
 األدوات واألجهزة المستخدمة في الدراسات الخلوية

البصرية , فقد ساهم  جه لتطور فروع أخرى من العلوم وخصوصًا الكيمياء والفيزياء يت نلقد ظهر وتطور علم الخلية 
 علم الفيزياء البصرية في تطور المجاهر وأصبح لدينا اآلن أنواع مختلفة من المجاهر وصلت لقوة تكبير عالية جدًا 

لمكونات الخلية وثابتة الدقة والعضوية وساهمت كثيرًا في مساعدتنا على فهم تركيب لقد وفرت هذه المجاهر صورًا 
العضوية والتحليلية  فإن علم الكيمياء وخاصة الكيمياء للفيزياء البصرية ,  ووظائف هذه المكونات , إضافة

والحيوية ساعدت في معرفة التركيب الكيميائي الدقيق لمؤلفات التراكيب الخلوية , كما ساهمت في الكشف عن  
البيولوجية  تركيبها وأهميتهاوظائفها وأهميتها البيولوجية , ويعود الفضل في معرفة نسب المواد العضوية وتفاصيل 

   في الخاليا وكذلك تحديد دورة العناصر في الخلية وفهم االنقسامات ودور الكروموزرمات وغيرها إلى الكيمياء.

ولوال الترابط بين علم الخلية وهذه العلوم و غيرها لما تقدمت المعرفة بشكل كبير في العلوم الطبية والصيدالنية 
 ه. لتصل إلى ما وصلت إلي

 :Microscopesالمجاهر 

هو أفضل و أقوى   ؤية األشياء الدقيقة وهنالك من العيون لبعض الحيوانات مار ال تملك العين البشرية كفاءة كبيرة ل
 بكثير منها. 

إن حدود رؤية األجسام بالنسبة للعين البشرية محدود جدًا حتى أننا ال نستطيع رؤية الكثير من األشياء التي نعلم 
وتقع أغلب أحجام الخاليا خارج قدرة بصرنا عن مشاهدتها. كما أننا ال نستطيع تمييز جسمين منفصلين  بوجودها 

 ميكرومتر( ونراهما على أنهما جسمًا واحدًا.  100ملمتر )  5.1عن بعضهما بمسافة أقل من 

ة. يعد ظهور رية في رؤية األشياء الدقيق لذلك أصبح من الضروري وجود معدات الزمة لمساعدة العين البش
ألنها سمحت لنا برؤية عالم لم نستطع أن نراه سابقًا، وتوفر اآلن عدة أنواع من المجاهر منها ماهو  المجاهر ثورة

هو معقد جدًا حتى أننا اليوم نستطيع من خاللها تمييز ذرات تفصل بينها مسافات ال تزيد عن   بسيط ومنها ما
نانومتر. تختلف القدرة التمييزية للمجاهر ويعتمد ذلك على الطول الموجي لمصدر الضوء، حيث تزداد القوة  0.2



الضوئي العادي تصل إلى باستخدام مصادر إضاءة ذات طول موجة قصير. لذلك فالقدرة التمييزية للمجهر 
 مايكرومتر عند استخدام األشعة فوق البنفسجية. 0.1نانو متر(، بينما تصل إلى   200مايكرومتر ) 0.2حوالي 

إن استخدام مصادر ضوئية بأطوال موجية قصيرة يؤدي إلى عدد من المشاكل أهمها عتامة العدسات الزجاجية  
 ثل عدسات الكوارتز وغيرها. لذلك فإنه تستخدم أنواع أخرى من العدسات م

مرة أكثر مما تراه العين البشرية،  500في جميع األحوال فإن هذه المجاهر تعمل على تكبير األجسام إلى حوالي 
ويمكن من خالل مشاهدة النواة والنوية والميتاكوندريا واألجسام المركزية والكروموزرمات ومع ذلك فإن هناك بعض 

رؤيتها تحت هذه المجاهر كما هو الحال بالريبوزومات، كما ال يمكن معرفة التراكيب  التراكيب الخلوية ال يمكن
  100.000الجزيئية لمعظم مكزنات الخلية، لذلك فإن المجهر االلكتروني يعمل على تكبير األجسام ألكثر من 

 مرة أكثر مما تراه العين. 

 : Light compound microscope المجهر الضوئي المركب -1

وترتبط من األسفل بقرص دائري متحرك   Ocullarا المجهر من أنبوبة تتثبت فيها العدسات العينية يتألف هذ 
×، يوجد  100 – 2تختلف في قوة تكبيرها من  Objectivesيحمل عددًا من العدسات الجسمية أو الشيئية 

لتثبيت الشرائح ويرتبط معه لولبين لتنظيم المسافة بين الشريحة   Stageفي المجهر المنضدة أو المسرح 
 والعدسات الشيئية.

تضاء الشريحة أو العينة عن طريق مصباح كهربائي يقع أسفل المسرح ويعلوه مكثف يعمل على إسقاط 
 األشعة الضوئية على هيئة حزمة على العينية 



  

 هددًا من المجاهر المحورة من المجعر الضوئي ومنها:  لقد تقدم تطور هذا المجهر مرارًا، ونمتلك اآلن

: يتم فيه إسقاط الضوء بشكل مائل على العينة بحيث تظهر العينة  .Dark field Mمجهر الحقل المظلم  •
 مضاءة ومحاطة بحقل مظلم.

الذي يميز أجزاء العينة من خالل االختالف في طور  phase contrastالمجهر متباين األطوار  •
اإلشعاع المخترق أو التكبير من أجزاء العينة ويتميز هذا النوع من المجاهر بوجود صفيحة انكسار مركبة  

 األشعة تقع في العدسة الجسمية لزيادة التباين بحيث تظهر أجزاء العينة متباينة األطوار.
الذي يعتمد على  .polarization Mكما تم تطوير أنواع أخرى من المجاهر مثل مجهر االستقطاب  •

الضوء المستقطب مع وجود مناشير لتحليل االشعاعات المنعكسة من العينة وتوجيهها نحو العدسات 
 الجسمية . 

من األعلى على  الذي يعتمد على إسقاط األشعة فوق البنفسجية  .Flourescence Mوالمجهر الفلورة  •
 العينة وتحليل التألق الطبقي لألجزاء المتألقة من العينة.

إن الكثير من التفاصيل الدقيقة لمكونات الخلية مثل الريبوزومات وتركيب األغشية وتركيب العضيات وغيرها ال  
ه المجاهر بسبب يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي المركب أو المجاهر المطورة ألن هذه األجزاء تقع خارج قدرة هذ 

  – 100.000 ني الذي يعمل على تكبير األشياء إلى مابينو صغرها المتناهي، لذلك فإن المجهر االلكتر 
 مرة هو أفضل المجاهر التي تساعدنا في دراسة األشياء المتناهية الدقة. 250.000



 : Electronic Microscopeالمجهر االلكتروني 

نانومتر نتيجة الستخدام مصدر إضاءة  0002عالية جدًا تصل إلى حوالي  يتميز المجهر االلكتروني بقوة تمييز
 .نانومتر(  0.004) يعتمد على االلكترونات التي لها طول موجي قصير جداً 

يترتب المجهر االلكتروني بطريقة معاكسة لترتيب أجزاء المجهر الضوئي حيث يكون مصدر اإلضاءة فيه من  
األعلى تليها العدسات وقد يقع موضع العينة بين العدسات كما هو الحال في المجهر االلكتروني النفاذ 

Transmission  أو في األسقل كما هو الحال في المجهر االلكتروني الماسحScanning E.M . 

يتألف مصدر اإلضاءة في المجهر االلكتروني إما من خيط التنغستين أو قطب سالب )كاثود( مرتبط بمصدر 
كيلو فولت. يعمل التيار الكهربائي العالي على تهيج مصدر اإلضاءة بشدة  100فائق للفولتيه تصل إلى حوالي 

متر  2عبر اسطوانة عمودية يبلغ طولها حوالي  كبيرة مما يؤدي إلى قذف سيل مستمر من االلكترونات يمر
قصير جدًا لذلك فإنها ال تسطيع قطع   لإللكترونات تترتب فيها العدسات إضافًة ألجزاء أخرى. إن الطول الموجي 

بالهجرة   لإللكترونات بوجود الهواء لهذا فإن تفريغ االسطوانة العمودية من الهواء للسماح  مسافات طويلة خصوصاً 
وضع قطب موجب ن االصطدام بجزيئات الهواء وألجل زيادة تسريع االلكترونات عبر االسطوانة قإنه يدو بحرية 

باتجاه العدسات الكهرومغناطيسية   األسفلتحة دقيقة تسمح لسيل االلكترونات بالنفاذ نحو داخل االسطوانة ذو ف
 مصطدمًا أو مخترقًا العينة. 

ني ليست عدسات زجاجية أو مصنوعة من الكوارتز بل إنها ملفات إن العدسات المستخدمة في المجهر االلكترو 
 كهربائية ذات صفيحة مثقبة من المعدن ويتم تنظيم العدسات بواسطة ضاغط خاص بذلك.

ترتبط العدسات االلكترونية بتيار كهربائي وعندما يسري التيار فإنه يتولد مجال مغناطيسي يكون عموديًا على 
لمار عبر ثقب العدسة االلكترونية. وعن طريق تنظيم ضابط العدسة قإنه يتم تكوين  مسار سيل االلكترونات ا

صورة مكبرة للعينة تمرر الى العدسة العينية في األسفل لتقوم بزيادة تكبيرها واسقاطها على لوح فوتوغرافي أو  
 شاشة متألقة. 

كبير إضافًة لعدسة العينية وتدعى بالعدسة ويذكر بأن للمجاهر االلكترونية عادًة عدستان جسميتان لزيادة قوة الت
 . المكبرة



وني نتيجة لتبعثر االلكترونات بعد اصطدامها بجزيئات العينة. فإن كانت جزيئات ر تنشأ الصورة في المجهر االلكت
 موقع معين من العينة ذات كثافة عالية فإن االلكترونات المصطدمة بها ستتشتت بقوة بحيث ال تمر خالل فتحة 

رونات فإن الموقع يظهر داكنًا على الشاشة المتألقة، أما األجزاء الشفافة أو األقل العدسة ونتيجة لفقدان هذه االلكت
كثافة في العينة فإنها تشتت االلكترونات بطريقة مرنة تسمح بمرورها عبر العدسة، مما يشكل لها موقعًا فاتحًا  

الناتجة عن طريق معاملة العينة بأمالح المعادن الثقيلة ) األصبغة التباين في الصورة  على الشاشة. ويمكن زيادة
 االلكترونية(.

 تحضير العينة البيولوجية للفحص المجهري:

هنالك الكثير من الصعوبات في رؤية التفاصيل الخلوية للنماذج الحية بسبب شفافيتها. لذلك فإنه عند الحاجة 
بغات خاصة. ويتوفر اآلن في المختبرات أنواع مختلفة من هذه لزيادة كفاءة الفحص المجهري فإنه نستخدم ص

األصباغ بعضها منخفض في صباغة أجزاء معينة من الخاليا و أخرى عامة فصبغة الهيماتوكسيلين تعمل على 
 .RNAوالـ  DNAتلوين األجزاء ذات الشحنات السالبة مثل النواة الغنية باألحماض النووية السلبة الشحنة كالـ 

فر اآلن العديد من هذه األصبغة العضوية العضوية مثل أخضر الماالكيت، وصبغة السوداء، والكوماسي ويتو 
 األزرق هذا إضافًة لدالئل صبغية أكثر تخصصًا مثل األضداد والمستضدات الموسمة بالمواد المتألقة. 

تثبت العينة عادًة قبل التلوين وذلك لجعلها قابلة للتصبغ بكفاءة أكبر إضافًة لتثبيت العينات لضمان عدم  
 ضياعها. 

شيوعًا في التثبيت هو تغطيس العينة في حمض أو محاليل عضوية مثل الكحول)  إن أول الطرق وأكثرها شيوعاً 
 %(.  95-70بالتراكيز  

أما الطريقة الحديثة فتعتمد على تعريض العينات البيولوجية إلى االلدهيدات النشيطة وخصوصًا الفورم الدهيد  
والجلوتارالدهيد التي ترتبط مع الجزيئات الحرة في األحماض األمينية للبروتينات بروابط   % 10تركيز   )الفورمالين(

 ها.تعمل من خاللها على ربط الجزيئات المتجاورة مع بعض 



بعض العينات البيولوجية هي عينات نسيجية يصعب فحصها بصورتها االساسية ألنها سميكة وغير نفوذة للضوء 
 لذلك يتم أواًل: 

النسيجية إلى شرائح رقيقة باستخدام الميكروتوم )الخزع النسيجية(، بحيث تكون مناسبة للغحص  تقطيع العينة
كون مقاطع المجهر االلكتروني رقيقة للغاية، تكون األنسجة ، بينما تميكرومتر 10-1بالمجهر الضوئي بين 

بشكل عام لينة التسمح بقطعها مباشرًة بالميكروتوم، لذلك يتم أواًل طمرها في شمع البارافين ضمن قالب صغير 
 ويترك القالب حتى يتصلب الشمع ليصبح بعد ذلك جاهزًا للقطع.

تفاصيل التي قد ال يمكن الحصول عليها بسبب التثبيت إن بعض الفحوصات النسيجية تهدف لمعرفة بعض ال 
. يجمد النسيج  Rapid freezingوالطمر لذلك تستخدم طريقة بديلة ال تحتاج الطمر وهي التجميد الفائق 

محفوظ في عبوة أو   Cryostalالمطلوب فحصه أواًل ثم يقطع بعد ذلك إلى شرائح رقيقة بواسطة أداة خاصة 
 .حافظة مبردة جداً 

لي الجلسة: التعرف على أشكال مختلفة من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية وحيدات الخلية والتعرف على عم
 البنية الخلوية ورؤية بعض مكونات الخاليا.


