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.1المجهر الضوئي المركب
يعد المجهر من أهم األدوات المستخددم ي لمم األياء نظرا ً السخددامه ي دراس األجسءم الصغارة الخ ال نسخطاع
أن نراهء بواستتط العان المجردة ،إذ يمكننء من رؤي الخفءصتتا الدقاق لمعان المراد الكشتتع لنهء والنوا األر ر استتخعمءالً
ي هذا المدخبر هو المجهر الضوئ المررب ). (Light compound Microscope
أجزاء المجهر الضوئي المركب:
.1العدسة العينية) :( Ocular lensه العدس الخ نرى من خاللهء ،وتقع ي الجز العموي من االسطوان الصغارة
لممجهر وقد تحوي العدس لمى لقدة  Knobيمكن تدويرهء لمداخ والدءرج لمخعويض لن أي تبءين ي ترراز الصورة
بان العانان.امء قوة تكبار هذه العدس مكخوب لماهء وه بءلعءدة لشر مرات .10x
.2االسطوانة) :( Body tubeه الجز االسطوان ي المجهر الخ تحم ي ألالهء العدس العانا .
.3العدسات الشيئية) :( Objective lensesه مجمول من ثالث إلى أربع لدسءت مخصم بءلقرص ،وتكون العدس
الصغارة منهء ي الغءلب ذات القوة الصغرى ((4xوالعدس الشائا المخوسط ذات قوة الخكبار ) ،(10 Xوالعدس الشائا
 )40ويوجتتتتتتتد أيضتتتتتتتء ً العدستتتتتتت الزيخاتتتتتتت الختتتتتتت تصتتتتتتت قتتتتتتتوة تكبارهتتتتتتتء
الكبتتتتتتترى ذات قتتتتتتتوة الخكباتتتتتتتر)x
الى (.)X100
مالحظة :ي يءل اسخددام العدست الزيخات يتخم إةتءي متءدة خءصت لرؤيت أوةتس تستمى ( )immersion oilم ت ييت
السادار أمء بءلنسب لبءق العدسءت تسخددم دون إةءي أي مواد.
امء المجمول ال ءنا من االرقءم الموجودة لمى العدس ت الشتتائا والخ تكون لءدة بشتتك رستتور لشتتري يانهء تم الفخح
الرقما  )NA(Numerical Apertureلمعدست والخ ه مقاء لقدرة العدس الشائا لمى تجماع االععءلءت الضوئا
المخشخخ بسبب مرورهء خالل النموذج ،يكممء يادت ياوي االععءلءت المخجمع رممء رءن وةوح الصورة ايض .
جدول( )1.1بعض خصءئص العدسءت
Depth of
)field (μm
c. 10
1–2
0.5

Diameter
)of field (mm
1–2
0.25–0.50
0.1–0.2

Working
)distance (mm
4–8
0.2–0.6
0.11–0.16

NA

)Focal length (mm

0.20–0.30
0.65–0.85
1.20–1.30

16
4
2

Magnification of
objective
10
40
)100 (oil

بءلنستتب لمعدستتءت الخ ال يستتخددم معهء الزي (او قطرة من المء ) والخ تعرف بءلعدستتءت الجءي ال تص ت الفخح الرقما
 NAالى  1بانمء العدستتتءت الخ يستتتخددم معهء الزي تخجءوي الفخح الرقما الرقم  .1امء  the working distanceيه
مستءي العم بان اوئ نقط ي العدس الشائا وسطس غطء الشريح  .و  the depth of fieldمدى المسءي الخ تبقى
ياه الصورة واةح الى يد مء.
.4القرص) :( Revolving Nosepieceوهو جز دائري مخصتتت بءلجز الستتتفم من االستتتطوان ويستتتخعم لخغاار
أوةءا العدسءت الشائا المخصم به.
.5المنضددد ) :(Stageوه الستتطس الذي نضتتع لماه األجستتءم المراد يحصتتهء ويوجد ي مررزهء يخح صتتغارة تستتمس
بمرور الضو خالل الشريح .
.6الحجدا ) :( diaphragmوهتو جتز م بت لمتى الستطس الستفم لممنضتدة وبواستطخه نستخطاع تنظتام رمات الضتو
الداخم إلى العدس الشائا من خالل الشريح .

2

جامعة تكريت  /كلية العلوم

علم الخلية العملي

. 7المكثف) :(Condenserيوجد المك ع تح يخح المنضتتتدة ،ووتافخه تجماع أعتتتع الضتتتو ياا نستتتخطاع الخحكم
بخرراز الضتتو الموجه إلى الشتتريح وذلب بخحريكه إلى ألمى والى أستتف بواستتط لقدة موجودة لمى جءنب المجهر او
بواسط لخم تدرج من موقع المك ع .ويمكن تحسان درج وةوح الصورة من خالل تنظام المك ع.
.8الضدددددا الكبير) :( Coarse adjustmentالضتتتتتءبط الكبار لبءرة لن لجمه ربارة موجودة لمى جءنب المجهر،
تستخعم لخنظام المستءي بان المنضتدة والعدست الشتائا لمحصتول لمى رؤي واةح  ،ياا يخم اسخعمءلهء ي يءل العدس
ذات قوة الخكبار الصتتغرى ( )4xأو قوة الخكبار الوستتطى ( )10xوال تستتخددم ي يءل استتخددام العدستت الشتتائا الكبرى
40xأو العدس الزيخا 100xلمءذا؟
 .9الضددا اليدد ير) :( Fine adjustmentالضتتءبط الصتتغار لبءرة لن لجم صتتغارة موجودة أيضتتء ً لمى جءنب
المجهر ياا تستخددم لممسءلدة لمى رؤي العان بصورة أوةس ،ويخم اسخددام الضءبط الصغار ي يءل اسخددام العدس
الشائا الكبرى (  )40xأو العدس الزيخا ( )100xلمءذا؟
 .11المرآ أو المضديء) : (Mirror or illuminationوتاف المرآة لكس وتوجاه األعتع من مصدر خءرج إلى
العدست الشتائا مءرة بءلشريح المراد تكبارهء ،ولممرآة سطحءن أيداهمء مسخو واآلخر مقعر ،وذلب لمخحكم بك ءي الضو
المنعكس ،وقد اسخعاض لن المرآة ي المجهر الجديد بمصدر ةوئ ثءب يدلى المض رذلب يمكن الخحكم بشدة الضو
من خالل الخحكم بفولخا المحول المرتبط بءلمصتتدر الضتتوئ ويمكن الستتاطرة لمى رما الضتتو الداخم الى العان من
خالل الخحكم بءلحجءب ايضءً.
 .11الضاغـ ) :( Clipوهنءك ةءغطءن لمى المنضدة يسخعمالن لخ با الشرائس لماهء.
 .12الـذراع) :( Armه الدلءم الخ تسخعم لحم المجهر والخ تحم أيضء ً االسطوان .
 .13القاعـد ) :( Baseه الجز السفم الذي يرتكز لماه المجهر.
حسا قـو التكبير :لحسءب الخكبار الكم لمجسم المراد يحصه تح المجهر اتبع الطريق الخءلا :
 .1اليظ قوة تكبار العدس العانا بقرا ة الرقم المكخوب لماهء وهو لءدة ( )11مرات (.)x 11
 .2اليظ قوة تكبار العدس الشائا بقرا ة الرقم المكخوب لماهء وهو يدخمع بءخخالف العدسءت الشائا .
الكلية للجسم=العدس العانا × العدس الشائا .

العالقة ين قو التكبير وقدر الميز :Relationship between Magnifying and Resolving powersتق
قدرة الماز بزيءدة قوة الخكبار أي تخنءسب لكساء مع ئول الموجه الضوئا الن صورة النموذج المخكون ه صورة نءتج
لن انكستتتت ءر الموجءت الضتتتتوئا المءرة لبر النموذج ورممء قصتتتتر ئول الموجه الضتتتتوئا ايدادت إمكءنا انحرايهء لند
اصتتطدامهء بءألجستتءم الدقاق ممء يزيد من إمكءنا رؤيخهء وهذ يادي الى ييءدة قدرة ماز المجهر .لكن الموجءت الضتتوئا
الطويم ال تنحرف اال لند اصتطدامهء بءألجستءم الكبارة نستباء وستخمر بستهول من خالل االجسءم الصغارة ممء يادي الى
بقءئهء غار مرئا .
لممء ان قدرة الماز ال تعخمد لمى ئول الموج الضوئا يقط وانمء لمى مدى انحرايهء يكممء ايداد بعد النموذج لن العدس
الشائا قم ياوي انحراف الموجءت الضوئا وبءلخءل ةعع قدرة الماز ورممء اقخرب العدس الشائا من النموذج يادت
ياويت االنحراف وبتءلختءل تحستتتتتتن قدرة الماز.وبذلب تعرف قدرة الماز بانهء القدرة لمى تمااز عتتتتتتائان صتتتتتتغارين جدا ً
ومخقءربان جدا ً لمى انهمء جسمان منفصمان.
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التباين  :Contrastيمكن رؤي جستتم مء تح المجهر ي يءل وجود تبءين رءف بان الجستتم والوستتط المحاط به او بان
األجزا المدخمف لمجسم ويمكن تحسان تبءين الصورة من خالل اسخددام يخح الحجءب .Diaphragmيضال لن ذلب يءن
الداليء والخراراب الدموي قد تحوي لمى صتتبغءت ئباعا والخ تعط تبءين ئباع يجع من هذه الخراراب مرئا  .ومن
نءيا أخرى يءن بعض الداليء واالجزا األجزا الدموي تكون عتتتبه عتتتفءي لذلب ايدى الطرائت المستتتخددم ي تحستتتان
الخبءين ي م هذه الحءل هو اسخددام الصبغءت الخ تمخص الكما الكءيا من الضو إللطء الخبءين.

شكل ( )2.1أجزاء المجهر الضوئي المركب

قياس العينات المجهرية :يمكن معري يجم العان من خالل اسخعمءل المقاء العان الدقات (المءيكرومخر العان ocular
 ) micrometerوهو لبءرة لن قرص يجءج صتغار يحخوي لمى خطوئ مقسم بمسءيءت غار معروي القام  .يوةع
المءيكروماخر العان داخ العدستتتتت العانا لممجهر ياا يخم معءيرتهء مع مقاء المستتتتترح الدقات stage micrometer
والذي يحخوي لمى خطوئ ذات مستتتتتتءيءت مخستتتتتتءوي معروي القام ولغرا معءيرة المءيكروماخر العان تعخمد الطريق
الخءلا :
 .1دور العدستتت العانا الى ان تصتتتبس خطوئ المءيكروماخر العان موايي لدطوئ مءيكروماخر المستتترح .يءول مطءبق
الدطوئ لند الحءي الاسرى لممءيكروماخر العان ومءيكروماخر المسرح من خالل تحريب مءيكروماخر المسرح.
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 .2ايستب المسءي الحقاقا (بءلممامخرات) بان خطوئ المءيكروماخر العان من خالل ماليظ لدد المسءيءت الموجودة ي
مءيكرو ماخر المستترح والواقع ةتتمن لدد معان من مستتءيءت المءيكروماخر العان  .ونظرا لكون أصتتغر مستتءي لمى
مءيكروماخر المسرح تسءوي  0.01ممم لذا يمكنب معءيرة المءيكروماخر العان رءالت :
 ان لشر مسءيءت لمى المءيكرو ماخر العان تسءوي تسءوي المسءيءت ( )Xلمى مءيكروماخر المسرح.
 بمء ان أصتتغر مستتءي لمى مءيكرومخر المستترح تستتءوي  0.01ممم لذا يان لشتترة مستتءيءت لمى المءيكروماخر العان =
المسءيءت ( )Xلمى مءيكروماخر المسرح  1.11 Xممم.
 لذا يان:
مسءي وايدة لمى المءيكروماخر العان =

المسءيءت) (Xلمى مءيكروماخر المسرح  0.01 Xممم
10

وبمء ان المممخر الوايد =  1111مءيكرومخر يان:
) 10 x (Xمءيكروماخر

مسءي وايدة لمى المءيكروماخر العان =

10

م ءل:اذ رءن لشرة مسءيءت لمى المءيكرو ماخر العان تسءوي سخ مسءيءت لمى مءيكرو ماخر المسرح ،لذا:
مسءي وايدة لمى المءيكروماخر العان (بءلممم)=

𝟔 𝐱 𝟏𝟎𝟎 𝟎,ممم
𝟏

= 1.116ممم =  6مءيكروماخر

مالحظة :األرقءم الخ يخم الحصتتول لماهء تم العدس ت العانا والشتتائا المستتخعمم ي المجهر .وتخغار العدس ت العانا او
الشائا ي ر يخرة لذا يجب معءيرة المءيكرو ماخر العان .

شكل ( )2.2يوضح قياس العينات المجهرية

ماليظ  :لرؤي الفاديو الخوةاح لماب بزيءرة الموقع الخءل :
http://www.youtube.com/watch?v=ZqlJSEu0Eo4
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اسدددتمدام الزيت اي المجهر الضدددوئي ( :)Oil immersionيستتتخددم الزي ي بعض يءالت الفحص المجهري والذي
يوةتع لمال الفرا بان العدستءت الشتائا من جه وبان غطء الشريح من جه أخرى ويكون بذلب بدل الهوا  ،ويسءلد
بءلحصول لمى يخح لددي  NAبءإلةءي الى دق وتالت ووةوح أر ر لمصورة .الزي المسخددم هنء لديه معءم انكسءر
 1.515والزجءج لديه معءم انكستتءر  ،1.51والخعءم مع العدست الشتتائا  100 xبوجود الزي مشتتءبه مع ئريق الخعءم
مع بقا العدستءت والفر الوياد انه يجب الخعءم بحذر أر ر وذلب لضتات المسءي بان العان والعدس الشائا  100xلمى
لكس بقا العدستتءت .ولند يحص العانءت الدقاق م البكخريء يفض ت استتخددام العدس ت الشتتائا  40xلخحديد مقع العان ثم
الفحص بءسخددام العدس  .100xعك (  )2.2يوةس لم الـ Oil immersion

شكل (  )2.3يوضح عمل الـ Oil immersion

طريقة العمل:
 .1يخم ترراز العدس العانا  40xلمى العان المراد يحصهء (أياءنء تسخددم العدسءت األصغر ي قوة الخكبار).
 .2تبعد العدس الشائا 40xلن العان لكن لاس الى الحد الذي تص ياه العدس الشائا .100x
 .2تبقى الشريح ي مكءنهء لمى المسرح وتوةع رما قمام من الزي يو غطء الشريح (يمكن ايضء ً اسخددام قطرة
من المء ) مع ماليظ لدم وةع رما يائدة من الزي يخى ال ينسكب الزي الفءئض لمى المجهر الضوئ .
 .4يخم االن وةتع العدست الشتائا 100xبحاا تالمس الزي وال تالمس غطء الشريح ويخم الخرراز بءسخددام المنظم
الدقات لمحصتول لمى أيض صورة.يجب تنظاع العدس الشائا والشريح من الزي مبءعرة بعد ارمءل الفحص الن
ترك الزي لفخرة يسبب جفءيه وتكوين ئبق صمب لمى العدس والشريح .

.2التعبريعن احملاليل والرتاكيز
المحمول لبتءرة لن خماط مخجتءنس من متءدتان أو أر ر ال يحتدث بانهمتء تفتءلت راماتءئ  ،وتختاثر التذوبتءنات بءلخغارات ي
درج الحرارة وبطباع المواد المكون لممحمول والضتتتغط ،بءلرغم من أن الماثر األخار ذو أهما بءلنستتتب لمغءيات يقط.
والمءدة الموجودة بويرة ي المحمول تسمى المذيب ( )solventبانمء الموجودة بنسب أق تسمى المذاب (.)solute
 تينيف المحاليل نا ًء على حجم دقائق الماد المذا ة
لند وةع رما من السكر ي قما من المء ورج المدموئ يإن السكر يذوب ،وال يمكن يصمه بءلخرعاس ،وال بخرك
المحمول سءرنء ً تح تاثار الجءذبا األرةا ولماه يكون يجتم التدقءئت (الجزئاتءت أو األيونتءت) مخنءهات يت الصتغر وال
يمكن يصمهء وال رؤيخهء بءلعان المجردة أو الماكروسكوب .يسمى م هذا النوا من المحءلا بءلمحءلا الحقاقا ( True
.)Solutions
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أمء إذا وةع مسحو الطبءعار ي رما من المء ورج المدموئ يإننء نحص لمى معمتت متن الطبءعتار يت المتء ،
يمكن رؤي دقءئقه إمء بءلعان المجردة أو الماكروسكوب .إذا ترك المدموئ سءرنء ً يإن دقءئت الجستم الصتمب المعمقت تخجمتع
بمرور الوق ي قءا اإلنء تح تاثار الجءذبا األرةا ولماه يكون هذا المحمول مدخمفء ً من الحءل األولتى ويستمى هتذا
النوا من المحءلا بءلعوالت أو المعمقءت (المحءلا المعمق ) (.)suspensions
بتتان هتتءتان الحتتءلخان (محءلا ت يقاقا ت ومعمقتتءت) توجتتد يءل ت ثءل ت تستتمى بءلحءل ت ال رويددة ،يكتتون يجتتم الجزيئتتءت
(الدقءئت) ياهء وسطءً.
 طرائق التعبير عن التركيز :هنءك لدة ئرائت لمخعبار لن ترراز نذرر منهء- :
.1الموالرية ( )M( )Molarityوه ويدة الخرراز األر ر عاولء ً وتستخددم بك ترة يت الخحمات الحجمت  ،وتبعترف بانهتء
لخر أو ديسامخر مكعب من المحمول ويمكن توةاحهء رءآلت :
لدد موالت المءدة المذاب ي رما من المذيب لخكوين ٍ
لدد موالت المءدة المذاب

الموالري =

يجم المذيب بءلمخر (ديسم) 3
 ويدة الموالري ه مول  /لخر أو مول  /ديسم

3

مدخبريء ً تحضر المحءلا الموالري بءسخددام الدوار الحجما وذلب باختذ الكمات المنءستب متن المتءدة المذابت ووةتعهء
ي الدور الحجم  ،ثم إةءي المذيب (ولءدة مء يكون المء ) مع الرج المستخمر يختى يصت مستخوى المحمتول العالمت
الدال لمى الحجم.
مثال ( :)١ايسب موالري محمول يخكون من إذاب  20جرام هادرورساد الصوديوم ي  011سم 3من المء ؟
الحل:
عدد موالت

الوزن
الوزن ألجزيئي

=

حجم المذيب باللتر =

الموالرية =

مول

=

عدد موالت المادة المذابة

مول  /لتر

الحجم باللتر

سؤال :يضر محمول يجمه  211م من رموريد الصوديوم ( 1.0موالري)؟
ج :الموالرية=

𝟎𝟎𝟎𝟏
الحجم المطموب

x

الوين
الوين الجزيئ

.2النسبة المئوية :يمكن الخعبار لنهء رءآلت :
اوالً :الخعبار بويدات الوين  /الحجم  (W /V %) %لخحضتتار محمول تررازه  %1لممس الطعءم م الً يوةتتتع  1 mgمن
الممس ي  111م مء مقطر.
الح  20 :غرام من ( Naclراع).

س :يضر محمول يجمه  011م وترراز  naclياه %0؟
ثانيا :الخعبار بويدات الحجم  /الحجم .(V /V %) %
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مثال :لخحضتتتار محمول يخكون من (  ) 3:2:1 ethylene:chloroform:isoamyl alcoholنضتتتاع  2ايجءم من
المحمول األول و 2من المحمول ال ءن ويجم  1من المحمول ال ءلا.
ثالثاً :الخعبار بويدات الوين  /الوين (W /W %) %
 تمفيف المحاليل يهدف تدفاع المحءلا إلى الخقما من تررازهء المعموم ويصءيب هذه العمما تغاتر يت يجتم المحمتول
النهءئ  .وتخم لمما الخدفاع إمء بءسخددام المء المقطتر أو أي متذيب آختر أو أي محمتول متن نفتس النتوا أو أي محمتول
آخر.
نسخددم العالق الخءلا لحسءب يجم المحمول المررز الاليم أخذه وتدفافه إلى الحجم المطموب.
(المحمول المدفع النهءئ )( M1V1 = M2V2المحمول المررز قب الخدفاع)
M2
V2
M1

V1 

او بطريق اخرى يم الً إذا اريد تحضار رحول تررازه  %41من رحول تررازه  %01يان الفر بان الخررازين يكون:
الفر = 01= 41 – 01
أي انه  01جز من المء المقطر ه الكمات المطمتوب اةتءيخهء التى  41جتز متن الكحتول االصتم التذي ترراتزه %01
لمحصول لمى رحول تررازه .%41
 التركيز وحد عدد األجزاء اي المليون  :ppmوين المءدة المذاب بءلمم غرام ي رامتو غترام متذيب أو لختر متذيب.
ويمكن أن نقول وين المءدة المذاب بءلماكروغرام ي غرام وايد مذيب أو ممامخر وايد مذيب.
 التركيز وحد عدد األجزاء اي البليون  :ppbوين المءدة المذاب بءلماكروغرام ي رامو غرام مذيب أو لخر مذيب.
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أسئلة للمناقشة
س1
س2
س3
س2

ما ال رض من تحضير عض المحاليل تراكيز اعلى من المطلو التجر ة؟
لماذا يذكر الوزن الجزيئي وليس الوزن ال رام عند وصف المواد الكيميائية المكونة لمحلول معين؟
ما الفرق ين النسبة المئوية والموالرية عند وصف تراكيز المواد الكيميائية اي محلول معين؟
ما أهمية تحضير عض المحاليل درجة  pHمعينة؟

.3عمليات ايل عضيات ومكونات الملية
Each organelle has characteristics (size, shape and density for example), which make it
different from other organelles within the same cell. If the cell is broken open gently, each
of its organelles can be subsequently isolated. The process of breaking open cells in an
isotonic buffer is homogenization and the subsequent isolation of organelles is cellular
fractionation. Isolating the organelles requires the use of physical chemistry techniques,
and those techniques can range from the use of simple sieves, gravity sedimentation or
differential precipitation, to ultracentrifugation of fluorescent-labeled organelles in
computer generated density gradients.
ي جب اخخاءر النستتتال المالئم لند يصتتت نوا معان من لضتتتاءت الدما لن بقا ألضتتتء الدما وتخم لمما يصتتت مكونءت
الدما لمى ثالث مراي ه :
اوالً :مرحلة التجانس  :Homogenizationتخضمن إيال الخفءصا المظهري لمدما من ياا إيالت الغشتء الباليمت
لمدما والجدار الدموي بءلنسب لمدما النبءتا  .او ه ه لمما إيال الخفءصا المظهريت والشتكما لمدمات بحاتا تخحتول
الى رخم مشءبهه لمبروتوباليم وتخم مريم الخجءنس من خالل:
 .1تمزيت وتحطام الغشء الباليم (مع جدار الدما إذا رءن النسال نبءتاءً) وتحريره من العضاءت.
 .2المحءيظ لمى الخرراب المظهري والكاماءئ لك لضا .
وتخم لمما تمزيت وتحطام االغشا الباليما (وجدران الدما ) بءسخددام الخقناءت الخءلا :
 .1الخقناءت الماكءناكا وتشم (الهءون الدزيت  ،mortar and pestleالمجتس  ،Homogenizerجهتءي الدمتط التدوار
.)Blender
 .2الخقناءت االنزيما ه الخ يسخددم ياهء انزيمءت لخمزيت غشء الدما (اذرر ام م ؟).
 .2تقناءت أخرى (الموجءت يو الصوتا  ،تجماد الداليء ثم اذابخهء).
ثانياً :مرحلة التجزئة والفيل  Fractionation and Separationالخ يتخم ياهتء يصت لضتاءت الدمات ومكونءتهتء
رال لمى يدة .بعد ان يخم تمزيت الغشء الباليم لمدما بءسخددام ثالث أنواا من تقناءت الفص (لمءذا؟)
 .1تقناءت الخرساب Centrifugation techniques
 .2تقناءت الكروموتورراياء Chromatographic techniques
 .2تقناءت الخريا الكهربءئ Electrophoretic techniques
ثالثاً :مرحلة ايل وتحليل المكونات :يخم ياهء يحص وتحما مكونءت الدما لمعري الطباع والنولا والكمات العضتاءت
ومكونءت الدما وأمءرن انخشءرهء ي الدما  .ومن هذه الطرائت:
 .1تقناءت أئاءف االمخصءص
 .2تقناءت اسخعمءل النظءئر والمواد المشع .
تسخعم أجهزة الطرد المررزي يءئت السرل ي يص مكونتءت ولضتاءت الدمات ويم ت الجتدول ادنتءه السترل الاليمت
لعزل ر لض من لضاءت الدما بوسءئ الطرد المررزي.
9

 كلية العلوم/ جامعة تكريت

علم الخلية العملي

Overview of cellular fractionation protocol
Liver
ALL MANIPULATIONS

Cut and Mince

ON ICE!

Homogenize
Separation
Take out aliquots and make slide (crude homogenate)

Mitochondria

Lysosome
Nucleus

Rough ER

Golgi

Low speed spin

Pellet (nucleus, intact cells)
Resuspend
Wash and spin
Discard supernatant

Suspendnuclear pellet

Supernatant (organelles of small diameter or low mass)

Higher speed spin
Pellet

Supernatant

resuspend

Mitochondria
cytosol/organelles
Of small diameter or low mass

Make aliquots and slides (organelle purity)
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بعتتد االنخهتتء من الخجرب ت يمكن اجرا تجتتءرب انزيما ت لمختتارتتد من النقتتءوة (هددل توجددد طرائق ألرت للت د كددد من
العضيات المنفيلة؟) ويوةس الجدول أدنءه االنزيمءت والبروتانءت المرايق لك من المكونءت والعضاءت الدموي
وتعخبر ذات أهما ي الخحري لن النخءئل.
)Enzyme(s

Organelle

DNA, Histones, DNA polymerase

Nuclei

Succinic dehydrogenase, Cytochrome oxidase

Mitochondria

Acid phosphatase, other acid hydrolases

Lysosomes

Acid phosphatase, other acid hydrolases

Plasma Membranes

Glucose-6-phosphatase, Nucleoside diphosphatase

ER

Glycosyl transferase

Golgi

جدول يوضح السرعة والوقت الالزم لعزل العضيات الملوية
ت

العض المراد لزله

السرل الاليم

الوق الاليم

1

االنوي والداليء غار المخجءنس

1111

دورة  /دقاق

 21دقاق

2

المءيخوروندريء والكموروبالس

0111

دورة  /دقاق

 21دقاق

3

االجسءم الدقاق

 11111دورة  /دقاق

 21دقاق

4

الاليسوسومءت

 01111دورة  /دقاق

 41دقاق

5

المءيكروسومءت

 111111دورة  /دقاق

6

الرايبوسومءت

 121111دورة  /دقاق

مع العمم ان المعمومءت المذرورة ي الجدول ألاله ه خطوات مخستتتتمستتتتم يخم االيخفءت بءلراستتتتب ي ر خطوة وينق
الراعتتتتتس الى الدطوة الخءلا .ويحخوي الراعتتتتتس المخبق بعد اخر خطوة لمى الشتتتتتبك االندوباليما الحرة وبعض الاءف
الهاك السءيخوباليم .

أسئلة للمناقشة
س1
س2
س3
س4
س5

التالف وتعدد طرائق تحطيم الماليا؟
التالف طرائق التحقق من وجود العضيات والمكونات المعزولة؟
تتم عميلة التجانس و قية المراحل اي درجة حرار  4م؟
ما العالقة ين سرعة الترسيب وحجم العضيات؟
Why do you think that the organelles obtained with this method are not pure? Can
?you suggest an additional or alternative method to better purify these organelles
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.4الكشف عن مكونات جدار الملية النباتية
جدار الدما النبءتا هو الغالف الصتتتتمب الذي يحاط بءلغشتتتتء الباليم لمدما النبءتا من الدءرج ويخراوح ستتتتمكه بان 2_1
مءيكروماخر .ويخكون ي المراي األخارة من انقستتءم النواة ي لمما االنقستتءم الداط ( Mitosisاذرر الا تكون الجدار؟)
ويخكون الجدار الدموي من:
 الصفاح الوسطا (يخكون من )....
 الجدار االبخدائ (()Primary wallيخكون من)...
 الجدار ال ءنوي (( )Secondary wallيخكون من)....

اوالً :ويخكون الجدار الدموي من الهاك الستتتتامامويي بشتتتتك أستتتتءستتتت مع بعض المكونءت األخرى ويمكن الكشتتتتع لن
المكونءت بءلطرائت الخءلا :
 .1السدددليلوز :Celluloseيكون الهاك األستتتءستتت لجدران الداليء وهو لبءرة لن ستتتالستتت ئويم من جزيئءت ستتتكر
الكموروي ،والسماموي منفذ لممء والمواد الذائب األخرى.
يصطبغ بءلمون األير لند معءممخه بءلاود ثم بحءمض الكبريخاب  .%60ويخم ذلب بوةع المقءئع ي قطرة من محمول
الاود الضعاع ( 1.12غم يود 1.0 +غم يوديد البوتءساوم ي  111م مء مقطر) لمى عريح يجءجا ثم ةع غطء
الشتتريح اليظ مواقع النشتتا المخمون بءلون األير  .بعد ذلب ةتتع قطرة من يءمض الكبريخاب  %50لند ايدى يءيءت
الغطء الزجءج  .اليظ انخفءخ السماموي وتمونه بءلمون األير  .امء المون األصفر يعند وجوده يدل لمى المجنان.
 .2المواد البكينية  :Pectic Substanceه مواد تضتتتتتتم مءدة البكخان ويءمض البكخاب الذي يوجد ي ترراب الجدار
االول وي الصفاح الوسطى بشك بكخءت الكءلساوم والمغناساوم.
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لمكشتتتع لن البكخان ةتتتع بمورتان او ثالث من صتتتبغ ايمر الروثانوم Ruthenium redي يجءج ستتتءل ثم قطر
لماهتء المتء المقطر الى ان يصتتتتتتبس لون المحمول ورديتء ً محمر .اترك المقتءئع ي محمول الصتتتتتتبغ لمدة  21دقاق ثم
اغستمهء بءلمء جاداً .انقمهء الى الجماسرين (الغرا منه ثبءت الصبغ ) لمى عريح يجءجا اليظ تمون المواد البكخانا
بءلمون األيمر .ويمكن الكشتتع بءستتخعمءل صتتبغ اير الم مان الخ ستتخصتتبغ هذه المواد بءلون البنفستتج اال انهء غار
دقاق لمكشع مقءرن بصبغ ايمر الروثناوم.
 .3اشباه السيليلوز Hemicellulose:هو مررب رءربوهادرات معقد مكون من خماط السكريءت الدمءسا والسداسا .
 .4اللكنين  :Ligninمجمعءت من مرربءت يانولاه توجد ي الصتتفاح الوستتطى والجدار االول والجدار ال ءنوي لةولا
والعضتتتاءت الدشتتتبا والداليء الستتتكمرنكاما  .وتخمون بءلمون األصتتتفر لند معءممخهء بمحمول ربريخءت االنامان.او يمكن
اسخددام الطريق الخءلا :
أ-

ةع مقطع لرة من سء نبءت الطمءئ او يهرة الشمس لمى عريح يجءجا نظاف .

ب -اةتتتتتتع قطرة من  ( phloroglucinolيحضتتتتتتر من اذابت غرام وايتد منه ي 111م من محمول رحول م ام
تررازه .)%00
ت -بعد تبدر ال  phloroglucinolاةع قطرة من الهدرورموريب المررز.
ث -ةع غطء الشريح الزجءجا وايحص تح المجهر اليظ االنسج الممكنن بءلمون األيمر.
 .0السددددددو رين  :Subrinلبتءرة لن متءدة عتتتتتتمعا  ،وهو غار منفذ لممء والغءيات ويخمون بءلمون األيمر لند المعءمم
بصبغ سودان .)SdanIII( 2
 .6الكيددوتين  :Cutinمتتءدة عتتمعا غاتتر منفتتذة لممتتء والغتتءيات ويخمتتون بتتءلمون األيمتتر لنتتد المعءمم ت بصتتبغ ستتودان 2
(.)SdanIII
لمكشع لن السوبرين والكاوتان ةع المقءئع ي محمول رحول  %51مشبع بصبغ سودان  2واتررهء لمدة  21دقاق .
بعد ذلب اغسمهء بكحول  %01إليال الزائد من الصبغ ثم انقمهء الى قطرة رماسارين لمى عتريح يجءجات اليتظ تمتون
السوبرين والكاوتان بءلم ون األيمر .ولمخمااز بانهمء وبان السماموي اسخعم قطرات من يتءمض الكبريخاتب المررتز التذي
ساذيب السماموي.
 .5إةءي لمواد أخرى م السماكء والكءيخان والجاالتان والكءلو
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Onion scale cells
1. Make

a wet mount of a colorless scale of an onion
Bulb, using the technique described in Figure 6-1The
inner face of the scale is easiest to remove, as shown
in Figure 6-12d.
2. Observe your preparation with your microscope,
Focusing first with the low-power objective.Continue
your study, switching to the medium power and
finally the high-dry objective. Refer to Figure 6-13.
3. Identify the cell wall and cytoplasm.
4. Find the nucleus, a prominent sphere within the
cytoplasm.
5. Examine the nucleus more carefully at high
magnification. Within it, find one or more nucleoli
(the singular is nucleolus). Nucleoli are rich in a
nucleic acid known as RNA (ribonucleic acid),
while the nucleus as a whole is largely DNA
(deoxyribonucleic acid), the genetic material.
6. You may see numerous oil droplets within the
cytoplasm, visible in the form of granulelike bodies.
These oil droplets are a form of stored food material.
You may be surprised to learn that onion scales are
actually leaves!

أسئلة للمناقشة
السؤال االول وجود الجدار اال تدائي والجدار الثانوي؟
السؤال الثاني ما ال اية العلمية من الكشف عن مكونات الجدار الملوي؟
السؤال الثالث ما ال اية العلمية من عزل الجدار الملوي؟
السؤال الرا ع هل تمتلف مكونات الجدار اي الملية حسب النسيج ولماذا؟
السؤال المامس قارن ين مكونات الملية الحيوانية والنباتية؟
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ثانياً :عزل جدار الملية النباتية
 .1يخم سحت  51_61ممغ من االنسج النبءتات الجءيت او المجمتدة ستحقء ً جاتدا ب متع رترات بحجتم  0.0ممتم االستخا
المقءوم لمصدئ بعد وةعهء ي انبوب ابندورف يجم  2م وبءسخددام جهءي الرجءج .vortex
 .2يضءف  1.0م من االي ءنول ( )%51ويرج جاداً.
 .2يطرد مررزيء لمى  11111دورة لمدة  11دقءئت لخرساب المواد غار الذائب بءلكحول.
 .4يخم الخدمص من الرائت.
 .0يضءف  1.0من محمول رمورويورم  /ما ءنول ( )1/1الى الراسب ويمزج جادا.
 .6يطرد مررزيء لمى  11111دورة لمدة  11دقءئت ويهم الرائت.
 .5يعءد تعمات الراسب ب  011مءيكرو لاخر من االساخون.
 .8يخم تبدر المذيب بخرك االنبوب بدرج يرارة  20م يخى تجع.
يمكن ترك يفظ العانءت بدرج يرارة الغري يخى اسخددامهء ي الخجءرب الاليق .
 .0إليال النشا يخم تعمات الراسب ب  1.0م من محمول  1,1موالري ختالت الصتوديوم ذو ا

هءيتدروجان ،0

توةع االنءباب بدرج يرارة  81م لمدة  21دقاق .
 .11يبرد الرائت بءل مل ويضءف الاه المواد الخءلا  20 :مءيكرولاخر متن  % 1,11متن محمتول أييتد الصتوديوم و20
مءيكرولاخر من محمول االماماز ( 01مءيكرو غترام  /مت متء مقطتر) و 15متءيكرولاخر متن البولتوناز ( 18ويتدة)
تغمت االنبوب وتمزج جاداً.
 .11توةع االنءباب ي الحءةن لمى درج يرارة  25م لمدة  24سءل ( .توةع االنءباب بشك ايق ).
 .12تسدن االنءباب الى  111م ولمدة  11دقءئت إلرمءل لمما الهضم.
 .12يطرد مررزيء لمى  11111دورة لمدة  11دقءئت ،يبعد الرائت الحءوي لمى النشا الذائب.
 .14يغس بقءيء الراسب ثالث مرات بإةءي  1.0من المء المقطر ،ويرج ويطرد مررزيء ثم يبعد مء الغس منه.
 .10يعمت الراسب ب  011مءيكرو لاخر من االساخون .ثم يخم تبدر المذيب بخرك االنبوب بدرج يترارة  20م يختى
تجع .ويفض أياءنء تحريب المكونءت داخ االنبوب بءسخددام ممعق صغارة لضمءن الجفءف بشك جاد.
 .16تم

المواد الجءي هنء جدار الدما والتذي يعترف بهتذه الحءلت بءستم  Lignocelluloseويمكتن يفظته بدرجت

يرارة الغري لحان اسخددامه اليقء.
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ت ريخ التجر ة:
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Experiment: Plasmolysis in Plant Cells (About 15 min.)
Plant cells are surrounded by a rigid cell wall, composed primarily of the glucose polymer,
cellulose. many plant cells have a large central vacuole surrounded by the vacuolar membrane.
The vacuolar membrane is selectively permeable. Normally, the solute concentration within the
cell’s central vacuole is greater than that of the external environment. Consequently, water
moves into the cell, creating turgor pressure, which presses the cytoplasm against the cell wall.
Such cells are said to be turgid. Many nonwoody plants (like beans and peas) rely on turgor
pressure to maintain their rigidity and erect stance. In this experiment, you will discover the
effect of external solute concentration on the structure of plant cells.

MAT E R I A L S
Per student:
 forceps
 2 microscope slides
 2 coverslips
 compound microscope

Per student group (table):
 Elodea in tap water
 2 dropping bottles of dH2O
 2 dropping bottles

PROCEDURE
1. With a forceps, remove two young leaves from the tip of an Elodea plant.
2. Mount one leaf in a drop of distilled water on a microscope slide and the other in 20% NaCl
solution on a second microscope slide.
3. Place coverslips over both leaves.
4. Observe the leaf in distilled water with the compound microscope. Focus first with the
mediumpower objective and then switch to the high-dry objective.
5. Label the photomicrograph of turgid cells (Figure 7-3).
6. Now observe the leaf mounted in 20% NaCl solution. After several minutes, the cell will have
lost water, causing it to become plasmolyzed. (This process is called plasmolysis.) Label the
plasmolyzed cells shown in Figure.
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.5الكشف عن ال شاء البالزمي
Plasma Membrane Definition
The plasma membrane of a cell is a network of lipids and proteins that forms the
boundary between a cell’s contents and the outside of the cell. It is also simply called the cell
membrane. The main function of the plasma membrane is to protect the cell from its
surrounding environment. It is semi-permeable and regulates the materials that enter and exit
the cell. The cells of all living things have plasma membranes.

اغمب الدراستءت لمى الغشتء الباليم استخعمم رريءت الدم الحمر وذلب لستهول الحصتول لماهء وبسءئ محخويءتهء
ويخم الحصتتتتتول لمى الغشتتتتتء الباليم بوةتتتتتع الكريءت ي محمول مندفض الخرراز لخدرج بعدهء محخويءت الكري
الحمرا ويبقى مء يسمى بشبس الكري الحمرا أي الغشء الباليم .
طريقة العمل:
 .1يضءف  20م من محمول دارئ الفوسفءت مندفض الخوتر الى انبوب ئرد مررزي ذات يجم  01م وتحوي  0م
من معمت رريءت الدم الحمر ،ثم تقمب االنبوب لعدة مرات من اج مزج المكونءت.
 .2تطرد االنءباب مررزيء ً لمدة  41دقاق وبسرل .xg21111
 .2ناليظ وجود راسب بمون ايمر غءمت وهو لبءرة لن غشء رريءت الدم الحمر الفءقد لمحخويءته.
 .4تريع الطبق العماء بعنءي والخ تم سءئ معمت بمون ايمر مكون من الهاموغموبان والمكونءت السءيخوباليما
 .0يعءد تعمات الراستتتب مع المحمول الدارئ مندفض الخوتر ي انبوب ( 20م ) وتقمب بعنءي ثم تطرد مررزيء بستتترل
 xg 21111لمدة  21دقاق  .تزال الطبق العماء بءسخددام مءص بءسخور بعنءي .
21
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 .6ررر الدطوة السءبق الر ر من مرتان واليظ الخغار ي لون ر من الراسب والرائت.
 .5بعد اخر غست يخم إيال أربر رما ممكن من الرائت ،ثم يعمت الراستب بمحمول الدارئ وبذلب نحصت لمى  4_2م
من محمول االغشا الباليما المررز والذي يحفظ ب 4م .لحان لالسخددام ي الخجءرب الاليق .

 تاثار المحءلا المدخمف لمى رريءت الدم الحمر.
 ئريق العم :
 .1ةتتع ثالث انءباب اخخبءر تحوي  2م من محءلا بءلخراراز الخءلا (مء مقطر ،محمول ممح مخعءدل ذو ترراز 1,0
 ،%محمول ممح ذو ترراز .)%0
 .2وخز أصبع االبهءم بعد الخعقام.
 .2ةع قطرة من الدم لمى ثالث عرائس يجءجا ثم أةع قطرة من المحمول الممح لمى الشرائس الزجءجا بءلخوال .
 .4امزج قطرة الدم لعدة ثوان ثم ايردهء بشريح أخرى وايحصهء تح المجهر.
 .0سج النخءئل ونءقشهء.

أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرا ع

ما أاضل نموذج لعزل ال شاء البالزمي ولماذا؟
ما ال اية العلمية من الكشف عن مكونات ال شاء البالزمي؟
هددددل تمتلددددف مكونددددات ال شدددداء البالزمددددي (ليوصددددا البروتينددددات) اددددي المليددددة
حسب النسيج ولماذا؟
هل تتوقع التالف اي تركيز االغشية المعزولة ولماذا؟
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تاريخ الخجرب :

اسم الخجرب :

اسم الطءلب او أسمء مجمول الطالب:
.1
.2
.2
.4
.0
النخءئل:

المنءقش :

الماليظءت:
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6. Microscopical examination of yoghurt
Set-up and procedure
Safety measures:
 Giemsa solution contains methanol.
 Avoid contact with skin! Wear protective glasses and gloves!

الكشف عن ال شاء البالزمي.5

1. Microscopical examination of yoghurt It is important for this experiment that you do
not use a heat-exposed yoghurt but one that still contains live cultures!
 Mix on a slide less than one drop of the staining solution with one drop of yoghurt.
 Disperse it in such a manner that you will obtain a transparent slide.
 View the stained sample under the microscope up to highest power.
 Note: You will notice very small particles swimming between flaky objects
derived from the milk only at a 400-fold magnification. These particles are the
bacteria!

What shapes do bacteria possess? Note your observations in the report.
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.7اشكال الماليا
تدخمع الداليء ي الكءئنءت الحا من ياا الشك والحجم بمء يخال م مع وتءئفهء يداليء الجمد مخنءها الصغر
(لخقوم بوتاف الحمءي لمى أرم وجه) .والداليء العصبا ئويم ومخفرل (لخقوم بنق الساءل العصب داخ
الجسم باسرا مء يمكن) .رذلب الحءل ينطبت لمى الداليء النبءتا المدخمف .
ام م لمى اعكءل الداليء:
.1
.2
.2
.4
.0
.6
.5
.8
.0

م
م
م
م
م
م

مخغءيرة الشك
قرصا الشك
باضوي الشك
مخفرل الشك
مخطءول الشك
مسطح الشك
مكعب الشك م
مغزلا الشك م
لمودي الشك م

االمابء
خاليء رريءت الدم الحمر
خاليء الباض .5الكشف عن ال شاء البالزمي
الداليء العصبا
xylem vessel
ئبق الداليء السطحا ألورا النبءتءت
خاليء الكبد
الداليء الممسء
الداليء الطالئا ي االمعء

أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرا ع

ما سبب التالف اشكال الماليا؟
هل هناك عالقة ين تطور الكائن الحي وتعدد اشكال الماليا ولماذا؟
هل دائما تتشا ه جميع لاليا النسيج الشكل ولماذا مع االمثلة؟
ما الذي يحدد شكل الملية؟
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.8البلورات وانواعها
البلورات  :Crystalsتوجد ي العديد من الداليء النبءتا وتخررب لءدة من امالح الكءلستتتتاوم ( اورزاالت الكءلستتتتاوم
ورءربونءت الكءلستتاوم ) وبءلرغم من تعدد اعتتكءلهء اال انهء جماعء ً تنشتتا من بمورة مفردة ستترلءن مء تخجمع يولهء لدد من
البمورات لخعط عكالً معانءً .ومن اعكءل البمورات:
-1البلورات الموشورية  :Prismatic crystalsتكون لمى عك موعور  prismاو هرم  pyramidويمكن ماليظخهء
ي اوراق البرتقال وي االورا الحرعفا لنبات البيل) . Allium cepa (onionونبءت ال وم.
-2البلورات النجمية  : Drusesه تجمعءت عتتتتبه رروي لبمورات موعتتتتوريه او هرما ويمكن ماليظخهء ي النستتتتال
.5الكشف عن ال شاء البالزمي
المخوسط لنبءت الدالة Niriumواليفياف. Salix
-3البلورات اال رية  :Raphidesه بمورات نحاف وئويم مدبب النهءيءت تخجمع لءدة لمى عك يزم ويغمب وجودهء
ي نبءتءت ذوات الفمق الوايدة ويمكن ماليظ البمورات االبري ي اورا نبءت العنب.Vitis
.4الحوييلة الحجرية او البلور المعلقة  : Cystolithتخررب من رءربونءت الكءلساوم  ،تخكون نخاج نمو داخم لجدار
الدما تخرستتب لماه مءدة رءربونءت الكءلستتاوم  ،تخالع البمورة المعمق من لنت stalkستتمامويي يخدلى منه جستتم البمورة ،
تستمى الدما الحءوي لمى البمورة المعمق بءلدما الحجري  Lithocyteاو راس الحويصم الحجري  Lithocystوتكون
اربر يجمء ً من الداليء الخ يولهء .رمء ي نبءت التين.
طريقة العمل:
ويمكن الكشتتع لن البمورات بوةتتع قطعء من نستتال ئري (جذر البص ت ودرنءت نبءت دالاء)ي رحول  %51لمدة 4_2
أيءم .خذ جز صتتتغار من هذه القطع لمى عتتتريح يجءجا ويوةتتتع لماه غطء الشتتتريح ويفحص تح المجهر .اليظ
ئبقتتءت البمورات .أةتتتتتتع لممقطع قطرة من محمول (Chloral hydrateخمس أجزا من الهتتءيتتدري ت  hydrateالى
جزئاان من المء ) أةتتتتع بعد ذلب قطرة من محمول ال ءيمول ي الكحول ( )%10وقطرة من يءمض الكبريخاب المررز.
سخمون البمورات بمون ايمر أرجوان او ايمر الكءرمان.

أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني
السؤال الثالث

ما سبب تكون البلورات؟
هل يمكن ان نرت البلورات اي الماليا اي عمر كانت ولماذا؟
التالف اشكال البلورات؟
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.9البالستيدات وانواعها
لبءرة لن لضاءت سءيخوباليما يا ربارة الحجم واةح المعءلم بءلمجهر الضوئ  .ويدخمع لدد البالسخادات ي
الدما يسب نولهء .وي النبءتءت الراقا تدخمع البالسخادات من ياا الشك والخرراب والوتاف ويخراوح معدل ئولهء
بان  11_1مءيكرو ماخر.

.1البالستيدات عديمة اللون  : Leucoplastsوتشمل
 البالسخادات األولا :Proplasts
 البالسخادات الباض .5:Etioplastsالكشف عن ال شاء البالزمي
 البالسخادات الدءين لمنشا :Amyloplasts
 البالسخادات الدءين لمدهون :Elaioplasts
 البالسخادات الدءين لمبروتان ):Proteinplasts (or Aleuroneplasts
 .2البالستيدات الملونة :Chromoplast
.3البالستيدات المضر  :Chloroplastsه البالسخادات الخ تحوي ي تررابهء لمى صبغءت الكرويا
ويدخمع عك ويجم البالسخادة الدضرا يسب نوا النبءت رذلب لمعءم الوراث تاثار لمى يجم البالسخادة الدضرا
(اذرر ام م ؟).
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الجزء العملي:
اوالً :سوف نقوم بدراس م ءل لمى ر من انواا البالسخادات بحسب ايخوائهء لمى الصبغ الضوئا ام ال.
 البالسدتيدات عديمة اللون  :LEUCOPLASTخذ جز صتغار من ثمءر البطءئء وارشط قماال من المب الداخم او
الوستط واستخمر بءلكشط بدق يخى تحص لمى جز رقات جدا خذ جز صغار من الجز الرقات وانقمه إلى عريح
نظاف  .ةع قطرة مء والغطء وايحص تح القوة× 11وارسم مء تشءهده.
اليظ :عك البالسخادات لديم المون.
 البالسددددددتيدات الملونة  :Chromoplastخذ جز صتتتتتتغار من ثمءر الطمءئم وارشتتتتتتط قماال من المب الداخم او
الوستتط  ،ةتتع الستتءئ لمى عتتريح نظاف وةتتع لماه قطرة المء غط الشتتريح وايحص تح القوة× 11وارستتم مء
تشءهده.
الحظ :البالستيدات الملونة وشكلها العيوي وأشكال ألرت.
 البالستيدات المضراء CHLOROPLAST :خذ عريح رقاق من الفمف االخضر او خذ ورقت يشتءئخ خضترا
وإبدا بكشطهء من أيد الوجهان .واسخمر بءلكشط بدق يخى تحص لمى جز رقات جدا بءإلةءي إلى أيتد البشترتان.
خذ جز صغار من الجز الرقات وانقمه إلى عريح نظاف  .ةع قطرة مء والغطء وايحص تح القتوة× 11وارستم
مء تشءهده.
الحظ- :شكل البالستيدات المضراء القرصية.
يمكن رؤي البالسخادات الدضر بشك مبءعر وذلب بوةع ورق من نبءت  Elodeaلمى الشريح وتوةع يوقهء قطرة
مء ثم تغطى بغطء الشريح وتفحص تح المجهر .لمءذا نبءت الاموديء؟
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ثانياً :عزل البالستيدات المضر من نبات السبانغ:

المواد:
 أورا السبءنغ الدضرا .
 محمول السحت (الهر ) ويخكون من:
 0.33

M Sorbitol
) 10 mM Sodium pyrophosphate (Na4P2O7
 4 mM MgCl2
 2 mM Ascorbic Acid
 Adjust pH to 6.5 with HCl
 لوي تقطاع وسكان ()Chopping board and knife
 هءون خزي مع را

سحت ()Chilled mortar and pestle

 قطع قمءش (عءش) ()Cheesecloth
 جهءي ئرد مررزي تحضاري مبرد ()Refrigerated preparative centrifuge
 عريح لعد رريءت الدم ومجهر ةوئ ( )Hemacytometer and microscope
.1
.2
.2
.4
.0
.6
.5
.8
.0

طريقة العمل:
قم بخحضار يمءم ثمج وقم بخبريد ر الزجءجاءت الخ سخسخعممهء.
اخخر لدد من أورا السبءنغ وايل العرو الكبارة منهء وقم بوين  4غم من انسج األورا الدءلا من العرو .
قم بخقطاع األورا الى اقصى مء يمكن من القطع الصغارة واةع االنسج الى هءون خزيت يحختوي لمتى  10مت متن
محمول الهر وقم بءلهر يخى تحص لمى لجان ئري .
قم بخرعاس المهرو بقطع ثنءئا الطبق من الشءش لمحصول لمى العءلت.
ننق المعمت األخضتر التى انبوبت ئترد مررتزي  01مت مبتردة وتطترد االنءباتب لنتد  211 xgلمتدة دقاقت وايتدة لنتد
درج يرارة  4مْ لجمع الداليء غار المخكسرة وقطع النسال.
ايصت الرائتتت وقتتم بطتترد مررتتزي بستترل  1111 xgلمتتدة  5دقتتءئت،ان الراستتب المخكتتون بهتتذه الدطتتوة يحختتوي لمتتى
البالسخادات الدضر .
نخدمص من الرائت ونعاتد تعماتت الراستب يت  0مت متن محمتول الخعماتت المبترد ( 1.120متوالري متن ))Naclاستخددم
قضاب يجءج لخفريت الراسب المخجمع الذي ساسخددم ي الخجءرب الاليق .
غمع االنبوب بقطع من ور االلمناوم وةع ي يءيظ ثمل.
قم بخقدير لدد البالسخادات الدضر لك مم من المعمت بءسخددام عريح يسءب خاليء الدم.

أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرا ع

ما سبب التالف اشكال البالستيدات؟
هل يمتلف عدد وحجم ونوع البالستيدات من حيث عمر ونوع الملية ولماذا؟
على ماذا يعطي مؤشر التالف تركيز البالستيدات المضر ين الماليا؟
هددددل تمتلددددف تراكيددددز البالسددددتيدات المعزولددددة مددددن نفددددس النسدددديج عنددددد اسددددتمدام
طرائق عمل ممتلفة؟
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.11الكشف عن المايتوكوندريا
تعد المءيخوروندريء من اهم لضتتتاءت الدما بعد النواة(لمءذا؟) ،ويخراوح لددهء مء بان وايدة ي الطحمب األخضتتتر ولدة
مئءت من األلوف ي االمابء العمالق وقد تنعدم ي بعض الداليء (م  .)...تخدذ المءيخوروندريء اعكءل مدخمف يامكن لدهء
مخعددة االعكءل.ويوةس الشك ادنءه الشك العءم لممءيخوروندريء.

.5الكشف عن ال شاء البالزمي

ويمكن الكشع لن المءيخوروندريء بعزلهء لن مكونءت الدما (ذررت سءبقءً) وايضء ب يمكن ايضء ً صبغ المءيخوروندريء(ي
الدما النبءتا ) لفحصهء تح المجهر يسب الدطوات الخءلا :
 .1تثبيت العينات اي المحلول االتي الذي يجب ان يحضر قبل التجر ة يوم واحد على األقل.
ثنائي كرومات النحاسيك cupric biochromate
أوكسيد النحاسيك

 5غم
 1غم

cupric oxide

حامض المليك()%11

 1مل

ماء مقطر

 111مل

وتست رق مد التثبيت  36ساعة الى ستة أيام.
 .2ت مس العينات مرتين الكحول  %71لمد نيف ساعة.
 .3تنكز تراكيز دأ كحول  %111,%95,%91,%81للتملص من الماء.
 .4تروق وتطمر البارااين.
 .5يزال البرااين وتمي المقاطع التمرير التراكيز التالية من الكحول .%819919959111
 .6تيبغ المقاطع يب ة الهيماتوكسلين الحديدي.
 .7ت سل الشرائح الماء ثم تنكز وتروق وتحمل
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Isolation of Mitochondria
Materials
• Rat, mouse or suitable source of fresh liver
• 0.25 M sucrose in 10 mM HEPES buffer, pH 7.5 (Homogenization buffer)
• 0.25 M sucrose in 10 mM HEPES, pH 7.5 + 1 mM EDTA (Suspension buffer)
• Teflon homogenizer
• Refrigerated centrifuge
• Janus Green B
• Hemacytometer and microscope
Procedure
1. Sacrifice and exsanguinate a rat that has not been fed for at least 24 hours prior to lab.
2. Remove the liver and weigh it.
3. Add the liver to a beaker, and for each gram of liver, add 9.0 ml of 0.25 M sucrose in
10 mM HEPES buffer, pH 7.5. This will produce a 10% brei, a term used to indicate a
homogenized suspension.
4. Add the brei to centrifuge tubes and centrifuge at 4,500 xg for 10 minutes at 4° C.
5. Decant the supernatant into clean centrifuge tubes and discard the pellet.
6. Recentrifuge the supernatant at 16,000 xg for 25 minutes at 4° C.
7. Decant and discard the supernatant. Resuspend the pelleted mitochondria in 20 ml of
0.25 M sucrose in 10 mM HEPES. Skip to step 10.
OR

Optional: if cleaner mitochondria are desired, resuspend in 20 ml of 0.25 M sucrose in
10 mM HEPES + 1 mM EDTA and perform steps 8 and 9.
8. Recentrifuge the suspended pellet at 16,000 xg for 25 minutes at 4° C.
9. Decant and discard the supernatant. Resuspend the washed pellet in 20 ml of fresh
sucrose without EDTA and place the suspension in an ice bath until further use is
required. The suspension will remain active for approximately 4-6 hours if kept cold.
10. Mix a few drops of Janus Green B solution with 0.1 ml of mitochondrial suspension.
Place one drop of this mixture in a hemocytometer and determine the number of
mitochondria per ml. If there are too many mitochondria to count, make serial dilutions
of 1/10 to 1/1000 and recount. Diluted mitochondria must be counted rapidly.They are not stable
and will decompose if not counted within a few minutes of the dilution.

أسئلة للمناقشة
ما سبب تفضيل عض االنسجة على غيرها لعزل المايتوكوندريا؟
لماذا التحوي كريات الدم الناضجة على المايتوكوندريا؟
عمليات عزل المايتوكوندريا يجب ان تتم درجة حرار منمفضة؟
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.11القتل والتثبيت والتيبيغ
ي الدراسءت السءيخولوجا ال يمكن يحص الخراراب الخ يخكون منهء جسم الكءئن رحجم وعك الداليء ولدد الداليء م الً
ومعري األجزا والعضاءت الدموي م المءيخوروندريءوالبالسخادات وغارهء اال بعد ان تكون عفءي يسه لمى الضو
اخخراقهء او ان تكون ذات ألوان تماز جز لن جز اخر.وتعخبر االنسج المرسخاما م القمم النءما لمجذور وبرالم
األورا واالنسج الجنانا ي الحاوان أيض المواد لدراس االنقسءم الماخويي.Mitosisبانمء تعخبر الداليء البوغا االما
ي الذرة والقمس والشعار ورذلب الدصى من أيض المواد لدراس االنقسءم الماويي .Meiosis
ويقصتتد بءلقخ ( )Killingاالنهء الفجءئ والمستتخديم لمحاءة ،لمكءئن الح بارممه او نستتال او خاليء مفردة .وي الحاوانءت
الكبارة نسخددم بعض المددرات لهذا الغرا م (الكمورويورم ،إي ر ،رحول مدفع ،ناكوتان ).

تحفظ البهتءشاء
.الكشف عن
وتعرف لممات الخ بات ( )Fixationه 5
البالزميجماع محخويتءت الداليتء وتررابهء ولالقخهء
بقتدر اإلمكتءن
الحتءلت الخ
النسبا ببعضهء رمء رءن لماه ي الحاءة .ويجب ان تخوير ي الم ب الدصءئص الخءلا :
 .1ان يدخر جماع أجزا النسال باسرا وق .
 .2ال يسمس بخقماص او تمدد النسال.
 .2ان يجع أجزا النسال المدخمف غار قءبم لمذوبءن.
 .4ان يسءلد النسال لمى اخذ الصبغءت بسهول .
وعمليات القتل والتثبيت اما ان تتم كيميائيا ً او التجميد
امثلة على عض المثبتات الكيميائية:
.1محلول كارنوي او محلول اارمر Carnoy solution or Farmer solution
يخكونمن Glacial acetic acid + Ethanol (95-100%) 1:3
ويسخددم ي يءل ت با الجذور ويبوب المقءح ويجب تحضاره قب االسخعمءل مبءعرة وتحفظ ياه المواد لمدة  24سءل .
.2محلول كارنوي Carnoy solution 2
يخكونمن Glacial acetic acid +Chloroform+ Ethanol (95-100%) 1:3 :6
ويسخددم لدراس رروموسومءت القمس.
.3محلول حامض البرو يونك والكحول
يخكون من Propionic acid + Ethanol (95-100%) 1:3
.4الفورمالين
يختالع 11جز من يورمتءلان(الفورمتتءلان الخجتتءري لبتتءرة لن  %41من الفورمتءلتتدهتتءيتتديتتذاب ي المتء )  91+جز متتء
مقطر.ويعخبر ايضء ً مءدة خزن او يفظ وقب الصبغ تغس االنسج بءلكحول.
.5محلول )Erlikh fluid (Zirkles modification
 يخررب من باكربونءت البوتءساوم ()1.25 mg
 باكربونءت االلمناوم )(1.25 mg
 ربريخءت النحء )(1 mg
 مء مقطر  211م
.6حامض المليكAcidic acid
يستتتتتءلد لمى الخفريت بان أجزا النستتتتتال لكنه قد يخمع بعض الخراراب الستتتتتءيخوباليما رءلمواد الدهنا والمءيخوروندريء
واجسءم رولج .لذا قد يسخعم يءمض الفورمب بدال منه.
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.7الكحول Alcohol
يستخعم الكحول رم ب إذا رءن تررازه لءل من  51الى  .% 81وبعد لمما الخ با تات لمما الخصمب Hardening
وتخم هذه العمما بعد وةتتع االنستتج ي الم بخءت يستتب الوق المقدر لهء ثم توةتتع ي رحول  %51لمدة  24ستتءل او
بضع أيءم.
وإذا اريد خزن النسال لمدة ئويم يبدل الكحول بكحول جديد تررازه ( %51لمءذا؟).

 التثبيت التجميد
معظم الدراستتءت الستتاخو راماءئا والهستتخو راماءئا ال يمكن اجراؤهء لمى انستتج م بخ راماءئاء والستتبب ي ذلب ان هذه
التدراستتتتتتءت تهدف الى الع ور لمى وتحديد مكءن مواد معان ي الدما اذ ان الخ با الكاماءئ ولمماءت إيال المء تغار
من يءل الدما يءلبروتانءت يحدث لهء تغار واالنزيمءت تفقد نشتتتتتءئهء.رذلب ال يمكن دراستتتتت توييع وانخفءل المواد القءبم
لمذوبءن .لذا يخم االلخمءد لمى ئرائت الخ با بءلخجماد ومنهء:
.1التجميد واالحالل Freeze _substitution
.2التجميد والتجفيف Freeze_drying
وي رمخء الطريقخان الدطوة األولى ه تجماد النستتال بستترل بدرج يرارة مقءرب لمنخروجان الستتءئ امء الدطوة ال ءنا
ه لمما إيال المء وتدخمع بان الطريقخان:
يف الطريقت األولى يتذاب ال مل بتءلكحول البتءرد ،امتء الطريقت ال تءنات يازال ال مل بتءلخبدار بدرج يرارة مندفضتتتتتت ي
الفرا .
التيدددبيغ :تستتتخعم االصتتتبء إليجءد اخخاليءت بان مكونءت االنستتتج ورذلب بان مكونءت الدما بءلنستتتب لقدرتهء لمى
نفءذي او امخصتءص الضو  .وتخكون الصبغءت من امالح تخررب من عت يءمض وعت قءلدي يسب الشت المخمون ياهء
وبذلب تقسم الصبغءت الى:
 اصددباح حامضددية :ه الصتتبغءت الخ تكون يءوي لمى جذور يءمضتتا ممون تخحد مع قءلدة غار ممون هذه القءلدة قد
تكون من الصوديوم او البوتءساوم وتذاب هذه الصبغءت ي المء او الكحول اورالهمء .م صبغ االيوسان.Eosin
 اصدباح قاعدية:صتبغءت يءوي لمى جذور قءلدي تخحد مع جذور يءمضا غار ممون رجذر الدالت او الكموريدات او
الكبريخءت .وتذاب هذه الصبغءت ي المء او الكحول اورالهمء .م صبغ السفرانان.Safranin
 صددددب ات متعادلة :ه صتتتتبغءت مررب من اجزا قءلدي ويءمضتتتتا تخكون من االيونءت الستتتتءلب والموجب  .تذوب هذه
الصبغءت بءلكحول وربمء تذوب ي المء  .م صبغ األيمر المخعءدل .Neutral red
وتقسم اليب ات ايضا ً حسب ميل أجزاء البروتو الزم لليبغ الى:
 .1صددددددب ات نووية :ه الصتتتتتتبغءت الخ تما لصتتتتتتبغ النواة ألنهء غنا بءأليمءا النووي لذلب تما لالصتتتتتتطبء
بءلصبغءت القءلدي .
 .2صب ات سايتو الزمية:بمء ان الساخوباليم ذو ئباع قءلدي يانه يصطبغ بءلصبغءت الحءمضا .
مع العمم ان تقستتام الصتتبغءت الى نووي وستتءيخو باليما يراد به الخعمام ولاس الحصتتر الن الصتتبغءت النووي قد تصتتبغ
الستاخوباليم ولكن بدرج اق رذلب الحءل بءلنسب لمصبغءت الساخوباليم .ولصبغ الدما بءلكءم البد من اسخعمءل نول
من الصبغءت الحءمضا والقءلدي .
ماليظ  :لندمء ترد رمم رحول يقصد بهء الكحول االثام .
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 الكشف عن النوا.12
 تقوم نوى الداليء بخنظام الخفءلالت، ه إيدى أهم لضتتاءت الداليء يقاقا النوى وال تخواجد ي رءذبءت النوى:النواة
الكاماتتءئات الحاويت ي الدمات رمتتء تقوم بحفظ المعمومتتءت الوراثات ةتتتتتتمن مورثتتءت موجودة ي المتتءدة الصتتتتتتبغات
 ويحخوي لمى،لضتتتتتتاًء موجودا ً ي ج الداليء يقاقاءت النوى
 تعد النواة ب،ي لمم األياء الدموي.الكروموستتتتتتومءت
،) مراقب الخفءلالت الكاماءئا بءلهاولى (الساخوباليم: ولهء وتافخان أسءساخان. الجز الكبار من المءدة الوراثا بءلدما
 وبذلب يشتتتتتك أربر،ً  ماكرومخرا11  إلى0  ويخراوح قطرهء مء بان، وتدزين المعمومءت الضتتتتتروري النقستتتتتءم الدما
. لض ي الدما

1. Investigating animal cells
Cheek cells are epithelial cells that line the interior surface of our mouths. The base layer
الكشف عن ال شاء البالزمي.5
of cells in an epithelial structure are not actually cells, but a sticky layer on which the cells
anchor. The other surface of the epithelial cell touches the outside world (like skin) or an
open space (like the mouth). Because of their high rate of division, epithelial cells are found
tightly packed together. When you stain your cheek cells, you should be able to distinguish
between the nucleus, cytoplasm, cell membrane. If you are very observant (and lucky) you
may visualize the nucleolus and other organelles with in the cell.

Procedure:
 Using

a flat toothpick, very gently scrape the inside of your cheek to obtain cheek cells.
 Spread the cells on the end of the toothpick onto the microscope slide.
 Add 1 small drop of methylene blue to the sample. Methylene blue will stain the sample,
allowing visualization of the nucleus, cytoplasm, and even some organelles. Note:
methylene blue will stain your hands and clothing. Wear goggles, gloves and an apron.
 Place a cover slip on the sample. Press down on the coverslip and remove excess
methylene blue with a paper towel.
 Using the scanning objective (4x), focus the specimen and locate cheek cells. Change the
objective to low power, refocus on a few cheek cells.
 Finally, visualize your cheek cells at high power. At this point, you may need to reduce
your light intensity and adjust the condenser aperture.

Figure. Stained human cheek cells. Using this very simple staining procedure, we can easily identify some of the
basic structures of an animal cell. Nuclei appear as small, dark elliptical structures within the cell. If you can isolate
a single cell, it will be easy to detect the boundary of the cell, the cell membrane. Between the cell membrane and
nucleus is a fluid, known as the cytoplasm. Within the cytoplasm are several organelles. However, it is difficult to
determine which organelles these are with this staining procedure.
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ثانياً :عزل االنوية:
مواد العمل:
 بذور النبءتءت (ينط  ،ععار ،بص .الخ).
 ائبء بخري مع أورا ترعاس.
 محمول المزج
 1 M sucrose
 50 mM Tris-HCl [pH 7.2].
 5 mM MgCl2.
 5 mM KCl2
طريقة العمل:
 .1يخم الحصول لمى األجزا النبءتا بعد تنما البذور ي ئبت بخري بدرج يرارة  21م وتحفظ االنسج النبءتا
بءل مل لمدة  2-1سءل لحد االسخددام.
 .2تعزل االنستج المرستخاما من االنستج النبءتا المبردة وتقطع الى قطع صغارة داخ ئبت بخري بءسخددام ال
يءدة وبظروف مبردة.
 .2يضءف  11ممم محمول المزج ويعءد تقطاع االنسج المرسخاما .
 .4تفص االنوي لن بقءيء المكونءت الدموي من خالل ترعاس الدماط النءتل لبر أربع ئبقءت من الشءش.
 .0ترسب االنوي بءسخددام جهءي الطرد المررزي لمى  xg411ولمدة  2دقءئت.
 .6يخم إلءدة تعمات االنوي بإةءي  11م من محمول المزج المبرد.
 .5يضتتتتتتءف يجم مستتتتتتءو ذو ترراز  %61من الكماستتتتتتارول الى مزيل االنويت ويحفظ بدرج يرارة  18-لحان
االسخددام.
ثءناءً :رؤي النواة تح المجهر الضتتتوئ المررب ويخم ذلب من خالل يحص عتتترائس يجءجا جءهزة تح المجهر
الضتوئا او تحضتار وتصتباغ األجزا النبءتا (ستاخم الشترح بءلخفصتا اليقء ي تجرب االنفستءم الداط لالنسج
النبءتا ).

أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني
السؤال الثالث
السؤال الرا ع

مدددا أاضدددل نمدددوذج لرةيدددة الندددوا تحدددت المجهدددر الضدددوئي ولمددداذا؟ اذكدددر نمدددوذج مدددن كدددل مدددن
االنسان والنبات؟
التالف طرائق عزل االنوية؟
هل تتوقع التالف اي تركيز االنوية المعزولة من نسيج معين عند إعاد التجر ة؟
ما ال اية العلمية من عزل االنوية من لاليا نسيج معين؟
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13.Buccal smear – Identification of Barr Body
Introduction:
In human being, the sex can be identified by observing the nucleus of their resting cells
(the interphase nucleus) in the cells of female. A darkly stained chromatin matrix is
observed on the slide in the interphase nucleus. This is known as sex chromatin or Barr
body after the name of its discoverer Murray Barr in 1940.
Aim:
الكشف عن.
5 cavity.
To identify the presence of Barrالبالزمي
body inشاء
the الfemale
Buccal
Principle:
Buccal epithelial cells especially have Barr body structure, which are considered to play a
major role for sex determination. This small round Barr body is located either in the border
of nuclear membrane or sometimes inside of nucleus. This Barr body may be single or more
in number in some cases. These structures are present only in the female sex.
Requirements required:
 Pre-cleaned slides
Methylene blue Microscope Epithelial cells (sample)
Methodology:
1. Wash your mouth with sterile water to prepare mucous.
2. Take a sterilized slide and scrap epithelial cells superficially from the inner side skin of
the mouth.
3. Keep the sample on the center of the pre sterilized glass slides and dry it for few minutes.
4. Then add few drops of Leishman stain (or Methylene blue) on the smear and incubate
for 5-10 minutes.
5. After incubation, wash it or remove the excess stain using water by keeping the in slant
position.
6. Eventually, blot the water using tissue paper.
7. The smear is now ready for microscopic observation.
8. Observation: In female epithelial cells, dark stained heterochromatin (Barr body) is
observed usually periphery of the nucleus, clearly under high power microscope.

Barr bodies represent the inactive X chromosome and are normally
found only in female somatic cells.
43

علم الخلية العملي

رقم الخجرب :

جامعة تكريت  /كلية العلوم

تاريخ الخجرب :

اسم الخجرب :

اسم الطءلب او أسمء مجمول الطالب:
.1
.2
.2
.4
.0
النخءئل:

المنءقش :

الماليظءت:

44

جامعة تكريت  /كلية العلوم

علم الخلية العملي

 .14طريقة الطالء والهرس لدراسة االنقسام الملوي
تستتخعم هذه الطريق بك رة ي الدراستتءت الستتاخولوجا العمما لستتهول اجرائهء .وتستتخددم استتءس تء ً ي دراس ت االنقستتءم
الماخويي  Mitosisوالماويي  Meiosisوي دراس ت رروموستتومءت الكءئنءت الحا ويمكن وصتتع ئريق العم من
خالل الدطوات الخءلا :
اوالً :صددب ة االسدديتوكارمن :تحضتتر هذه الصتتبغ بإذاب  1 mgمن مستتحو الكءرمن ي  211مل من يءمض الدماب
 %45مع الغماءن بءاليخرا الشتتديد واالستتخمرار بءلغماءن لمدة دقاق او دقاقخان او الى ان يخحول المحمول يجاة الى المون
الدارن .ويجب استتخبعءد المهب قب إةتتءي مستتحو الصتتبغ الى الحءمض واال انستتكب المحمول من عتتدة الغماءن .بعد ذلب
تبرد الصبغ وترعس وتوةع ي يجءجءت دارن بعادة لن الضو .
ثانياً :عينات التجر ة تجري غءلبء دراستتتتتت االنقستتتتتتءم الماخويي ي خاليء القمم النءما لجذور الفول  Vicia fabaولدد
.5الكشف عن ال شاء البالزمي
رروموسومءته سبعه ( )5ايواج او خاليء القمم النءما لجذور البص ولدد رروموسومءته سبع ( )5ايواج ايضءً .ويمكن
تنمات البتذور لمى ور ترعتتتتتتاس مبم او قطع قطن مبمم ي ائبء بخري ويستتتتتتمس لمجذور بءلنمو يخى تخكون الجذور
العرةتتا او ال ءنوي الى يوال  1.5 cmاو توةتتع االبصتتءل ي اوان يجءجا مممو ة بءلمء وتخرك يخى تنمو الجذور
لخص الى .1.5 cm
ثالثاً :تحضير االنقسام الميتوزي :يخم االنقسءم الماخويي من خالل ئريقخان همء:
الطريقة األولى:
 .1تقطع الجتذور وتوةتتتتتتع ي انبوبت تحوي محمول القخت والخ بات ( .)Carnoy 1تخرك الجتذور ي هذا المحمول لمدة
تخراوح من  12_6سءل .
 .2تغس الجذور الم بخ ي رحول االي ءنول  %50مرتان ثم تحفظ الجذور ي ال الج ي هذا الخرراز لحان االسخددام.
 .3لند االسخعمءل تاخذ العان من ال الج وتخرك ي انبوبخهء يخى ياخذ الكحول درج يرارة الغري .
 .4تنق ت الجتتذور الى انبوب ت تحخوي لمى مدموئ مكون من جز من رحول  %00وجز من يتتءمض هاتتدرورموريتتب
لاءري لمدة دقاق وايدة.
 .5يءمض الهادرورموريب يسبب رخءوة لةنسج ألنه يذيب الجدار الدموي لذلب من الواجب تصماب العان بعض الش
قب الخقدم ي العمماءت الاليق وذلب بوةع العان ثءنا ي محمول القخ والخ با المحضر اناء ً لمدة ال تق لن  0دقءئت.
 .6تنق العان الى نقط من صبغ الكءرمن لمى عريح ماكروسكوبا نظاف .
 .7بواسط مشرئ نظاع يقطع الجز المرسخام الدارن المون ويخدمص من الجز البءق .
 .8يهر الجز المرسخام ي نقط من الصبغ بواسط ابرة او مقبض صدئ.
 .9تغطى الشتتريح بغطء الشتتريح وتفحص تح المجهر مستتخددمء ً العدست القوي الجءي  .وإذا لم تكن االنستتج منفصتتم
لن بعضهء البعض تريع الشريح من تح المجهر ويضغط بريت لمى غطء الشريح بإبرة مدبب او بءلسبءب .
 .11تستتتتتدن الشتتتتتريح بريت لمى المهب مع مرالءة لدم غماءن محمول الصتتتتتبغ  .ثم بعد ذلب يضتتتتتغط بريت لمى غطء
الشتريح تح ور الخرعتاس ياستءلد ذلب لمى يرد الكروموسومءت وجع الداليء ي مسخوى وايد تقريبء ً بءإلةءي الى
انه يزيد من الخبءين بان لون الكروموسومءت والساخوباليم .ومن الماليظ تحسن الشرائس المحمم جادا ً يوم بعد يوم ولءدة
ال تظهر خاوئ المغزل واةتتح ي تحضتتارات صتتبغ الكءرمن ولكنه قد تظهر ي الشتترائس القديم والمحضتترة من يخرة
ئويم .
الطريقة الثانية:
ان صبغ الكءرمن تقخ وت ب وتصبغ ي نفس الوق يابسط ئريق لمخحضار ه وةع الجذور النءما ي انبوب تحخوي
لمى الصتبغ وتغمى بريت لمدة بضع دقءئت .او توةع ي انبوب مغطءة بسدادة ي يرن البرايان لمى درج يرارة  60م
لمدة  10الى  21دقاق  .ثم توةتتتع العان المصتتتبوغ لمى عتتتريح يجءجا ماكروستتتكوبا ويقطع الجز المرستتتخام من
الجذر الذي يكون دارن الصتتبغ ويخبعد الجز البءق من الجذر وإذا تطمب االمر تضتتءف نقط من الص تبغ لمى العان ثم
تكم بعد ذلب الطريق العءم السءبق .
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الطريقة الثالثة
MAT E R I A L S:
■ onion root tips
■ sharp razor blade
■ 2 dissecting needles
■ Microscope slide and coverslip
■ Compound microscope
Per student pair:
■ acetocarmine stain in dropping bottle
■ Iron alum in dropping bottle
■ Burner and matches
PROCEDURE
You will use onion or daffodil root tips that have been fixed, preserved, and softened to make squashes.
1. Obtain a single root and place it on a clean microscope slide. Notice that the terminal 2 mm or so is opaque
white. This is the apical meristem.
2. With a sharp razor blade, separate the apical meristem from the rest of the root. Discard all but this
meristem region.
3. Add a drop of acetocarmine stain and tease the tissue apart with dissecting needles.
4. Add a drop of iron alum. The iron intensifies the staining of the chromosomes.
5. Place a coverslip over the root tip. Spread the cells out by gently pressing down on the coverslip with your
finger or a pencil eraser. Gently heat the slide over a flame.
6. Examine the preparation with your light microscope. Identify all stages of the cell cycle that have been
described above.
What do you notice about the shape of the cells after this preparation?
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15. Preparation of Meiotic Metaphase Chromosomes
1. Flower buds of seventh and eighth developmental stages (Figure 2A-B) were collected directly

from the field at 11-11:30 AM during April-May.
2. Sepals and petals were removed from the selected flower buds and the anthers were kept in 45%

acetic acid for 5 min.
3. A part of the fused anthers was smeared in a drop of 2% aceto-carmine stain.
4. After 10 min, the prepared slide was slightly warmed by passing over a flame.
5. After 30 min, the stained cells were washed by adding drops of 45% acetic acid on one side of the

cover glass and by drawing the access fluid from the opposite side of the cover glass with the help
of a strip of blotting paper; thisالبالزمي
step is crucial
 ال شاءfor
عنclearing
الكشف.5the cytoplasmic background of the
stained pollen mother cells.
6. Finally, the prepared slide is wrapped in a fold of blotting paper to remove access of 45% acetic
acid leaving only a thin film of fluid in between slide and cover-slip.
7. Photomicrographs were taken with Leica Microscope and suitably enlarged (Figure 2C-D).

Figure 2. A. Stages of male flower buds of Coccinia grandis for meiotic preparation; B. Gynomonoecious
hermaphrodite flower buds; C. Meiotic metaphase chromosome of male (Arrow indicates end to end pairing
of X and Y chromosomes.); D. Gynomonoecious plant. Scale bar=1 cm for A and B, 5 µm for C and
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أسئلة للمناقشة
السؤال االول
السؤال الثاني

ما أاضل نموذج لدراسة االنقسام الميطي وااللتزالي ولماذا؟
ما النموذج الذي يمكن من لالله مشاهد جميع اطوار دور الملية ولماذا؟
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16. Mitotic index
Mitotic index is a measure for the proliferation status of a cell population. It is defined as the
ratio between the number of cells in mitosis and the total number of cells.
The percentage of cells undergoing mitosis or it is defined as the ratio of no. of cells in the
dividing phase to the total number of cells observed. This will help to identify the region of
most mitotic activities. Mitotic index help us to quantify the cell division. Mitotic index
decreases with increasing distance from root tip. That means gradual decrease in cell division
البالزمي
عن الofالكشف.
5
as move from the zone of cell division
to شاء
the zone
cell elongation.
The meristematic region
in the root tip is the actively growing region and thus the mitotic index is high.
Each student uses a microscope to analyze the different sections of the onion root tip. The
root tip will visually divide. The cells we then counted and classified on the basis of their
mitotic stage. Cells not in a mitotic stage will also count. The duration of mitotic stages will
then determined using the formula.
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Results
field or level

Level

Number of
prophase

Dividing cells

Number of
metaphase

Number of
anaphase

Non dividing cells

Number of
telophase

/

Mitotic index =

Number of cells in mitosis × 100
Total number of cells
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The Scientific Method: Science is a search for an understanding about the way that things
work in the natural world. Scientific inquiry is based on falsifiable hypotheses. This means
that there is room for any assumption about the natural world to be shown false. Science is
fluid and dynamic and changes as new information is introduced, examined and the best
explanations are accepted. If a hypothesis cannot be shown to be potentially false, then that
hypothesis cannot be investigated using science. A scientific investigation depends on a set
of procedures. These procedures or steps are known as the scientific method.
1. Observation: An initial observation is made about a phenomenon in the natural
world.
2. Hypothesis: A possible explanation of the phenomenon, or answer to the question
is proposed. In most studies, there is a null hypothesis (a statement of no change) and
an alternative hypothesis (statement of change). Oftentimes, the scientist will make
more specific predictions based on the more general hypothesis that has been
proposed. It is very important that the hypothesis that is proposed is scientifically
testable and potentially falsifiable. For example, the hypothesis: “Monet is the greatest
painter of all time” is not scientifically testable since it is a subjective statement.
However, the hypothesis could be changed to make it testable, for example: “Monet’s
paintings are the most valued based on auction prices.”
3. Experiment: An experiment is designed to test the hypothesis.
4. Results: Data are collected in an objective manner.
5. Conclusion: The results are analyzed and the alternate hypothesis is accepted or
rejected.
Using the rules of the scientific method ensures that an investigation will be designed
so that results can be reviewed in an objective manner and the experiment replicated
by others. The ability to repeat an experiment is essential to the validity of its results.
If a tested hypothesis can be shown true in repeated testing, it may be that the
information will be added to the general body of knowledge that is science. By the
way, negating a hypothesis is often just as valuable as is accepting one to be true.
A good test isolates a single factor or variable for examination. Sometimes this is very
difficult to do. A crucial step in designing experiments is to identify the variables and
treatment groups.
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