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  حشرات عممي                                                       13المختبر الثالث عشر/

 ميديم.م.استبرق محمود                                                          

   microscopic slideالحفظ بالشرائح المجهرية 

الحشرات لغرض دراستيا تحفظ بيذه الطريقة اجسام الحشرات الكاممة الصغيرة جدا او بعض اجزاء         
 لسنوات طويمة وتنجز ىذه الطريقة بالخطوات التالية.يستمر ويكون الحفظ ىنا دائمي و تحت المجير 

او  NaOHينة الرىيفة الطرية تغمر في محمول ىيدروكسيد الصوديوم الع  maceration التفكيك  -1
دون غميو عمى نار مصباح غازي ، اما العينات الصمبة السميكة فتحتاج الى  KOHالبوتاسيوم 

 lactic، غمييا بالمحمول اعاله لوقت كافي لتخميص العينة من العضالت والدىون والمواد الغريبة 
acid  وlactophenol محاليل المستخدمة لنفس الغرض .من ال 

بعد اجراء خطوة التفكيك او المسخ تغسل العينة بماء الحنفية بأطباق بتري   washingالغسل   -2
لمتخمص من نواتج التفكيك العالقة بالعينة كما يمكن تحريك العينة اثناء الغسل ونقميا الى اكثر من 

 طبق لضمان نظافتيا .  

تم التخمص من ماء الغسيل بتمرير العينة بعدة تراكيز متسمسمة ي dehydrationازالة الماء   -3
 .التركيز حتى ال يحدث انكماش في العينة عند نقميا الى تراكيز عالية وبصورة مفاجئة

يتطمب التصبيغ في حالة االنسجة والعينات التي تتطمب دراستيا توضيح  stainingالتصبيغ   -4
  مية وغيرىا . اجزائيا الداخمية مثل مقطع القناة اليض

ىي العممية التي تجعل العينة شفافة واضحة المعالم تحت المجير وتتم ىذه  clearing الترويق  -5
او مزيج جزء واحد من المونيا القوية مع ستة اجزاء من بيروكسيد   العممية باستخدام الزايمين

  والبنزين وتعتمد فترة الترويق عمى درجة سمك وصالبة العينة. الييدروجين 

بعد انجاز كافة الخطوات   mounting specimen عمى الشريحة الزجاجية العينة تحميل  -6
السابقة يتم تحميل العينة عمى الشريحة الزجاجية وذلك بوضع قطرة او اكثر من وسط التحميل كندا 
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الشفاف في وسط الشريحة النظيفة وبعدىا يتم وضع العينة فوق كندا  Canada balsamبمسم 
تب بواسطة ابرة التشريح بالييئة المطموبة بحيث تنغمر بداخل الوسط ومن ثم يثبت غطاء بمسم وتر 

درجة لتفادي تكون فقاعات اليواء وبعدىا يوضع ثقل بسيط فوق  45الشريحة وبصورة مائمة بزاوية 
 الغطاء حتى تجف الشريحة.  

 ألنودى طرفي الشريحة تثبيت ليبل معمومات النموذج عمى اح labeling slide تعريف النموذج  -7
     .وتصبح عديمة الفائدة العينة بدون معمومات تكون غير معرفة لدى الطالب او الباحث

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


