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هي تلك الخطوات التي يتم بواسطتها دراسة   Microscopic preparationsالتحضيرات المجهرية

والتي ال ترى بالعين المجردة او اجزاء منها او  التراكيب النسيجية والخلوية المكونة لجسم الكائن الحي

تحضير هذه العينات يتطلب مجموعة من التقانات  .اعضاء من الجسم باستخدام اجهزة ومعداد خاصة

من التقنيات تتض على الهدف المقصود اثناء الدراسة.اختيار الطريقة المناسبة النسيجية والخلوية ، ويعتمد 

 وهي : ن لتحضير العيناتالنسيجية  طريقتين اساسيتي

 تحضيرات المقطعيةNon-sectioning methods   

   تحضيرات مقطعيةSectioning methods 

 

   Non-sectioning methodsأوال: تحضيرات المقطعية

حيث يتم وضع العينة باكملها على الشريحة  :Whole mounting methodالتحميل الكلي طريقة  -1

 وعان:نوهي  ،واجنة الضفدع )الدعاميص( القمل،الدودة الكبدية مثل  دون الحاجة الى تقطيعها، للفحص

 تحميل كلي مؤقت   -أ

 تحميل كلي دائم  -ب

وهي من اسرع طرق التحضير السوائل الحيوية مثل الدم  :Smearing method طريقة المسحة -2

 والبلغم والسائل المهبلي و االنسجة الرخوة مثل الخصى الحيوانية.

: تستخدم لدراسة اجزاء من نسيج ما مثل Spreading (teasing)  method النثر او النشرطريقة  -3

 يتم تفكيكها الى الوحداتح ثم بواسطة ابرة تشريالعضالت وذلك باخذ قطعة صغيرة من العضالت 

 .، حيث يمكن لضوء الميكروسكوب ان يخترقهاالتركيبية كاالياف العضلية
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رخوة وتحويلها من الحالة ل: تستخدم لسحق العينات اSquashing methodالهرس او السحق  -4

 النسيجية الى الخلوية مثل دراسة مراحل االنقسام الخلوي ومشاهدة الكروموسومات.

: تستخدم للدراسة السريعة للعينات الحية ولوقت قصير جدا كما Direct methodالطريقة المباشرة  -5

 في فحص الخاليا الحرشفية للفم واالميبيا والبارامسيوم.

طرق التحضيرات  احدى:  وهي Temporary sectioning method  المؤقت التقطيعطريقة  -6

يجية على عينة نس الغرض منها الحصول، النسيجية لدراسة العينات على مستواها النسيجي والخلوي 

 رقيقة جدا ومؤقته مثل عمل مقطع في جذر النبات.

تستخدم للتشخيص الفوري في مختبرات االمراض النسيجية  :Freezing methodالتجميد  طريقة -7

Pathology laboratories الحاالت المرضية مثل االورام. لبعض 

 

تستعمل هذه الطريقة لالنسجة التي يصعب قطعها وخاصة سوائل الجسم كالدم والسائل المخي وسائل النخاع 

رش المسحة بف يتم تحضيراء بعض االنسجة كنخاع العظم. السائل السيلومي واالدرار وكذلك اجزوالشوكي 

. ان الخطوة االخيرة في Thin filmللحصول على طبقة رقيقة  ءالسائل بين شريحتين او بين شريحة وغطا

تحضير المسحات هي صبغها ويمكن استعمال عدة صبغات تبعا لنوع المسحة وتمثل طريقة المسحة وسيلة 

ة طرق الجراءها ، وتعد مسحة الدم عدجيدة للتشخيص في علم الخلية التشخيصي واالمراض النسيجية وهناك 

Blood smear .اشهرها 
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 :Blood smearحتضري رشحية ادلم 

والصفائح  plasma والبالزما وهو نسيج ضام يتكون من  :Blood لدما 

 Red خاليا الدم الحمراءو Platelets or thrombocytes الدموية

blood cells (RBCs) or Erythrocytes يضاءوخاليا الدم الب 

White blood cells (WBCs) or leukocytes التي تتضمن:  

 والتي تحتوي حبيبات سايتوبالزمية ، وتشمل: Granulocytesخاليا الدم البيضاء المحببة  -أ

  خاليا الدم البيضاء الحامضيةEosinophil   

  خاليا الدم البيضاء القاعديةBasophil  

  خاليا الدم البيضاء المتعادلةNeutrophil 

 : ال تحتوي حبيبات سايتوبالزمية، وتشمل:Agranulocyteخاليا الدم البيضاء غير المحببة   -ب

  الخاليا وحيدة النواةMonocyte  

  الخاليا اللمفاويةLymphocyte  

كما تعتمد  ،شكل النواة ، وجود العضيات و الحبيبات االفرازيةوجود والوظيفة،  فيتختلف الخاليا فيما بينها 

 Stainingآلية اصطباغ الخاليا في التحضيرات المجهرية على هذه االختالفات. حيث تساعد عملية الصبغ 

ريحة الدم لتحضير ش لتلوين الخاليا والعضيات مما يسهل تمييزها عن بعضها وبالتالي يسهل دراستها مجهريا.

 ، تستخدم احدى الصبغات التالي:

الخلية مكونات تتفاعل مع : وهي صبغة مفردة قاعدية stain  Methylene blueصبغة ازرق المثلين -1

 الحامضية مثل النواة.

متعادلة تصبغ مكونات الخلية  مزدوجة أصباغوهي  : Romanowsky stainsرومانوسكي  أصباغ -2

القاعدية لصبغ   Methylene blue من خليط من صبغة المثلين االزرق القاعدية والحامضية معا، تتكون
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الحامضية لصبغ المكونات القاعدية مثل  Eosinمن السايتوبالزم، وصبغة األيوسين  النواة واجزاء

 ، اضافة الى الكحول المثيلي كمذيب ومثبت أو الكلسيرول كمذيب، وهي تشمل: السايتوبالزم

  صبغة لشمانLeishman stain 

  صبغة رايتWright stain 

  صبغة كمزاGiemsa stain  

 :  Materials and toolsوالاهجزة املس تعمةلاملواد 

  Cover slips مع اغطيتها  Slides ساليدات زجاجية -1

  للتعقيم Cottonو قطن  Alcohol (%70)كحول -2

 Blood sampleألخذ عينة دم   Lancets بر وخز معقمةا -3

 Wrightرايت أو  Giemsaكمزا  ، Leishmanلشمان  ، Methylene blueزرق المثلين  صبغة -4

 Compound light microscopeمجهر ضوئي مركب  -5

 : Method طريقة العمل

 .Lancetثقب الجلد بالمثقب ي، ثم  م االصبع قبل وبعد اخذ قطرة الدميعق -1

على بعد حوالي انج واحد من ( القطرة االولى من الدم بعد اهمال) توضع قطرة الدم على شريحة افقية  -2

 النهاية اليمنى للشريحة النظيفة.

مع سطح الشريحة  45°تمسك شريحة ثانية بصورة عمودية بحيث تعمل حافتها القصيرة زاوية مقدارها  -3

 قطرة الدم.عليها االفقية التي وضعت 

الدم ،  مسة بسطحها الخلفي لقطرةقطرة الدم بحيث تكون الحافة مال تسحب الشريحة العليا قليال باتجاه -4

 وفي الزاوية بينها وبين الشريحة االفقية. عندئذ ستنتشر قطرة الدم على حافة الشريحة
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دفع الشريحة العليا باالتجاه المعاكس للجهة الموضوع عليها قطرة الدم بحيث يسحب الدم على سطح ت -5

يؤدي ن الدم يرة مبالشريحة االفقية لتتكون مسحة الدم. ان دفع الشريحة العليا ببطء او استعمال قطرة ك

 الحافة او عند نهاية المسحة.الى تركيز كريات الدم على طول 

 

 تترك الشريحة الحاوية على مسحة الدم لتجف في الهواء. -6

 توضع الشريحة الحاوية على مسحة الدم على حامل خاص للصبغ فوق مغسلة المختبر. -7

أو كمزا  Leishmanلشمان أو  Methylene blueصبغة ازرق المثلين  توضع عدة نقاط من -8

Giemsa stain  أو رايتWright stain ( دقائق ثم يضاف قطرات 3-2على مسحة الدم وتترك )

  دقائق. 10من الماء المقطر الى الصبغة ويترك خليط الماء والصبغة لمدة 

وردي ، وتترك لتجف -ون أحمرلظهر المناطق الرقيقة من المسحة باغسل الشريحة بماء مقطر حتى ت -9

  في اهواء.

30-45 angle 10µL 
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مباشرة اذا كانت للتحضير المؤقت ، اما اذا كانت الشريحة للتحضير الدائمي تفحص الشريحة  -10

بعد وضع قطرات من بلسم كندا تحت الغطاء حتى يحفظ الشريحة، ثم  فيتم وضع غطاء الشريحة ،

 يرها.ضكتب عليها اسم العينة، وتاريخ تحيبطاقة صغيرة على حافة الشريحة و ثبتت

 المراد فحصها تحتراد فحصها على المنضدة بحيث يكون وضع العينة ثبت الشريحة المت -11

( في البداية،  10Xأو  X 4، يفضل اسخدام العدسة الشيئية ذات قوة التكبير الصغرى )العدسة الشيئية

 .وتاكد انها فوق المركز االصحيح 

 تظهر الصورةحرك المنضدة الى االعلى او الى االسفل باستخدام الضابط الكبير الى ان ت -12

 Smearيفضل التركيز على المنطقة المسماة ذيل المسحة  امامك بشكل جيد من خالل العدسة العينية.

tail  حيث يكون سمك المسحة قليال مقارنة

 Smear headبرأس ووسط )جسم( المسحة 

and middle (Body) حيث يكون سمك 

    المسحة كبيرا.
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( ، ثم تحكم 100Xو   40Xالصغرى الى القوى الكبرى )غير نوع العدسة الشيئية من القوى  -13

, ضع X 100في درجة ايضاح الصورة باستخدام الضابط الصغير. في حالة استخدام العدسة الزيتية 

 للحصول على صورة عالية الدقة. Cedarقطرة من زيت خشب االرز  2-1فوق الشريحة 

 فة لخاليا الدم من النواحي التالية:قارن مع الرسم والتاشير بين االنواع الخلوية المختل -14

 شكل النواة -أ

 وجود العضيات -ب

 وجود الحبيبات االفرازية -ت

 نوع الحبيبات االفرازية -ث

 وظائف كل نوع من خاليا الدم -ج

   :Results النتاجئ

 

 

 

بلون أحمر باهت  Red blood cells (RBCs) or Erythrocytesتظهر الكريات الحمراء  -1

 زرقاء الى ارجوانية. Platelets or thrombocytesوالصفائح الدموية 

  

Neutrophil 
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 :أشكال مختلفةب White blood cells (WBCs) or leukocytesتظهر خاليا الدم البيضاء  -2

 والتي تحتوي حبيبات سايتوبالزمية ، وتشمل: Granulocytesخاليا الدم البيضاء المحببة  -أ

  خاليا الدم البيضاء الحامضيةEosinophil or Acidophil  تظهر بنوى ارجوانية ثنائية ،

 الفصوص وحبيبات سايتوبالزمية برتقالية الى حمراء.

                     
  خاليا الدم البيضاء القاعديةBasophil  تظهر بنوى ارجوانية غير منتظمة الشكل أو بشكل :

 وحبيبات سايتوبالزمية زرقاء داكنة. Sحرف 

                              
 المتعادلة  خاليا الدم البيضاءNeutrophil: ( 3تظهر بنوى ارجوانية داكنة متعددة الفصوص-

 ( فصوص وحبيبات سايتوبالزمية بلون ارجواني شاحب.5
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 وتشمل:: ال تحتوي حبيبات سايتوبالزمية، Agranulocyteخاليا الدم البيضاء غير المحببة   -ب

  الخاليا وحيدة النواةMonocyte :  تاخذ شكل حدوة الحصانحاوية على نوى تظهر ،             

(U-shape) .وسايتوبالزم قليل 

               

  الخاليا اللمفاويةLymphocyte  تظهر حاوية على نوى كروية ارجوانية وسايتوبالزم ازرق :

 باهت.

               

  كريات الدم البيضاءوظائف 

 

 

 

 

 

 


