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   Non-sectioning methodsأوال: تحضيرات المقطعية

   

تستعمل هذه الطريقة لعمل التحضيرات المؤقتة لالنسجة التي ليست طرية بالقدر الذي يسمح لعمل 

 هي دون طمر مسبق. من العينات التي تخضع للهرسمسحة منها وال صلبة لدرجة تكفي لقطعها 

والعقد  ،المبايض والغدد اللعابية لذبابة الفاكهة ، القمم النامية في الساق والجذور والمياسم  الهايدرا،

المفاوية واالورام الطرية والحويصالت المنوية والبربخ وبطانة المهبل وسقف الحلق ودراسة مراحل 

 ومشاهدة الكروموسومات.خلوي لاالنقسام ا

بصورة عامة يهرس النسيج بوضع العينة على شريحة نظيفة وتفرش تحت غطاء الشريحة بضغطها 

بشكل يمكن من نشر وفرد الخاليا ومن المعتاد ان تحاط العينة بسائل مناسب قبل هرسها ويعتمد اختيار 

 لجذور او السيقان توضع عادة فيلفالقممم النامية  السائل على طبيعة العينة والغاية من التحضير،

خاليا قبل ان تصبغ بصبغة االسيتوكارمين لليفكك جدران ا HClمحلول حامض الهيدروكلوريك 

acetocarmine  او اسيتواورسينacetoorcin،  اما الهايدراHydra  فيمكن هرسها في ماء او

 لتوضيح خالياها الالسعة. Ringer solutionمحلول رنجر 
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 :هرسة من سقف احللق وابطن الفم حتضري

قيقة ر Squamousحرشفية  epitheliumخاليا ظهارية  Buccal cellsتعد خاليا سقف الحلق وباطن الفم  

 ث يصطبغحيالخاليا الحرشفية القاعدية تتضمن ثالثة انواع وهي:   وتشبه الحراشف ولديها حواف غير منتظمة.

وفي ،  باللون الوردي تصطبغالخد الداخلي مثل خاليا األسطح غير الكيراتينية ، أزرق باللون سيتوبالزم ال

فيها  Micronucleusويزداد وجود االنوية الصغيرة   .لبرتقاليتصطبغ باللون ا األسطح الكيراتينية مثل اللثة

الحصول عليها يمكن هذا النوع من الخاليا  .Sickle cell anemiaفي بعض االمراض مثل فقر الدم المنجلي 

 .بسهولة

 

  

 :  Materials and toolsاملواد والاهجزة املس تعمةل

  Cover slips مع اغطيتها  Slides ساليدات زجاجية -1

 Dropper قطارة -2

 Cotton swapاو  Toothpickعيدان االسنان  -3

  Methylene blueزرق المثلين h صبغة -4

 Compound light microscopeمجهر ضوئي مركب  -5
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 : Method العملطريقة 

 ضع قطرة صغيرة من الماء المقطر وسط الشريحة. -1

 cottonاو  toothpickبصورة دائرية بواسطة عيدان االسنان  cheekحك او اقشط باطن الخد  -2

swap .بعد غسل الفم جيدا 

 حرك نهاية عيدان االسنان في قطرة الماء الصغيرة على الشريحة. -3

على الساليد ثم حرك الخاليا الظهارية  methylene blueضع قطرة من صبغة ازرق المثلين  -4

 في الصبغة بالضغط عليها بغطاء الشريحة. scraped epithelial cellsالمقشوطة 

 .40Xثم الكبيرة  X 10افحص الساليد تحت المجهر على قوة التكبير الصغيرة  -5

 ارسم الخاليا الظهارية المختلفة بالتفصيل ووضح الفروقات بينها. -6

دقيقة  20لمدة  Giemsa stainن تصبيغ الخاليا بطريقة اخرى تشمل استخدام صبغة كمزا من الممك -7

 ( ثم تجفف بالهواء.pH 6.8ثم تغسل بمحلول منظم )دقائق  10بعد تثبيتها بالميثانول لمدة 

 

   :Results النتاجئ

 قة.متناس ذات نواة بيضوية او دائرية مصبوغة بصورة Normal buccal cellsاخلالاي الطبيعية  -1

 .Micronucleus (MN)خالاي حاوية عىل نواة رئيس ية مع بعض النوى صغرية احلجم  -2

3- Karyolytic cells  اوية عىل نواةحهارية غري ويه خالاي ظUn-nucleated buccal cell. 

 .حيث حتتوي عىل نواتني Binucleated cellsثنائية الانوية  -4
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 خاليا حرشفية حاوية نوى صغيرة                                    خاليا حرشفية طبيعية

 

 

 شريحة لخاليا سقف الفم تتضمن:
 

1- blue intermediate squamous cells (ISC), 

2-  Pink non-keratinised superficial squamous 

cells (NKSC)  

3-  Orange keratinized squamous cells 

(KSC).                     
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 مكن قياسهما كما يلي:حيث يذكرنا سابقا بان للمجهر وظفتين هما التكبير والتميز 

 قياس قوة التكبري املس تخدمة:

 وفق المعادلة التالية:تحسب قوة تكبير المجهر المستخدمة في مشاهدة عينة 

 ؟فما قوة التكبير الكلي  X 100وقوة تكبير العدسة الشيئية   10Xحيث ان: اذا كانت قوة تكبير العدسة العينية 

  X  *100X 10قوة التكبير = 

 =1000 X   

 المتيزي:قدرة 

وهي اقصر مسافة بين جسمين يمكن مالحظتهما كجسمين منفصلين عند النظر اليها باي نوع من العدسات 

 المكبرة .

 وتشمل: Abbes relationshipيتم استخراج قوة التمييز عن طريق عالقة صغيرة يطلق عليها عالقة آبي 

𝑑 =
0.6 ∗  λ

𝑛 ∗ 𝑠𝑖𝑛θ
 

 حيث ان :

dقدرة التمييز = 

 لكل العدسات= ثابت 0.6

λ  =الطول الموجي للشعاع المستخدم في اضاءة النموذج 

n*sin θ البعد البؤري للعدسة الشيئية = 

ز لعينة خاليا حرشفية تم قياسها بالعدسة العينية   ،40Xو الشيئية  10Xس/ جد قوة التكبير والتميير

ي    ؟1.6علما ان البعد البؤري للعدسة الشيئية  °60Aباستخدام شعاع بطول موج 


