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 ً Sectioning methodsمقطعيةالتحضيراتًالًطريقة:ثانيا ً

وهي من اهم الطرق لدراسة العينات على مستواها النسيجي والخلوي والغرض منها الحصول على 

بانه شريحة رقيقة تقطع من جزء ماخوذ من كائن  Sectionمقطع نسيجي رقيق جداً، ويعرف المقطع 

 حي لغرض دراسة تركيب او ترتيب الخاليا المكونة لها.

1-  

 : Hand sectioningالقطع اليدوي  -أ  

وتقطع  باليدمقاطع من مواد تمسك يستخدم القطع باليد الحرة باستعمال سكين خاص او شفرة للحصول على 

 ارنة بالمقاطع التي يتم الحصول عليها بالقطع اآللي.قالى مقاطع سميكة نوعا ما م
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آيل  -ب   :Mechanical sectioningالقطع ال

قها رقيقة، بحيث يختر المقاطع حتى يتم دراسة المقاطع النسيجية تحت المجهر الضوئي يجب ان تكون

 Microtomeجهاز المشراح او المقطاع  الضوء. ويتم الحصول على المقاطع الرقيقة بواسطة استخدام

 . يتركب اي جهاز تقطيع من االجزاء التالية:لقطع النماذج

 لمقاطع.لسكين القطع، حامل السكين، حامل العينة، آلة دفع العينة او السكين اثناء القطع، آلة ضبط السمك 

ن ثابتة وحامل العينة هو المتحرك، اال ان بعضها يكون فيه يان اغلب االجهزة مصنوعة بحيث تبقى السك

 ، منها:القالب ثابت والسكين هي المتحركة. توجد عدة انواع من اجهزة التقطيع

 Hand microtomeجهاز التقطيع اليدوي  -1

  Rocking microtome جهاز التقطيع الهزاز -2

 Rotary microtome قطيع الدوارجهاز الت -3

    Sliding microtome التقطيع االنزالقي جهاز -4

 Freezing microtome (Cryostat)جهازالتقطيع الجليدي  -5

)يستخدم لعمل مقاطع فائقة السمك للفحص   Ultra-microtome جهاز التقطيع الدقيق او المستدق -6

 بالمجهر االلكتروني(.

  

Microtome

Ordinary 
Microtome

Hand 
Microtome

Rocking 
Microtome

Rotary 
Microtome

Sliding 
Microtome

Freezing 
Microtome

Ultra-
Microtome
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 Rocking microtome
https://www.youtube.com/watch?v=dsQRvW0KNTw 

 Hand microtome
https://www.youtube.com/watch?v=l5WPPPpw_2Q 

  

  

 Sliding microtome
https://www.youtube.com/watch?v=_50IiLGoqVE 

 Rotary microtome
https://www.youtube.com/watch?v=KnMdSgd5mts 

  

  

 Freezing microtome
https://www.youtube.com/watch?v=gqv0pHnk8qw 

 microtome-Ultra
https://www.youtube.com/watch?v=p9vaiXq8T7Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dsQRvW0KNTw
https://www.youtube.com/watch?v=l5WPPPpw_2Q
https://www.youtube.com/watch?v=_50IiLGoqVE
https://www.youtube.com/watch?v=KnMdSgd5mts
https://www.youtube.com/watch?v=gqv0pHnk8qw
https://www.youtube.com/watch?v=p9vaiXq8T7Y
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 نس يجية محمةل عىل رشاحئ زجاجية:اخلطوات املتبعة لعمل مقاطع 

 Sampling (Obtaining the specimen)الحصول على العينة  -1

  Fixation تثبيت العينة -2

  Washing غسل العينة -3

  Dehydration نزع الماء من العينة -4

  Clearing ترويق العينة -5

  Infiltration تخليل او تشريب العينة -6

  Embedding طمر العينة -7

  Trimming التشذيب -8

  Sectioning القطع -9

  Staining صبغ القطاعات -10

 Permanent slideلعمل شريحة مستديمة   Mounting تغطية الشرائح -11

  Cleaning and Labelling ( الشرائحوسم)تعليم تنظيف و  -12
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 Paraffin Techniqueخطوات الطمر بشمع البارافني 

 

 

1- Obtain 
specimen

2- Fixation

3- Dehydration 
(in ascending 

grades of 
Alcohol)

6- Clearing (in 
Xylol)

5- Impregnation 
(in Paraffin)

4- Embedding (in 
Paraffin)

7- Cut Sections

8- Plck sectios (on 
Glass slides) 

Specimen

Fixation

Dehydration

Clearing

Impregnating 
in paraffin wax

EmbiddingCutting

Depraffinized

Hydration

Staining

Cover slipping

Tissue 

Processing 
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   Sampling (Obtaining the specimen)احلصول عىل العينة 

من االنسان المريض خالل العملية الجراحية ومن الحيوان بعد  Biopsyنحصل على العينة انا بشكل خزعة 

قتله مباشرة . ويعرف القتل بانه ايقاف دائم وسريع لجميع العمليات الحيوية. وتتم عملية القتل بعدة وسائل منها: 

 الذبح، التنخع، ضرب مؤحرة الرأس، التخدر، الخنق، التبريد.

 

 :Slaughterاذلحب 

العمليات واسرعها وتطبق على معظم الحيوانات الفقارية باستثناء االسماك ، وتستخدم فيها وهي من اسهل 

 سكين حادة جدا وتتم عملية الذبح بقطع اوردة وشرايين الرقبة مع القصبة الهوائية والبلعوم.

 

 Spinal dislocationالتنخع 

هاز العصبي المركزي او المخ وبذلك ال ويقصد بها شل الحيوان شال كامال وذلك بفصل الحبل الشوكي عن الج

يحس الحيوان بااللم اثناء عملية التشريح وتتم عملية التنخع بغرز ابرة التشريح الحادة فيما بين الفقرة االولى 

من الفقرات العنقية والجمجمية حتى تصل الى الحبل الشوكي ثم تحرك هذه االبرة )يمينا ويسارا، الى االمام 

االنفصال التام للحبل الشوكي عن الجهاز العصبي المركزي وكثيرا ما يطبق على  حتى نضمن والخلف(

 الضفادع.
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 Hit the back of the headرضب مؤخرة الرأ س 

وتهدف الى ارتجاج مخي مفاجئ بحيث يصبح الحيوان بعدها في حالة غيبوبة تامة تتم هذه العملية باالمساك 

البطنية باتجاهك مع ترك منطقة العنق والرأس حرة الحركة ثم يضرب  الجيد بالحيوانات بحيث تكون الناحية

بمؤخرة الرأس الخلفية ويشكل سريع ومفاجئ على اي جسم صلب ) طاولة، صخرة، حائط...الخ(، ويجب ان 

خوف واال تألم الحيوان ويعرف نجاح العملية في حالة  يتم االرتجاج المخي بضربة واحدة فقط بدون تردد او

 خروج الدم من قتحتي االنف )هذه الطريقة تناسب الفئران والضفادع واالفاعي(.الفار ب

 

 :Asphyxiationاخلنق 

، وتتم بوضع الحيوان في قنينة ماء مغلي بعد تبريده بحيث  Snailتستخدم مع بعض الحيوانات خاصة القواقع 

 يكون قد طرد جميع هوائه ثم يحكم سد القنينة.

 



رابعةالمحاضرة ال                     تقنيات نسيجية                                                                          

9 
 

   Coolingالتربيد 

، وذلك بوضع Tapeworms، والديدان الشريطية Fishesوانات كاالسماك يزئي لبعض الحبالتبريد الجوتتم 

الحيوانات في جليد مملح او ماء مثلج او داخل ردهات المجمدات الى ان ترتخي الحيوانات بعدها تنقل الى ماء 

 فاتر ثم تثبت.

 :Anesthetizationالتخدير 

، اليثر Chloroformهو ايقاف مؤقت لجميع العمليات الحيوية باستخدام مادة مخدرة مثل )الكلوروفورم 

Ether البعض يعتبرها اول الخطوات الواجب اتباعها وخاصة لو كانت نماذج حيوانية لغرض اكساب .)

           النموذج االرتخاء الكافي وعدم تشوهه اثناء التثبيت.

 


