئية ال بيرل. -يضرراف إليهررا قطرررل الةررريأ الم ور

المرراء ررت ت طررى و طرراء ال ررريحة وتوحر

تحت المجهر.
 .3محلول  NaOHأو :KOH
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تةت در هذم الطريقرة لوصرر خليرا اننةرجة البرن ريمية مو العناصرر الملجننرة الورديرة
الم موثل ي النةيج البرن يمي مو مجمومة مأ ال ليا قليلة التلجنأ.
طريقة العمل:
 تؤخررذ ماررساء ص ر يرل مررأ العينررة المررراد تو ي هررا وتوضررع رري منبووررة اختبرراثويضاف إليها بمية با ية مأ محلول  NaOHمو .5% KOH
 توضع منبووة االختباث ي ال طول الةاوقة ري حمرار مرائي لت لري لمردل 37-27دقيقة.
 يؤخذ قلير مأ العينرة وتوضرع ملرى مرريحة زااايرة رت تو رخ ورإورتي ت رريويضاف إليها قطرل مأ محلول الجلةريأ الم ور
وتوح

رت ت طرى و طراء ال رريحة

( إ ا لت تتو خ العينة وةهولة يم أ زيادل مدل ال ليان).

 .2طريقة سكالتيز للتفكيك :Schultz’s maceration process
تةت در هذم الطريقة لتو يخ اننةرجة التري تحتروي ارد خلياهرا ملرى نةربة ببيررل مرأ
اللجنيأ (ادثها ملجننة) .
طريقة العمل:
 تؤخذ ماساء ص يرل مأ العينة المراد تو ي ها وتوضع ي منبووة اختبراث ويضرافإليهررا بميررة با يررة مررأ محلررول  50%حمررض النيتريررخ وقليررر مررأ ولرروثات بلرروثات
البوتاسيور.
 توضررع منبووررة االختبرراث رري ال طررول الةرراوقة رري حمررار مررائي لت لرري لمرردل 37-27دقيقة.
 تترررك منبووررة االختبرراث رري الحمررار المررائي لت لرري رري غر ررة انمرران (الهررود) نمرررالتصرررامد مو ررررل مرررأ مبةررريد النيترررروايأ وال لررروثيأ وي الرائحرررة ال يرررر مقبولرررة
والضاثل.
 -إ ا توق

تصامد انو رل يضاف ولوثات البوتاسيور.
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 يؤخررذ قليررر مررأ العينررة وتوضررع ملررى مررريحة زااايررة ررت تو ررخ وررإورتي ت ررريويضرراف إليهررا قطرررل مررأ محلررول الجلةررريأ الم و ر
وتوح

ررت ت طررى و طرراء ال ررريحة

.

4

2

3

1

رسم يوضح أنواع الت لظ في الخشب:
 )1حلزوني )3حلقي )2شبكي )4منقر
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صورة فوتوغرافية بواسطة المجهر الضوئي تبين الت لظ في الخشب

 اذكري نوع الت لظ في أوعية الخشب التي حصلتي عليها في شريحتك
وارسميها واذكري طريقة التحضير.
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(عملي  :)6الكشف عن بعض مكونات جدار الخلية باستخدام عينات نباتية
محضرة بواسطة التقطيع اليدوي
يت ون اداث ال ليرة النباتيرة مرأ هي رر سريليلوزي يوارد معره مرببرات مخررى م تلورة,
ويتل

التربي ال يمائي نهت م ونات الجداث ال لوي ي اآلتي:

سيليلوز ,هيميةيليلوز ,و تيأ ,لجنيأ ,سريووريأ ,الةريلي ا ,بيروتيأ ,بيتريأ ,ايلتريأ,
بالو  ,مرببات مخرى م ر التانينات ,الصمو  ,الراتنجات.
األدوات المطلوبااة :مينررة نباتيررة (سرراق ,اررذث ,وثقررة) ,م رررا ,ملقر مرردو  ,مرررائ
ومغطية ,محلول الولوثواةينول ,محلول الهيردثوبلوثيخ  , HCLصرب ة سرودان,3
محلول اليود ,محلول حامض ال بريتيخ وتربيس  ,66%صب ة الصورانيأ.
 .1الكشف عن السيليلوز :Cellulose
ي رررون الةررريليلوز الهي رررر انساسررري للجررردث ال لويرررة وهرررو مبررراثل مرررأ مربررر
برووهيرردثاتي مديرررد التةررر ر يت رررون مرررأ سلةررلة مرررأ اويلرررة مرررأ وحررردات سررر ر
الجلوبررروز ( 8777-2777ارررسل) .يوارررد ررري الجررردث ال لويرررة غيرررر الملجننرررة
(ادث اوتدائية ,انوية) م ر ادث خليا الق رل والن را

ري الةراق والجرذث وخليرا

النةيج الوسطي للوثقة ,وادث ال ليا اإلن ائية (المرستيمية).
 يحمر محد القطامات العرضية لةاق نباتية ملى مريحة زاااية نميوة. توضع قطرل مأ محلول اليود وتترك لبضع وان. -توضع قطرل مأ محلول حامض ال بريتيخ وتربيس  66%ملى نو

القطا .

 -توضع قطرل مأ الجلةريأ ملى العينة و ت طى و طاء ال ريحة وتوح

.
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تصطبغ الجدث الةيليلوزية واللون انزثق مند إضا ة اليرود رت حرامض ال بريتيرخ
وتربيس .66%

 .3الكشف عن اللجنين :Lignin
يواد ي الصوائ الوسطية والجدث االوتدائية والجردث ال انويرة نوميرة وقصريبات
ال

وال ليرا االس لثن ريمية ,واللجنريأ ي ةر ال ليرا القرول والصرلوة وهرو

مادل غير برووهيدثاتية معقدل.
 يحمر محد القطامات العرضية لةاق نباتية ملى مريحة زاااية نميوة. توضررع قطرررل مررأ لوثواةررينول نتبعهررا وقطرررل مررأ محلررول الهيرردثوبلوثيخ HCLوتترك لبضع دقائه حتى نرى تلون اللجنيأ واللون انحمر.
 -توضع قطرل مأ الجلةريأ ملى العينة وت طى و طاء ال ريحة وتوح

.

تأخذ الجدث الملجننة:
 لونا اصور مند معاملتها ومحلول مأ ببريتات االنيلأ.
 بمررررا تتلررررون ولررررون انحمررررر منررررد معاملتهررررا والولوثوايةررررنول  +حمررررض
الهيدثوبلوثيخ.
 ومند إضا ة صب ة الصورانيأ لمدل  5دقائه.
 .2الكشف عن الكيوتين :Cutin
ي ل واودل ي الجردث ال اثايرة ل ليرا الب ررل ,توارد منره ابقرات روق الب ررل
م ونة اندمة ,وهو مادل دهنية غير منوذل للماء وال ازات.
 يحمررر محررد القطامررات العرضررية الطازاررة لوثقررة نبررات الد لررة ملررى مررريحةزاااية نميوة.
 توضع قطرل مأ وتترك لوترل وايسل مع التة يأ ملى له هادل. يتلون ال يوتيأ ولون ورتقالي إلى احمر .منى سليمان الوهيبي – تحضيرات مجهرية -
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 -توضع قطرل مأ الجلةريأ ملى العينة وت طى و طاء ال ريحة وتوح

.

يصطبغ الكيوتين بلون احمر عند معاملته بصب ة سودان.Sudan3 2

اكتبي نتيجة الكشف عن مكونات الجدار الخلوي التي قمت بالعمل عليها وناقشي
النتيجة.
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(عملي  :)6التحضير المستديم للعينة النباتية باستخدام طريقة التقطيع
Microtomy
يعتمد تحضير العينات ال بيررل التري ال يم رأ حصرها مبامررل تحرت المجهرر الضروئي
والتي يح تقطيعها إلى ماساء ص يرل ,ملى االلترسار وجرداول زمنيرة مناسربة ومعينرة
واسررت دار محاليررر ات نةرر معينررة ميضررا مررأ المررواد انوليررة تررتلءر وابيعررة تلررخ
العينات.
وللحصول ملى قطامات ات نوميرة ايردل مرأ مينرات مطمروثل و رمع البررا يأ مو
مي وس ر امررر آخررر ,رران هررذم العمليررة ال تررتت آليررا ول نهررا تمررر و طرروات ات تنمرريت
معيأ.
وهناك بعض العوامل التي تؤثر في عملية التقطيع يجب النتباه لها وهي :
 .1نو الة يأ ودثاة حدتها وزاوية ميلها.
 .2وس الطمر.
 .3نو النةيج النباتي.
 .4مهاثل القائت وعملية التقطيع وخبرته ي هذا المجال.
 .5إتبررا ال طرروات الترري تةرربه ممليررة التقطيررع بالقتررر والت بيررت ,ونررس المرراء,
ومملية الترويه والت ري

ت الطمر وتحمير العينة ملى آلة التقطيع.

ونمرا نهمية مملية التقطيع واحتيااها إلى خطوات مديدل يج إتبامها ودقة ,منها :
 القتر والت بيت.
 نس الماء.
 الترويه.
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 الت ري .
 الطمر.
 التقطيع وإزالة مادل الطمر.
 الصبغ والتحمير ملى ال رائ الساااية.
الخطوة األولى :القتل والتثبيت Killing & Fixation
يعرف الت بيت وأنة العملية التي يتت يها صر وقتر اننةجة وحومها ملى الحالة التري
بانت مليها م ناء الحيال قدث اإلم ان ,وهي العملية التي تحوه الم ونرات ال لويرة اوترة
دون من يصيبها مي ت ير مو تل  .وم ضر الم بتات هو ما ت رون لره القردثل ملرى ت لرر
اننةجة وال ليا وةرمة قبر حدوث ممليات الت ير التي تحصر نتيجرة للتحلرر الرذاتي
ووعررر وعررض اننسيمررات مو ن رراا مرردد مررأ ال ائنررات الحيررة الدقيقررة .وهنرراك العديررد مررأ
المحالير الم بتة لألنةجة ال لوية ,وسوف نةرت در ري ممليرة القترر والت بيرت محلرول
الووثماليأ ال حولي  FAAويحضر هذا المحلول ومسا المحالير انولية التالية:
 97مر بحول اي يلي  %57مو Ethanol alcohol %77
 5مر وثماليأ %47
 5مر حمض ال ليخ ال لجي

Formalin
Glacial acetic acid

األدوات المطلوبة :موثاق وسريقان نباتيرة اازارة وغضرة ,مرورات ,موميرة زااايرة,
محلول .FAA
طريقة العمل:
 تقةررت العينررات ملررى المجمومررات مجمومررات تأخررذ الةرراق ومجمومررات تأخررذ
انوثاق.
 يؤخذ مأ الةاق خم

مارساء ل رر مجمومرة وحيرت ي رون ارول الجرسء 1سرت,

بذلخ يؤخذ مأ انوثاق  5قطع ل ر مجمومة مةاحة بر قطعرة 1سرت 2تحتروي
ملى العرق الوسطي بما ي ال ر (. )1
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 توضع القطرع المتما لرة ل رر نبرات ري ومراء زارااي مناسر وت مرر ومحلرول
 FAAوت طررى  ,وي تر ملررى الومرراء اسررت المجمومررة ,و اسررت النيررات ,ونررو
العينة (ساق ,وثقة) ,وتترك لوترل تتراو ويأ  24-12سامة.

شكل ()1

الخطوة الثانية :نزع الماء Dehydration
تحترروي ال ليررا واننةررجة النباتيررة ملررى بميررة ببيرررل مررأ المرراء لررذلخ يجر إزالترره مو
سحبة مأ خليا ومنةجة العينة قبر من ت مر وال مع مو غيرل مأ مواد الطمر ,وممليرة
سح الماء مأ العينة ت ون ومعاملة خليا اننةجة النباتية وةلةلة مأ محلول يحتروي
ملى زيادل تربيس متتالية مأ المادل مع ان واض ي تربيس الماء.
وهناك اريقتيأ إلزالة الماء وتهيئة العينرة النباتيرة لت ربيعها ري مرمع البررا يأ مر ل,
الطريقة انولى  :و يها يةح الماء مأ العينة ومادل ال تذي ال رمع رت تنقرر وعرد لرخ
إلى مادل مخرى مو محلرول يرذي ال رمع .ممرا الطريقرة ال انيرة  :ي رون المحلرول النراز
للماء هو ي الوقت نوةه مذي لل مع.
وسوف نةت در هنا الطريقة انولى واست دار محلول غير مذي لل مع وهرو ال حرول
االي يلي الذي يحضر ي ترابيس متدثاة تبدم مأ .%177 ,%97 ,%87
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نةت مر التحضير وعد مروث  24سامة مأ وضرع العينرات ري محلرول القترر والت بيرت
.FAA
 يةرررر

محلررررول  FAAوحررررر

مررررديد حتررررى ال تةررررق العينررررات النباتيررررة

(القطامات).
 تضررراف بميرررة مناسررربة مرررأ ال حررررول االي يلررري  %87إلرررى العينرررات النباتيررررة
(القطامات) ي نو

الوماء الساااي المةت در وتترك لمدل سرامتيأ ري هرذا

التربيس مأ ال حول.
 يةر

ال حررول االي يلرري  %87وحررر

مررديد حتررى ال تةررق العينررات النباتيررة

(القطامات) ويةتبدل و مية مخرى مأ ال حول االي يلري وتربيرس  %97وتتررك
لةامتيأ ميضا.
 وعد مروث سامتيأ ية

ال حول االي يلي  %97وحر

مديد حتى ال تةرق

العينرررات النباتيرررة (القطامرررات) ويةرررتبدل و ميرررة مخررررى مرررأ ال حرررول االي يلررري
وتربيس  %177وتترك لةامتيأ ميضا.
 وعررد مررروث سررامتيأ ية ر

ال حررول االي يلرري  %177وحررر

مررديد حتررى ال

تةق العينات النباتية (القطامات) ويةتبدل و مية مخررى مرأ ال حرول االي يلري
وتربيس  %177وتترك مدل  24سامة.
الخطوة الثالثة :الترويق Clearing
هي مملية ترسي ال وائ المعلقرة ري المراء مو غيررل مرأ الةروائر واسرت دار وسرائر
ابيعية مو بيميائية  ,ويعني وه ميضرا نقرر العينرة النباتيرة مرأ الوسر النراز للمراء إلرى
وسرر يرررذي مررادل الت رررري  ,ررإ ا بررران الوسرر النررراز للمرراء ال يرررذي ال ررمع مررر ل
المقصود وه إزالة ال حول مو مي مادل مخرى مأ داخر منةجة العينة والتي تؤدي إلرى
صعووات مند مملية التقطيع .وسروف نةرت در محلرول الرسايليأ (السيلرول) Xylene
الست مال التحضير.
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وسوف نةت در هنا محلول السايليأ (السيلرول)  Xyleneالسرت مال التحضرير ترابيرس
متدثاة ممسواا و ميات متواوتة مأ ال حول االي يلي بما يلي:
 .1بحول اي يلي  :زيلول

1:3

 .2بحول اي يلي  :زيلول

1:1

 .3بحول اي يلي  :زيلول

3:1

نةت مر التحضير وعد مروث  24سامة مأ وضع العينات ي ال حول االي يلي وتربيرس
:%177
 ية

ال حول االي يلي  %177وحر

مرديد حترى ال تةرق العينرات النباتيرة

(القطامرررررررررررررات) ويةرررررررررررررتبدل و ميرررررررررررررة مناسررررررررررررربة مرررررررررررررأ محلرررررررررررررول
بحول اي يلي  :زيلول 1:3لمدل سامتيأ ت نت ل
 يةرر

منه.

محلررول بحررول اي يلرري  :زيلررول  1:3وحررر

مررديد حتررى ال تةررق

العينرررررات النباتيرررررة (القطامرررررات) ويةرررررتبدل و ميرررررة مناسررررربة مرررررأ محلرررررول
بحول اي يلي  :زيلول 1:1لمدل سامتيأ ت نت ل
 يةرر

منه.

محلررول بحررول اي يلرري  :زيلررول  1:1وحررر

مررديد حتررى ال تةررق

العينرررررات النباتيرررررة (القطامرررررات) ويةرررررتبدل و ميرررررة مناسررررربة مرررررأ محلرررررول
بحول اي يلي  :زيلول  3:1لمدل سامتيأ ت نت ل
 يةرر

منه.

محلررول بحررول اي يلرري  :زيلررول  3:1وحررر

مررديد حتررى ال تةررق

العينرررررات النباتيرررررة (القطامرررررات) ويةرررررتبدل و ميرررررة مناسررررربة مرررررأ محلرررررول
زيلول مطله لمدل  24سامة.
الخطوة الرابعة :التشريب Infiltration
تررتل

ممليررة الت ررري وسيررادل تدثيجيررة لتربيررس مررادل الت ررري ( مررمع البرررا يأ)

وتقلير مادل الترويه ,وتتطل مملية ت رري اننةرجة النباتيرة المحا مرة ملرى دثارة
حراثل ال مع وحيت تصب مملى قليل مأ دثاة انصهاثم.
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نةرررررت مر التحضرررررير وعرررررد مرررررروث  24سرررررامة مرررررأ وضرررررع العينرررررات ررررري محلرررررول
زيلول مطله لمدل  24سامة:
يضاف وضع ولوثات مأ ممع البرا يأ إلى العينات الم موثل والسيلول المطله وبلمرا
اوررت ولرروثات ال ررمع نضرري

ولرروثات اديرردل  ,وه ررذا لمرردل تتررراو ورريأ  24إلررى 48

سررامة وتوضررع م نرراء لررخ رري رررن ملررى دثاررة حررراثل ˚57ر وهرري م طررال و طرراء
الومرراء المةررت در ,وعررد مررروث  48سررامة يضرراف مسيررد مررأ ولرروثات ال ررمع مررع ررت
ال طاء حتى يتطاير السيلول وتت رب العينة ال مع تماما .
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عملي ( :)7استكمال خطوات التثبيت المستديم للعينات النباتية
الخطوة الرابعة :الطمر Embedding
الطمر هو د أ العينات النباتية المراد قطعها وجهراز التقطيرع و ميرة مرأ وسر الطمرر,
لتصررب ملررى هيئررة قالر صررل يجعلهررا صررلبة ومتماس ر ة م نرراء مروثهررا ملررى س ر يأ
القطع ,بما منها تةامد ي ت بيت العينة ملى حاملها مند است دار اهاز التقطيع.
وارق الطمر مديدل وت تل

تبعرا لنرو مرادل الطمرر المةرت دمة وسروف نةرت در ري

تحضيرنا هذا اريقة شمع البرافين :Paraffin wax method
يعتبررر مررمع البرررا يأ احررد م ررتقات البترررول ال ررار الررذي يتررأل

مررأ سلةررلة اويلررة

م رربعة لهيرردثوبروون المي رران ,ممررا ال ررمع التجرراثي هررو خلرري مررأ الهيرردثوبرونات
العاليررة  n( CH3(CH2)nCH3تتررراو ورريأ  34-21دثل بروررون) ,بمررا انرره ال يررذوب
رري المرراء مو ال حرروالت وأنوامهررا الم تلوررة مو الجلةررريأ لهررذا انرره منررد تنقيترره يوضررر
صهرم والمراء الةراخأ مرأ اريره اسرت دار حمرار مرائي تترسر ال روائ إلرى مسرور
المسيج ومأ ت يةهر صلها ويصب ال مع نقيا وعد التبريد ,ويعتبر ممع البرا يأ مرأ
م ضر موساا الطت ومأ مب رها ميوما.
نةت مر تحضير العينات وعد من يتطاير السيلول وتت رب العينة ال مع تماما :
 ممر قال وثقي ليتت امر العينات يره ,ويرتت صرنع القالر الروثقي والطريقرة
الموضحة والرست :

منى سليمان الوهيبي – تحضيرات مجهرية -
39

تق

وثقة مةتطيلة وطول 8سرت ومرضرها 4سرت ,رت ي نرى إلرى الرداخر 1سرت مرأ

الحا ة الموازية لطول الوثقة مأ بل الجانبيأ ( ,)2,1وحوالي 2,5ست مرأ الجهرة
الموازية لعرض الوثقة مرأ برل الجرانبيأ ( ,)4,3رت ت نرى انارساء المرتوعرة مرأ
( )4,3اى ال ل

لتعمر ملى إح ار وتماسخ انثبان ووذلخ يصرب القالر اراهسا

لص ال مع المنصهر.
 تص محتويات منبول العينات مرا يهرا مرأ مرمع البررا يأ ومينرات ري القالر
المناس مرع تنةريه العينرات وملقر يةر أ ملرى لهر ونرسن واعلهرا ري نمرار
خا

وأسر ما يم أ.

 اإلسرررا

رري تجميررد الةررط العلرروي للقال ر وررإمراث تيرراث هررواء خوي ر

والنوب البةي مأ الوت ملى س القال

و لررخ

ت يوضع وعد لخ القال ري حمرار لجري

حتى يتجمد.
 ت ت البيانات اللزمة ملى القال ( نو العينة ,است المجمومة ,اتجرام القالر
إ ا بانت العينة المةت دمة وثقة).
 ت ررررسن القوالرررر ال ررررمعية رررري م رررران ورررراثد لحرررريأ تقطيعهررررا وجرررراز التقطيررررع
( المي روتور).
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الخطوة الخامسة :التشذيب Trimming
هي مملية إزالة ال رمع السائرد حترى يرتت الحصرول ملرى قالر مرورع مو مةرتطير وقردث
اإلم ان ,مو ملى انقر يج من ت ون الحا تيأ العليا والةرولى للقالر متروازيتيأ ,نن
العينرة المطمروثل و رمع البرررا يأ (القوالر ال رمعية) ال يم ررأ اسرت دامها مبامررل وعررد
مملية الطمر حيت من ممع البررا يأ ال يحري والعينرة والتةراوي مرأ اميرع اوانبهرا مو
من القال ال معي يحوي مب ر مأ مينة.
مينة نباتية
قال ممعي
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الخطوة السادسة :التقطيع Sectioning
المقصرود ورالتقطيع :الحصرول ملرى قطامرات ثقيقرة للعينرة ل ري يتةرنى حصرها تحررت
المجهر ,انره يةرت در اهراز خرا

يةرمى اهراز التقطيرع المي روترور Microtome

ويواد ملى مدل منوا م تلوة ول نها ت ترك وترابي معينة م رر  :الةروامد المةراندل
للة يأ ,قوالر العينرات ,التردثيج المي رومترري واميعهرا تهردف إلرى الحصرول ملرى
قطامررات ثقيقررة للعينررة يم ررأ حصررها تحررت المجهررر .ويم ررأ من ت تلر

مررأ وعضررها

البعض ي نو الحربة ,ت بيرت الةر يأ,المرواد المةرت دمة ري ممليرة الطمرر وت بيرت
العينة للتقطيع.

جهاز تقطيع (ميكروتوم) يدوي
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ملى مأ يقور وعملية القطع مرامال وعض انموث التي مأ مأنها إنجا ممليرة التقطيرع
(لطوي والحاا : )1984,

أجهزة تقطيع (ميكروتومات) آلية

 .1من ي ون اهاز التقطيع نميوا ,وإ ا وادت مي وقيا لمقااع ممعية يج إزالتهرا
وورمال مناسبة.
 .2من ي ون اهاز التقطيع خاليا مأ مي م ابر مي اني ية .
 .3قبررر ت بيررت الةر يأ وقالر ال ررمع رري اهرراز التقطيررع يجر من ي ررون الرردوالب
اليدوي محبوسا ( صر التياث ال هروائي م ناء ت بيت القال ال رمعي ) نن لرخ
يعطي ممانا للطال وحيت يتجن مي ار مأ الة يأ.
 .4من ت ررون سرر يأ القطررع نميوررة وحررادل ,وم بتررة وإح ررار رري م انهررا الصررحي
ووالناويررة المناسرربة لعمليررة القطررع ,إ يج ر إمالررة الة ر يأ حتررى يلم ر

حرردها

القااع واه قال ال مع والقدث المناس .
 .5تو ر اندوات التالية والقرب مأ القائت وعملية التقطيع :ملق مو حامر للمقرااع,
مل وثقية لحوه المقااع ,قنينرة زايلريأ و رمرال صر يرل لتنمير

حرد سر يأ

القطع.
 .6وعد التأبد مأ انمروث الةراوقة يم رأ للطالر من يبامرر ممليرة القطرع التري تبردم
ووخ حرب

الردوالب اليردوي وتقرير الةر يأ واتجرام قالر ال رمع وحيرت ت رون

المةا ة وينهما حوالي  2ملت ,وعد لخ يعاد ت بيرت الةر يأ وقالر ال رمع و ر ر
مح رت وتبرردم ممليرة القطررع وعررد تعيريأ سررمخ المقطررع الرذي يقتررر من ي ررون 17
مي رون.
 .7وعررد الحصررول ملررى مرردل مقررااع يجر التأبررد وررأن مقررااع ال ررمع تحترروي ملررى
النةيج ,مندئذ تر ع المقااع وواسطة حامر المقرااع مو رمرال ثسرت إلرى ملبرة
وثقية لحومها لحيأ تحميلها ملى مرائ

يما وعد.
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مملي ( :)8است مال خطوات الت بيت المةتديت للعينات النباتية
الخطوة السادسة :تحميل القطاعات وتثبيتها على الشرائح وإزالة مادة الطمر
وعد الحصول ملى مدل مقااع تحمر ملى مرائ زاااية نميوة لتهيئتها لعملية
الصبغ ويتت لخ وإتبا ال طوات التالية:
 .1يج من ت ون ال رائ الساااية نميوة تماما نن ال رائ ال ير نميوة تتةب
ي سقوا المقااع منها م ناء مملية الصبغ.
 .2من يتوف وس إلصاق مناس ويعمر هذا الوس ملى التصاق المقااع
وال رائ  ,وهناك موساا لصه متنومة وسنةت در ي تحضيرنا هذا اريقة
ماير a e s Albumen

وهي :

وياض ويض

57.....................مر

اليةرول

57....................مر

ساليةلت الصوديور مو ايمول 1....غت
يرررا ويرراض البرريض موال رري نقرراا قليلررة مررأ حمررض ال ليررخ الم و ر

 .ررت تضرراف

الم ونات انخرى وترا ايدا.
 .3نبدم مملية تحمير المقااع و لخ ومة ال رريحة السااايرة وقطررل مرأ محلرول
ماير وطرف الةباوة ,ت توضرع المقرااع وحرر

مرديد حترى ال تتقطرع ,ي تر

ملى ال ريحة نو العينة (وثقة ,ساق) واست الطالبة.
 .4وعد تحمير المقااع ملى ال رائ توضع ملى صرويحة تد ئرة  Hot plateمنرد
دثاة حراثل ˚ 47ر لمدل  24سامة ,استعدادا لعملية الصبغ.
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عملي ( :)9استكمال خطوات التثبيت المستديم للعينات النباتية
الخطوة السابعة :الصبغ Staining
الصبغ مملية حاسمة ادا ي التحضرير المجهرري ,لرخ انره وردون صربغ مناسر

انره

يصع تمييس م وناتها ووالتالي توقد مملية التحضير مهميتها.
تعتمرد ممليررة الصرربغ ملررى موامررر يسيائيررة و بيميائيررة ,مررأ ناحيررة يسيائيررة تعتمررد
العمليررة ملررى موامررر ابيعيررة م ررر االمتصررا

واالدمصررا

وال اصررية ال ررعرية

واالنت اث والتناض  .ومأ الناحية ال يميائية تعتمد العملية ملى التوامر ال يميرائي وريأ
مه موا مو سال

ي الصبغ وويأ مجمومات بيميائية معينة ي النةيج.

وسرروف نةرررت در صرررب تيأ همرررا انخضرررر الضررروئي (ال ويررر ) والصرررورانيأ لصررربغ
القطامررات حيررت تصررطبغ ال ليررا البرن رريمية مو ات الجرردث الرقيقررة ممومررا ورراللون
انخضررر ( صررب ة انخضررر الضرروئي) ممررا ال ليررا ات الجرردث ال لمررة مو الملجننررة
تصطبغ واللون انحمر ( صب ة الصورانيأ) ويتت الصبغ وإتبا ال طوات التالية:
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خطوات

المحلول

المدل والدقائه

الصبغ

زيلول مطله

 20دقيقة

1زيلول 1 :بحول

 2-1دقيقة

بحول 100%

 1دقيقة

بحول 96%

 1دقيقة

بحول 80%

 1دقيقة

بحول 70%

 1دقيقة

بحول 50%

 1دقيقة

صب ة الصورانيأ

 30دقيقة

بحول 50%

 1دقيقة

بحول 70%

 1دقيقة

بحول 96%

 1دقيقة

صب ة انخضر الضوئي

 1-1/2دقيقة

بحول 100%

 1دقيقة

بحول 96%

 1دقيقة

1زيلول 1 :بحول

 2-1دقيقة

عملية

منى سليمان الوهيبي – تحضيرات مجهرية -
46

زيلول مطله

 1دقيقة

وعد لرخ يوضرع بميرة مناسربة مرأ وسر الت طيرة ( (D.P.Xملرى القطامرات وت طرى
و طاء ال ريحة وحر

حتى ال تت ون قامات هوائية ت توضع ري ررن منرد دثارة

حراثل ˚57ر لمدل  24سامة حتى يج

وس الت طية ت توح

.

عملي ( :)11فحص القطاعات المصبوغة ومقارنتها بقطاعات مصبوغة جاهزة
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ق .لوثقة نبات مأ وات الولقتيأ

ق .لةاق نبات مأ وات الولقتيأ
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 .2لطوررري,ثمةررري  ,الحررراا,حميرررد ( :)1984دليرررر م تبرررر التحضرررير المجهرررري
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 .3اميرررع الصررروث مدثارررت مرررأ مررردد مرررأ المواقرررع ملرررى ال رررب ة العن بوتيرررة
(االنترنت).
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تم بحمد هللا
إن أصبت فمن هللا
وان أخطأت فمن نفسي والشيطان

منى الوهيبي
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