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 تحضير النسيج للفحص المجهري بالمجهر الضوئي التقليدي -1

حتى نتمكن من رؤية النسيج تحت المجهر يجب صنع مقطع رقيق شفاف وملون من النسيج المراد فحصه. وبما أن األنسجة غير     

شفافة وذات ثخانة متفاوتة يجب تحضيرها بشكل يمكننا من الحصول على مقطع رقيق وشفاف. تمر المقاطع بعدها بمراحل تدعى 

 وهي تشبه "الطبخ" وتشمل: Tissue Processingبمجموعها بالتحضير النسيجي 

يتم عن طريق غمر العينة بمحاليل كيميائية بحيث تبقى بحالة نستطيع االحتفاظ بها لمدة طويلة دون أن تتضرر. (: Fixationالتثبيت ) -1

إلى تجميد الخاليا،  دي التثبيتيؤيجب البدء بتثبيت العينة بأسرع وقت ممكن وذلك للحد من التحلل الذاتي للعينة أو التلوث الجرثومي لها. 

ا مالنسج، األعضاء في حالة أقرب ما تكون من الحالة الحية. بما أن المثبتات تحتاج إلى وقت للنفاذ ضمن األنسجة وإتمام عملية التثبيت وب

توضع المقاطع النسيجية ملم سماكة حتى يتم التثبيت الجيد.  4-3أن األنسجة ذات سماكة متفاوتة يجب تقطيعها إلى شرائح ال تتجاوز 

 يعتبر التثبيت الكيميائي الطريقة األكثر شيوعا باستخدام مادتي: . Cassettesالمراد دراستها في كاسيتات 

: التي تستخدم في التحضير لدراسة العينات بالمجهر الضوئي خاصة )الفورمول أو الفورمالين(( Formaldehyde)الفورماالدهيد

 وهي طريقة التثبيت األكثر شيوعاً لألنسجة.  %10ء من الفورمول بتركيز المحلول المتعادل المدرو

 (: التي تستخدم في التحضير لدراسة العينات بالمجهر اإللكترونيGlutaraldehyde)والجلوتارالدهيد

 

 الغسل بالماء الجاري إلزالة الفائض من المثبت ومنع أي ترسبات له.- 2

 

القطع النسيجية المثبتة تحوي دائماً على الماء وبما أن الشمع غير ذواب في الماء فال يمكن إجراء بما أن  :Dehydration التجفيف -3

عملية اإلدماج إال بعد إزالة الماء باستعمال أحواض متتالية من الكحول اإليتيلي أو بعض العوامل المجففة األخرى. يتم التجفيف في 

-سا2لمدة  %70كحول ---سا2لمدة  %50تزايدة من الكحول حيث توضع العينة: كحول الكحول اإليتيلي عادة بشكل متدرج وبتراكيز م

ال ينحل الشمع بالكحول  .ساعات وبحوضين منفصلين على األقل للتأكد من سحب الماء4كحول مطلق لمدة ---سا2لمدة  %90كحول --

 ة ويتم ذلك بإجراءلذلك نفتش عن مادة تزيل آثار الكحول وتسمح بدخول الشمع إلى القطعة النسيجي

 

وهو المركب األكثر استخداماً. يتم التشفيف بأحواض Xylol  أو  Xylene: وذلك باستخدام العوامل المشففة مثل: Clearingالتشفيف  -4

 ساعة في كل حوض(.2-1متتالية )حوضين: تبقى العينات 

 

العينات في حوضين أو ثالثة من الشمع المنصهر حيث تبقى : وذلك بغمر Paraffin Infiltrationالتشريب بالشمع )البارافين(  -5

 ساعة في كل حوض. الهدف أن يحل الشمع محل الماء الذي تم سحبه من النسيج بالتجفيف. 2-1العينات 

 

حيث يتم نقل العينة من حوض  .صلبة من النسيج لتسهيل قطعه Blocks(: يهدف إلى صنع قوالب Embeddingاإلدماج أو الصب ) -6

المادة حيث يتم إدماج النسيج ب لشمع المنصهر )السائل( إلى قوالب معدنية مناسبة لحجمها وصب كمية مناسبة من الشمع المنصهر فوقهاا

دقائق تقريباً. عندها  10ثم تُنقل إلى سطح بارد )مثلّج( لمدة  الحاوية على النسيج. Paraffin Blocksالشمعية لتشكيل قوالب البارافين 

ى بالـ يمكن فصل    Microtomeالقالب عن اإلناء المعدني الحاوي له بسهولة ويصبح جاهزاً للقطع بجهاز خاص يسمَّ

 

: لكي نستطيع أن نقطع القطع النسيجية إلى مقاطع رقيقة يجب تثبيت القوالب البارافينية الحاوية على القطع Sectioningالقطع  -7

هذا األخير مزود بقبضة تدوير، حيث تؤدي كل دورة إلى تقدم حامل القطعة إلى   Microtomeالنسيجية على الجزء المتحرك من الـ

حركة ذهاب وإياب من األعلى إلى األسفل ومن األسفل إلى األعلى حتى تصل أمام شفرة حادة خاصة. يمكن أن نحدد مقدار تقدم الحامل 

ميكرون(. بإعادة  6-5ميكرون وروتينياً يُطلب  10-3 بلولب خاص، كما يمكن ضبط سماكة المقطع بلولب آخر )السماكة تكون بين

تدوير القبضة نحصل على مقاطع متسلسلة متساوية السماكة على شكل شريط. يمكن أن نجزىء هذا الشريط وننقل األجزاء المرغوبة 



تشكل التجعدات. نظيفة بعد وضعها في حوض ماء دافىء حيث تطفو على سطحه وذلك يساعد على منع  Slideإلى شريحة زجاجية 

التبدالت الصنعية الناجمة عن هذه العملية قد تشاهد على شكل تمزق، التواء، فجوات...توضع الشرائح الزجاجية ضمن حامل خاص لها 

 دقيقة( 20 – 15بعد ذلك في محم دافىء ليساعد على التصاق العينة على الشريحة )لمدة 

هو تعزيز التباين الطبيعي وزيادة إيضاح المركبات النسيجية والخلوية المختلفة مما  إن الهدف من التلوين Dewaxing: إزالة الشمع -8

يسمح لنا بتحليل مجهري جيد. معظم الملونات المستخدمة مائية وال يوجد ملونات قابلة للتطبيق على مقطع الشمع، لذلك من الضروري 

ثم ماء   ثم تراكيز متناقصة من الكحول Xylene تخدمة لإلدماج أيوذلك بعكس الخطوات المس عند تلوين المقطع الشمعي إزالة الشمع

 .د3-2مقطر. تبقى الشرائح الزجاجية في هذه األحواض 

تستخدم في عملية التلوين مجموعة واسعة من الملونات التي قد تم اختيارها لقدرتها على إظهار مختلف المركبات :  Stainingالتلوين -9

التلوينات األخرى يشار إليها "بالـتلوينات الخاصة" و  H&E أو الـ Hematoxylin-Eosin روتيني هو الـالخلوية للنسج. الملون ال

  ."التلوينات المناعية" وذلك ألنها تطبق في حاالت خاصة تبعاً للحاجة إليضاح مكونات خلوية أو نسيجية معينة

والذي يلون النوى والمناطق من الهيولى الغنية د( 5-2)أوالً  Hematoxylinخالل عملية التلوين التقليدية يتم التلوين بالهيماتوكسلين 

ن باإليوزين ثم تُغسل المحضرات بالماء بالشبكة الهيولية الباطنة المحببة بلون أزرق قاتم أو بنفسجي  الذي يلون دEosin (0.5-2 )ثم تُلَوَّ

 مركبات التلوين حمضية أو قلوية  الهيولى واأللياف خارج الخلوية )الكوالجين( باللون الزهري. معظم

     Hematoxylin - toluidine blue -methylene blue)القلوية(: من األصباغ القاعدية

    Eosin - Orange G – acid  fuchsinمن األصباغ الحمضية:

بينما تسمى المركبات الخلوية أو  Acidophilicلذلك فان المركبات الخلوية أو النسيجية ذات االنجذاب للصبغة الحمضية تسمى َحِمَضة 

 .Basophilicالنسيجية ذات االنجذاب للصبغة القلوية بالقَِعدة 

للحفاظ على المحضرات لفترة زمنية طويلة ولحمايتها من الخدش و للحصول على رؤية جيدة  Coverslipping: التغطية بالساترات -10

مجدداً  Dehydration الزجاجية أو البالستيكية. إن ذلك يتطلب نزع الماءللقراءة على المجهر يجب تغطية المحضرات بالساترات 

والذي يماثل معامل انكسارها  أو مركبات مماثلة Canada Balsam ثم إضافة قطرة من بلسم كندا xyleneثم  )كحول بتراكيز متزايدة

 .بساترة ذات أبعاد مناسبة. تُترك بعد ذلك لتجّف ثم تُحفظ معامل انكسار الزجاج، ثم التستير

 لمعرفة قيمة لتكبير للصورة المشاهدة بالمجهر نستخدم المعادلة التالية:

 تكبير العدسة الجسمية )الشيئية(  Xالتكبير = تكبير العدسة العينية 

 ت الجسمية فتكون:( أما العدساX20أو  X10تحوي المجاهر عادة على عدسات عينية ذات تكبير )

X4 )وتدعى بالعدسة الماسحة )تبدي البنية العامة : 

X10 وهي عدسة التكبير المنخفض : 

X40 وهي عدسة التكبير العالي : 

X100 وهي عدسة التكبير األعلى وتدعى بالعدسة الغاطسة نظراً الستخدام زيت الغمر :Immersion Oil  

في  H&E stained slidesإيوزين -والشرائح الزجاجية الملونة بالهيماتوكسلين Paraffin Blocksيمكن االحتفاظ بقوالب البارافين 

ظروف مناسبة )رطوبة منخفضة ودون التعرض لحرارة عالية أو أشعة الشمس المباشرة( لسنوات طويلة )عشرات السنين(. يمكن 

 االستفادة منها بهدف مراجعة الحاالت المرضية وألهداف بحثية متنوعة.

 



 فحص محضرات المقاطع النسيجية بالمجهر الضوئي: -2

العينات النسيجية ثالثية األبعاد بينما المقاطع النسيجية ذات بعدين فقط. التحدي األكبر للطالب هو في إعادة تركيب البعد الثالث    

وسطوح  ها تبدي نماذج مختلفة من األحجام"المفقود" ذهنياً. على سبيل المثال وللتقريب: إذا تم قطع برتقالة بمستويات قطع مختلفة فإن

 القطع. كما هو موضح أدناه:

 

تشاهد على الشرائح الزجاجية النهائية في أي مرحلة من مراحل التحضير النسيجي بدءاً  Artifactsتبدالت صنعية يمكن أن تحدث      

ي للتحضير النسيجي. الشفرات المستخدمة في جهاز القطع قد من المحاليل )التي قد ال تكون نقية كفاية( أو عدم االلتزام بالجدول الزمن

رة تتتعرض لالهتراء أو تشكل أثالم فيها تؤثر على المقاطع المأخوذة. العناية بنظافة الحوض المائي الدافىء وانتقاء المقاطع فيه بدقة. فل

 ير بشكل جيد وضمان عدم تشكل فقاعات.  الملونات أو األصباغ لضمان عدم وجود رواسب على المقاطع النهائية منها. التست


