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ً:ًالخالياًالحيةأولاً

 Temporaryئح وقتية  اطع أو  ةراقدراسةة لخاليا الحية وشكة م ابا ةر اال  الح يح ةير ا الهدف:

slide   يحميةم رطة( أوWet mount ويسةةةةتخة ه ا  لةوا ال ال اال التح ةةةةيران ا ما ةة اال )

كانها ال يؤثر يأثيراً ابا ةةراً ا  الخةية   Vital stainsالصةةبتان والت  يفرب شالصةةبتان الحية أو 

الحية االخةية يمان شف  أن يتفرض لتةك األصةةةبام لم و طايةة لولك ل اق وقا كاب ل راسةةةة الخةية 

 Methylene ، وويسةتخ ه لصةبا السةايتاشال ه  Neutral redالحية قبم اايها، واال لوه األصةبام  

blue   كال   انتقائياً، و  لصبا افقJanus green .لصبا المايتاك  ريا 

ًتحضيرًشريحةًمؤقتةًلخالياًحيوانيةًحيةً)الخالياًالظهاريةًالحرشفيةًلبطانةًالفم(

أ ااد ي ظيف األذن، اةا،،  ةةةةريحةة   ةا يةة، ريةا، الكةةةةريحةة الر ةا يةة، ا هر اركة ،  األدوات:

 صبتة أ رق المثيةيال.

ًالطريقة:

 لخ ق شأ ااد ي ظيف األذن(.حك البيانة ال ا ةية لةفم )السيح ال ا ة   .1

 وضع  رً، اال لوا التح ير  ةى  ريحة   ا ية وسط قيرو اال الما، والصبتة. .2

رط اا ح ةري  شتيا، الكةريحة، وااحصة ح يحا الم هر شاسةتفماح قاو الت بير الصةتر ، ثم  .3

 الاسيى، ثم ال بر . ااذا يالحظ؟
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ا:ًالخالياًالمثبتة ًثانيا

 ويتةخص ايما ية : Sectioning methodه طريقة التقييع ويتم دراستها اال  الح استخ ا

 .Obtaining of the specimenالحصولًعلىًالعينةً .1

 Fixationتثبيتًالعينةً .2

الخياو األولى ا  يح ةير األنسة ة اال أ م ض  ةا ها لةفحاصةان ال سةي ية وال يمانسةي ية 

لى المحااظة  ةى ال سةي  واحتاياي   ةى الحالة الت  كان  ةيها ا   سةم ضويه ب لوه الخياو 

ال ةائال الح  أو قريبةة اال ذلةك ويقاه  مةيةة التثبيةا شةعيقةاب  مةيةة التفتةا والتفسةةةة  ال ةاي ةة  ال 

ب تريا والفيريان وكولك ضيقاب  مةية التحةم الواي  لة سي  شففم اإلنريمان واال أا م نكاط ال

 .Ethyl Alcohol 70%و  Formalin 10%أناال المثبتان 

 Washingغسلًالعينةً .3

 ي   رسم الفي ة شف  التثبيا وذلك إلإ الة اايبقى اال أثر المثبا  ةى الفي ة.

 Dehydrationنزعًالماءًمنًالعينةً .4

ول  اليريقة الت  يتم شااسةيتها احالح اادو احم الما، الما اد ا  ال سةي . ولوه المادو يوو  

ايها المحاليم والمااد المسةةتفمةة ا  الخياان القاداة اع   ه يكةةاي  ال سةةي  ويتم لوه الفمةية 
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اال ال حاح االثية  ويتراوح المة و   شتمرير الفي ةة ا  سةةةةةسةةةةةةة اتة ر ةة االريفةال ا  التركير

الال اةة لترق الفي ةة ا  كةم  ياو اال  ياان نال المةا، ا  احةاليةم ال حاح المختةفةة التركير 

 سا ان. 3دقيقة ضلى  30اال 

 Clearingترويقًالعينةً .5

الفمةية الت  شااسةيتها يتم احالح اادو احم اادو نرل الما، حي  يقاه لوه الفمةية شالسةماح لمادو 

مع البراايال شال  اح ضلى األنسة ة ا  الخياو الالحقة ألن ال حاح المسةتخ ه ا  نرل الما، ال  ة 

اع  مع البراايال لوا يستخ ه اادو اروقة يوو  ا  ال حاح و مع البراايال وكولك ي فم   يمترج

كة  ال سةي   ةفاااً. واال أاثةة المااد المروقة الرايةاح، ال ةاروااره، التاليال، الب ريال،  يا  

 األر .

 Infiltrationتشريبًالعينةً .6

يتم ا  لةوه الخياو ضحالح المةادو المسةةةةتخة اةة ا  اليمر ا ةان المةادو المروقةة، ويفتبر  ةةةةمع 

اال أ ةهر المااد المسةتخ اة ا  يكةري  ال سةي  حي  ضن  يتخةم الفي ة  Paraffin wax البراايال

شسةر ة دون ضح ا  ضةرر ا  يركيبها ال سةي  ، كما ي سةبها د ااة قاية لتهي تها لفمةية القيع 

شالماي روياه كما يسةا    ةى حفظها ا  الظروب الفادية لفترو طايةة دون ضةرر. يمرر الفي ة 

 در ة سيةيرية. 60-55ة حرارو وش ر  دقيقة 45شالكمع لم و 

 Embeddingطمرًالعينةً .7

يهة ب لةوه الخياو الى  مةم قةالة  اال الفي ةة شحية  يحيط شهةا المةادو اليةاارو وية  مهةا، ويفة  

نسةةةة ةة ولا بةارو  ال اةادو البراايال أ ةةةةهر وأكثر المااد ضسةةةةتخة ااةاً ا  افةااةم كيميةا، األ

 .لي روكارشانية امرو ة شمااد شالستي ية

 Trimmingالتشذيبً .8

ول   يصةةبح الفي ة ا  وضةةع ا اسةة    ا  الخياو السةةاشقة يح ةةر القاال  الكةةمفية لةفي ة،

طرااها اتاا ية وي يبق  ةى حااة سةة يال الماي روياه يتم يكةةويبها ا  ألةتقييع شحي  يصةةبح  

 .لوه الخياو

 Sectioningًالتقطيع .9

المةاي روياه الةوي ي ان شةأناال حسةةةة  طبيفةة ال ماذج ونال يثبةا الفي ةة  ةى حةااةم الفي ةة ا  

والقيا ان  والمكةراح الفاق  والمكةراح ال وار المادو الميمار ايها، اه اق المكةراح الم رلق
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 ةرطة لوه  ةى أو سةةسةةة اال القيا ان ويف ةم وضةع األ  ةرطةأال ي و  ادو ي ان  ةى  ة م 

 . ها لاضف إ  ةى الكريحة الر ا ية و الم اس  ا أصفيحة سادا، ليسهم يمييرلا و

 Stainingصبغًالقطاعاتً .10

شف  قيفها، وا و الصةبا يفتم   ةى   ةو األ ةرطة المت انأا  لوه الخياو يتم صةبا القيا ان  

وق  يسةتخ ه أحياناً   وق  يصةبا ال سةي  شأكثر اال صةبتة،  نال الصةبتة ويركيرلا وطبيفة ال سةي ،

ياسةيال لصةبا ناية وصةبتة األة الهيماياكسةةيال لصةبا األاايسةمى شالصةبا الم ةاد كعسةتخ اه صةبت

 . السايتاشال ه

 Mountingتحميلًالقطاعاتً .11

يقصةة  شالتحميم وضةةع المقيع أو ال ماذج المح ةةر  ةى  ةةريحة   ا ية نظيفة ثم يتييتها 

 . Resinأو راي   Gum شتيا، الكريحة وي ان افظم اااد التحميم أاا الصما

 Labelingالتعليمً .12

ويقصة  ش  وضةع ورقة الصةقة  ةى الكةريحة ا ون  ةيها اايحتاي  الكةري ة شحي  يتما ةى اع 

 (. اسم الكركة الم هرو واسم ال ماذج)نظاه افيال ا  التفةيم 

 


