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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 

 الشك  العءم لممءيخوروندريء. خعددة االعكءل.ويوةس الشك  ادنءهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب يمكن ايضءً صبغ المءيخوروندريء)ي   ويمكن الكشع لن المءيخوروندريء بعزلهء لن مكونءت الدما  )ذررت سءبقءً( وايضء

 الدما  النبءتا ( لفحصهء تح  المجهر يسب الدطوات الخءلا :

 تجر ة  يوم واحد على األقل. تثبيت العينات اي المحلول االتي الذي يجب ان يحضر قبل ال .1

 غم cupric biochromate                          5ثنائي كرومات النحاسيك 

 غم cupric oxide                                               1أوكسيد النحاسيك 

 مل 1          (                                                   %11حامض المليك)

 مل 111               ماء مقطر                                                              

 ساعة الى ستة أيام. 36وتست رق مد  التثبيت 

 لمد  نيف ساعة. %71ت مس العينات مرتين  الكحول  .2

 للتملص من الماء. %111,%95,%91,%81تنكز  تراكيز  دأ  كحول  .3

 بارااين.تروق وتطمر  ال .4

 .%819919959111يزال البرااين وتمي  المقاطع  التمرير  التراكيز التالية من الكحول  .5

 تيبغ المقاطع  يب ة الهيماتوكسلين الحديدي. .6

 ت سل الشرائح  الماء ثم تنكز وتروق وتحمل .7

 

 .الكشف عن المايتوكوندريا11
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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

 ؟تفضيل  عض االنسجة على غيرها لعزل المايتوكوندريا سبب ما السؤال االول

 ؟لماذا التحوي كريات الدم الناضجة على المايتوكوندريا السؤال الثاني

 ؟نمفضةعمليات عزل المايتوكوندريا يجب ان تتم  درجة حرار  م السؤال الثالث



                                                                                                     جامعة تكريت / كلية العلوم                                                                                               الخلية العملي علم

 36 

 تاريخ الخجرب :  رقم الخجرب : 

 اسم الخجرب : 

 

 

 اسم الطءلب او أسمء  مجمول  الطالب:

1.      

2.      

2.      

4.      

0.  

 النخءئل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنءقش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماليظءت: 
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اليء م الً لداليء ولدد الدي  الدراسءت السءيخولوجا  ال يمكن يحص الخراراب الخ  يخكون منهء جسم الكءئن رحجم وعك  ا

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 

.بانمء تعخبر الداليء البوغا  االما  Mitosis  الجنانا  ي  الحاوان أيض  المواد لدراس  االنقسءم الماخويياألورا  واالنسج

 .Meiosisي  الذرة والقمس والشعار ورذلب الدصى من أيض  المواد لدراس  االنقسءم الماويي 

ممه او نستتال او خاليء مفردة. وي  الحاوانءت ( االنهء  الفجءئ  والمستتخديم لمحاءة، لمكءئن الح  بارKillingويقصتتد بءلقخ )

 الكبارة نسخددم بعض المددرات لهذا الغرا م   )الكمورويورم ،إي ر، رحول مدفع ،ناكوتان (.

( ه  الحتءلت  الخ  تحفظ بهتء بقتدر اإلمكتءن جماع محخويتءت الداليتء وتررابهء ولالقخهء Fixationوتعرف لممات  الخ بات )

 لماه ي  الحاءة. ويجب ان تخوير ي  الم ب  الدصءئص الخءلا : النسبا  ببعضهء رمء رءن 

 ان يدخر  جماع أجزا  النسال باسرا وق . .1

 ال يسمس بخقماص او تمدد النسال. .2

 ان يجع  أجزا  النسال المدخمف  غار قءبم  لمذوبءن. .2

 ان يسءلد النسال لمى اخذ الصبغءت بسهول . .4

 ياً او  التجميد ا ان تتم كيميائوعمليات القتل والتثبيت ام

 امثلة على  عض المثبتات الكيميائية:

 Carnoy solution or Farmer solution.محلول كارنوي او محلول اارمر 1

 Glacial acetic acid + Ethanol (95-100%) 1:3من  يخكون

 سءل . 24مدة لمواد لويسخددم ي  يءل  ت با  الجذور ويبوب المقءح ويجب تحضاره قب  االسخعمءل مبءعرة وتحفظ ياه ا

  Carnoy solution 2.محلول كارنوي 2

 Glacial acetic acid +Chloroform+ Ethanol (95-100%) 1:3: 6يخكونمن 

 ويسخددم لدراس  رروموسومءت القمس.

 .محلول حامض البرو يونك والكحول3
 Propionic acid + Ethanol (95-100%) 1:3يخكون من 

 .الفورمالين 4

جز  متتء   91من الفورمتءلتتدهتتءيتتديتتذاب ي  المتء ( + %41ز  من يورمتءلان)الفورمتتءلان الخجتتءري لبتتءرة لن ج 11يختالع

 ويعخبر ايضءً مءدة خزن او يفظ وقب  الصبغ تغس  االنسج  بءلكحول.مقطر.

 Erlikh fluid (Zirkles modification).محلول 5

 ( 1.25يخررب من باكربونءت البوتءساوم mg ) 

 مناوم باكربونءت االل(1.25 mg) 

   ربريخءت النحء(1 mg) 

  م  211مء  مقطر 

 Acidic acid.حامض المليك6

يستتتتتءلد لمى الخفريت بان أجزا  النستتتتتال لكنه قد يخمع بعض الخراراب الستتتتتءيخوباليما  رءلمواد الدهنا  والمءيخوروندريء 

 واجسءم رولج .لذا قد يسخعم  يءمض الفورمب بدال منه.

 

 والتيبيغ .القتل والتثبيت11
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 Alcohol.الكحول 7

 Hardeningوبعد لمما  الخ با  تات  لمما  الخصمب  .% 81الى  51رءن تررازه لءل  من ستخعم  الكحول رم ب  إذا ي

ستتءل  او  24لمدة  %51وتخم هذه العمما  بعد وةتتع االنستتج  ي  الم بخءت يستتب الوق  المقدر لهء ثم توةتتع ي  رحول 

 بضع أيءم.

 )لمءذا؟(. %51ل بكحول جديد تررازه وإذا اريد خزن النسال لمدة ئويم  يبدل الكحو

  التثبيت  التجميد 

معظم الدراستتءت الستتاخو راماءئا  والهستتخو راماءئا  ال يمكن اجراؤهء لمى انستتج  م بخ  راماءئاء والستتبب ي  ذلب ان هذه 

مء  تغار يال  الالتدراستتتتتتءت تهدف الى الع ور لمى وتحديد مكءن مواد معان  ي  الدما  اذ ان الخ با  الكاماءئ  ولمماءت إ

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:

  Freeze _substitution.التجميد واالحالل 1

 Freeze_drying.التجميد والتجفيف 2

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:

مندفضتتتتتت  ي   ةيف  الطريقت  األولى يتذاب ال مل بتءلكحول البتءرد، امتء الطريقت  ال تءنات  يازال ال مل بتءلخبدار بدرج  يرار

 .الفرا 

تستتتخعم  االصتتتبء  إليجءد اخخاليءت بان مكونءت االنستتتج  ورذلب بان مكونءت الدما  بءلنستتتب  لقدرتهء لمى التيدددبيغ:    

نفءذي  او امخصتءص الضو . وتخكون الصبغءت من امالح تخررب من عت يءمض  وعت قءلدي يسب الشت المخمون ياهء 

 :وبذلب تقسم الصبغءت الى

 ه  الصتتبغءت الخ  تكون يءوي  لمى جذور يءمضتتا  ممون  تخحد مع قءلدة غار ممون  هذه القءلدة قد مضدديةاصددباح حا:

 .Eosinتكون من الصوديوم او البوتءساوم وتذاب هذه الصبغءت ي  المء  او الكحول اورالهمء. م   صبغ  االيوسان

 :غار ممون  رجذر الدالت او الكموريدات او صتبغءت يءوي  لمى جذور قءلدي  تخحد مع جذور يءمضا  اصدباح قاعدية

 .Safraninالكبريخءت. وتذاب هذه الصبغءت ي  المء  او الكحول اورالهمء. م   صبغ  السفرانان

 :ه  صتتتتبغءت مررب  من اجزا  قءلدي  ويءمضتتتتا  تخكون من االيونءت الستتتتءلب  والموجب . تذوب هذه صددددب ات متعادلة

 .Neutral redء . م   صبغ  األيمر المخعءدل الصبغءت بءلكحول وربمء تذوب ي  الم

 وتقسم اليب ات ايضاً حسب ميل أجزاء البروتو الزم لليبغ الى:

ه  الصتتتتتتبغءت الخ  تما  لصتتتتتتبغ النواة ألنهء غنا  بءأليمءا النووي  لذلب تما  لالصتتتتتتطبء  صددددددب ات نووية: .1

 بءلصبغءت القءلدي .

 ع  قءلدي  يانه يصطبغ بءلصبغءت الحءمضا .بمء ان الساخوباليم ذو ئباصب ات سايتو  الزمية: .2

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  

 ن الصبغءت الحءمضا  والقءلدي .م

 ترد رمم  رحول يقصد بهء الكحول االثام . ءماليظ : لندم
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النوى وال تخواجد ي  رءذبءت النوى، تقوم نوى الداليء بخنظام الخفءلالت  يقاقا الداليء  ه  إيدى أهم لضتتاءتالنواة: 

 موجودة ي  المتتءدة الصتتتتتتبغاتت  مورثتتءت ةتتتتتتمنالكاماتتءئاتت  الحاويتت  ي  الدماتت  رمتتء تقوم بحفظ المعمومتتءت الوراثاتت  

ي  لمم األياء  الدموي، تعد النواة لبضتتتتتتاًء موجوداً ي  ج  الداليء يقاقاءت النوى، ويحخوي لمى .تالكروموستتتتتتومء

اخوباليم(، مراقب  الخفءلالت الكاماءئا  بءلهاولى )الس أسءساخان:وتافخان  ءالجز  الكبار من المءدة الوراثا  بءلدما . وله

وبذلب يشتتتتتك  أربر ، ماكرومخراً  11إلى  0وتدزين المعمومءت الضتتتتتروري  النقستتتتتءم الدما ، ويخراوح قطرهء مء بان 

 .لض  ي  الدما 

1. Investigating animal cells 

Cheek cells are epithelial cells that line the interior surface of our mouths. The base layer 

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. 

 . الكشف عن النوا 12
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86
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 تاريخ الخجرب :  رقم الخجرب : 

 اسم الخجرب : 

 

 

 ب:اسم الطءلب او أسمء  مجمول  الطال

6.      

5.      

8.      

0.      

11.  

 النخءئل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنءقش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماليظءت: 
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 :االنويةعزل ثانياً: 

 مواد العمل:

 ( بص  ينط ، ععار،بذور النبءتءت  ..)الخ 

 .ائبء  بخري مع أورا  ترعاس 

  محمول المزج 

 1 M sucrose 

  50 mM Tris-HCl [pH 7.2]. 

  5 mM MgCl2. 

  5 mM KCl2 

 ريقة العمل:ط

 

 النبءتا  االنسج  وتحفظ م 21 يرارة بدرج  بخري ئبت ي  البذور تنما  بعد النبءتا  األجزا  لمى الحصول يخم .1

 .االسخددام لحد سءل  2-1 لمدة بءل مل

تعزل االنستج  المرستخاما  من االنستج  النبءتا  المبردة وتقطع الى قطع صغارة داخ  ئبت بخري بءسخددام ال   .2

  ظروف مبردة.يءدة وب

 ممم محمول المزج ويعءد تقطاع االنسج  المرسخاما . 11يضءف  .2

 ئبقءت من الشءش. أربعتفص  االنوي  لن بقءيء المكونءت الدموي  من خالل ترعاس الدماط النءتل لبر  .4

 دقءئت. 2ولمدة  411xgترسب االنوي  بءسخددام جهءي الطرد المررزي لمى  .0

 م  من محمول المزج المبرد. 11ي  تعمات االنوي  بإةءيخم إلءدة   .6

لحان  18-االنويت  ويحفظ بدرج  يرارة من الكماستتتتتتارول الى مزيل  %61يضتتتتتتءف يجم مستتتتتتءو ذو ترراز  .5

 االسخددام.

ثءناءً: رؤي  النواة تح  المجهر الضتتتوئ  المررب ويخم ذلب من خالل يحص عتتترائس يجءجا  جءهزة تح  المجهر 

 النبءتا  )ستاخم الشترح بءلخفصتا  اليقء ي  تجرب  االنفستءم الداط  لالنسج الضتوئا  او تحضتار وتصتباغ األجزا  

 (.النبءتا 

 

 

 

 

 أسئلة للمناقشة

اذكدددر نمدددوذج مدددن كدددل مدددن  مدددا أاضدددل نمدددوذج لرةيدددة الندددوا  تحدددت المجهدددر الضدددوئي ولمددداذا؟ السؤال االول

 االنسان والنبات؟

 االنوية؟ عزل طرائق التالف السؤال الثاني

 هل تتوقع التالف اي تركيز االنوية المعزولة من نسيج معين عند إعاد  التجر ة؟ السؤال الثالث

 ما ال اية العلمية من عزل االنوية من لاليا نسيج معين؟ السؤال الرا ع
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 تاريخ الخجرب :  رقم الخجرب : 

 اسم الخجرب : 

 

 

 اسم الطءلب او أسمء  مجمول  الطالب:

1.      

2.      

2.      

4.      

0.  

 النخءئل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنءقش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماليظءت: 
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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: 

 To identify the presence of Barr body in the female Buccal cavity. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Buccal smear – Identification of Barr Body13 

 

 

 

                                                                                              .الكشف عن ال شاء البالزمي   5

 

Barr bodies represent the inactive X chromosome and are normally 
found only in female somatic cells. 
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 تاريخ الخجرب :  رقم الخجرب : 

 اسم الخجرب : 

 

 

 اسم الطءلب او أسمء  مجمول  الطالب:

1.      

2.      

2.      

4.      

0.  

 :النخءئل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنءقش :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماليظءت: 

 

 

 

 


