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          جـامعـة الشـام الخاصـة

 كلية الطب البشري   

 

 

 األجهزة والطرائق املستخدمة يف دراسة اخللية

يُعزى النجاح والتقدم المستمر في اكتشاف بنية الخلية الدقيقة ومعرفة وظائفها المتعددة إلى التطور 

الطرق و اإللكترونيةية الحديثة ومنها المجاهر الضااااوئية والدقيقة ووسااااائل التقنهزة العلمية األجالهائل في 

 الخلوية الفيزيائية.

  :Microscopesالمجاهر -1

أهمية كبيرة للباحثين في علم الخلية،  ذات Organellsإن التعرف على أشااكاا الخايا وعضااياا ها

ي  رى األشياء الصغيرة الت وال يتحقق ذلك باالعتماد على المشاهدة بالعين المجردة، ألن العين المجردة ال

ة والدارسين بدراسلذلك كان البد من استخدام المجاهر التي  سمح للباحثين  *ميكرون 022 قل أبعادها عن 

سالمجهري لألعضاء )الخايا وال نظيم البنيوية المختلفة وخاصة في البناءالحيوانات في مستويات الت ج(. ن

 والمجاهر هي الصديق الدائم للعاملين في علوم الحياة والطب والزراعة.

ويوجد في الوقت الحاضاااااار نمطان رئيساااااايان من المجاهر،  ختل  فيما بينها من حي  التركيب 

هر الضااااااوئية والمجاهر اإلضااااااااءة المسااااااتخدم فيها، وهي المجاة على التكبير وطبيعة مصااااااادر والقدر

 .اإللكترونية

  :light microscopesالمجاهر الضوئية  -أ

مرة،  0222وئية الضوء المرئي كمصدر لإلنارة و تراوح قوة  كبيرها حتى  ستخدم المجاهر الض

هر من رؤية هذه المجاوذلك  بعاً لنوع العدسااااات وطوا موجات األشااااعة الضااااوئية المسااااتخدمة. و مكننا 
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ات العضيا و كالنواة والجسيمات الكوندريةات الخلوية كبيرة الحجم يز بعض العضيا مونالشكل العام للخلية، 

 أيضاً من رؤية التراكيب الخلوية الملونة. في مراحل االنقسام الخلوي، ونتمكن

 ويوجد عدة أنواع من المجاهر الضوئية أهمها:

 : microscopeCompound lightالمجهر الضوئي المركب  -1

من نوعين من العدسااات الجساامية وهي القريبة يتكون جهاز التكبير في المجهر الضااوئي المركب 

، ويوجد أيضااااااً مكث  هي التي ينظر من خالها الفاحصالمراد فحصااااال، والعدساااااات العينية  من الجسااااام

 دراستل وذلك إلنار ل بصورة جيدة.)عدسة مركزة مكثفة( يركز األشعة الضوئية على الجسم المراد 

وستقتصر دراستنا على المجهر الضوئي باعتباره المستخدم في مخابرنا. هذا وقد وصلت صناعة 

المجاهر الضااوئية إلى مراحل متقدمة جداً، فبصاابح بين أيدينا مجاهر ضااوئية حديثة ذات مواصاافات عالية 

 الدقة.

 يتركب المجهر الضوئي من ثاثة أقسام رئيسة:

 القسم اآللي. -1

 القسم البصري. -2

 القسم الضوئي.  -3

 ويتبل  كلُّ قسم من عدة أجزاء.

 المجهر الضوئي:

 العدستتتتا -3، األنبوب-2العيني ا ،  العدستتتت ا -1

-6كهربائي،  كبل-5المجهر،  حامل-4الجستتتمية، 

با-7، المنظم -8اإلحكام الستتتتتتريط والبطي ،  لول

ر المجهري لالشتتريحة ،  لولبا -9تحريك المحضتت 

 الضوئي، المنبط-11، القاعدة

 والحظار، المكثف-11 

 لوحة-13لمرور األشتتتتتعة الضتتتتتوئية،  ف حة-12 

را  المجهرية لالشتتتتتترائ  ،   مثبت-14المحضتتتتتت 

ر المجهري لالشتتتتتتريحة ،  القرص-15 المحضتتتتتت 

 الدوار الحامل للعدسا  الجسمية.

 القسم اآللي: -1

رات، األنبو ، ولولبي اإلحكام السااريل والبطيء  يتكون من القاعدة، حامل المجهر، لوحة المحضااا

سطتها إلى المنضدة. و تصل القاعدة بحامل المجهر الذي  ستند المجهر بوا والقاعدة المعدنية الثقيلة والتي ي
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الشاااااكل  ساااااماى لوحة  يتمُّ بواساااااطتل حمل المجهر ونقلل. وير بل حامل المجهر في وساااااطل بلوحة مربعة

د اللوحة بجهاز  رات المجهرية )الشارائح(، ويوجد في منتصافها فتحة دائرية لمرور الضاوء، و زوا المحضاا

ر المثبت إلى  ض المحضاااا ر المجهري ولولبان فوق بعضاااهما البعض، العلوي يحرا يتبل  من مثبت للمحضاااا

والغرض من التحريك الساااااابق وضااااال العينة اإلمام أو الخل ، والسااااافلي يحركال إلى اليمين أو اليساااااار. 

ر المجهري الجاهز فوق الفتحة  ماماً. وير بل حامل المجهر من األعلى  المدروسااة والموجودة في المحضااا

من الجملة العدساااية البصااارية )العدساااتين  العلوية جزءاً باألنبو  المتحرض، ويحمل هذا األنبو  في نهايتل 

في الفقرة التالية. يوجد على جانبي حامل المجهر لولبا اإلحكام السااااريل العينيتين( والتي سااااتشاااارح كاملةً 

والبطيء، وكاهما يعمل على  حريك اللوحة إلى األعلى أو األسااافل بصاااورة ساااريعة أو بطيدة مما ي دي 

ر المجهري والعدسااة الجساامية. ويسااتخدم لولب اإلحكام السااريل عند  إلى  بمين المسااافة الدقيقة بين المحضااا

ست ا لولب اإلحكام البطيء فيستخدم عند استعماا العدسة ا عماا العدسة الجسمية ذات التكبير الضعي ، أما

 الجسمية ذات التكبير القوي.

 القسم البصري: -2

أساااافل  دةوجويتبل  من العدسااااتين العينيتين الواقعتين في أعلى األنبو  والعدسااااات الجساااامية الم

  السااااااعة. ويمكن  بديل العدساااااات العينية ببخرى أكبر أو األنبو  على قرص دوار يتحرض با جاه عقار

د بعدساااااات عينية مختلفة التكبير ) ...(. هذا 05، 02، 5أصاااااغر منها في قوة التكبير، إذ أن كلا مجهر مزوا

يمكن  بديلها(. وقد  جهز العدساااات العينية أحياناً بم شااار يفيد  ويوجد داخل األنبو  عدساااة عينية )ثابتة ال

 ز على جزء معين من العينة المدروسة.في التركي

(، فالقصاااايرة منها  كون أقل 022، 42، 02، 4و ختل  العدسااااات الجساااامية بطولها وقوة  كبيرها )

 كبيراً. ويتما اختيار العدسااااااة الجساااااامية بتحريك القرص الدوار با جاه عقار  الساااااااعة، ويجب أن  كون 

 التبكد من ذلك عند سماعنا لصوت خفي  ) ك(.العدسة الجسمية فوق فتحة اللوحة  ماماً، ويتما 

إن قرينة انكسااار الهواء أصااغر من قرينة انكسااار الزجاا، وهذا ي دي إلى  بدد قساام من الضااوء 

( بغية 022الوارد إلى العدساااة الجسااامية، وقد  مات معالجة ذلك باساااتخدام العدساااة الغاطساااة ذات التكبير )

درة العدسااااات على جمل الضااااوء جيداً إذا كان بين العينة الحصااااوا على الوضااااوح األفضاااال، إذ  زداد ق

 Cedar oilوالعدسة الجسمية سائل لل نفس قرينة انكسار العدسة،  وأفضل هذه السوائل هو زيت األرز 

الدموية، حي  يوضل على العينة مباشرة قطرة من  اللطخاتو ستخدم العدسة الغاطسة خاصة عند فحص 

ر  رات المجهرية دون الحاجة إلى  غطيتل بسا رة،  وضل زيت األرز، ويوضل المحضا على لوحة المحضا

العدساااااة الغاطساااااة فوق فتحة اللوحة، وبالتالي فوق العينة، و نزا هذه العدساااااة رويداً رويداً حتى يامس 

رأسااااها قطرة زيت األرز، وينظر في المجهر، ويتم  حريك لولب اإلحكام البطيء حتى الظهور الواضااااح 

 ية العينة المدروسة. وبعد االستخدام  نظا  العدسة من الزيت بورق ناعم.لتفاصيل بن
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و ُحسااب قوة  كبير المجهر، بضاار  قوة  كبير العدسااة العينية بقوة  كبير العدسااة الجساامية. مثاً 

( يكون  كبير 42والعدساااة الجسااامية  02رؤية الكريات الحمراء  حت المجهر )باساااتخدام العدساااة العينية 

 مرة. 422الحمراء بمقدار الكرية 

 القسم الضوئي: -3

ويشااتمل على المنبل الضااوئي، المكث  والحجا  أو الحظار. ويوجد المنبل الضااوئي أساافل لوحة 

رات المجهرية على القاعدة، وهو في المجاهر الحديثة منبل  ر )في  كهربائي-ضوئيالمحضا إلنارة المحضا

ر المجهري(. ويقل المكثا  مباشاارة المجاهر القديمة يوجد مرآة  تلقى الضااوء و وج ل الضااوء نحو المحضااا

رات المجهرية، وهو عبارة عن مجموعة من العدساااااااات المثبتة على حامل   حت فتحة لوحة المحضااااااا

ر المجهري. ويمكن  حريك المكثا  بواسطة عتلة  المجهر، و ستخدم لتجميل الضوء و ركيزه على المحضا

لليمين  زداد شاااادة الضااااوء. ويقل الحظار أساااافل المكثا  مباشاااارة، وهو  إلى اليمين أو اليسااااار، فحذا ُحرض

مجموعة اسااااطوانات فوالذية متحركة على شااااكل قطاعات. ويحدد الحظار كمية الضااااوء التي  صاااال إلى 

 المكثا  وذلك حسب وضل القطاعات، وبالتالي يمكن التحكم بزيادة أو إنقاص كمية الضوء حسب الحاجة.

 الضوئي والمحافظة عليه:اس خدام المجهر 

رات المجهرية:  يجب على الطالب ا باع الخطوات التالية عند دراسة المحضا

يُخرا المجهر من مكانل بهدوء، ويجب حملل بوضاااااال عمودي وبكلتا اليدين، اليمنى  مساااااااك حامل  -1

ها. سااام من حافت 02المجهر واليسااارى  ُساااند إليها القاعدة. ويوضااال المجهر على المنضااادة وعلى بعد 

يجوز رفل العدسااااات العينية من مكانها لتجنب  ويجب التبكد من سااااامة أجزاء المجهر ونظافتها. وال

 دخوا الغبار إلى داخل األنبو .

ض  -2 رات المجهرية إلى األساااااافل بحدارة لولب اإلحكام السااااااريل إلى الخل ، ويحرا ض لوحة المحضااااااا َحرِّ

عقار  الساااعة حتى  صاابح العدسااة الجساامية ذات  با جاهالقرص الدوار والحامل للعدسااات الجساامية 

 ك(، أي  –التكبير الضااعي  فوق فتحة اللوحة  ماماً )ويتماً ذلك كما ذكرنا سااابقاً بسااماع صااوت خفي  

 عمودية على الفتحة.

ر المجهري  -3 ر المجهري والسااااا رة لألعلى في مكانل على اللوحة، ويتمُّ  حريك المحضااااا ثَبِّت المحضااااا

ر المجهري  بواسطة لولبين )راجل القسم اآللي( وحتى  صبح العينة المدروسة الموجودة على المحضا

 فوق فتحة اللوحة. يضاء المجهر بواسطة مفتاح الطاقة.

يُدار لولب اإلحكام الساااااريل إلى األمام حتى يتوق ، فترفل اللوحة إلى أقصاااااى مدى ممكن، و صااااابح  -4

 يمكن أن  مساها. اً( ولكن الاألقل  كبير)الضعيفة قريبة من العدسة الجسمية 
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ض لولب  -5 انظر في العدستين العينيتين بعد ضبل المسافة بينهما وبما يتناسب مل المسافة بين عينيك. حرِّ

سريل إلى الخل  )ال ض في الخطوة  اإلحكام ال إلى وضلٍ أقصى لل(  4يمكن  حريكل إلى األمام فقد حرِّ

 وحتى ظهور العينة المراد دراستها.

ر ال  كبيرها،يركز على المنطقة المراد  األقوى،د الطالب دراساة العينة بالتكبيرات إذا أرا -6 قرص ثم يدوا

ار، حتى  بخذ العدساااااة المناسااااابة مكانها، وهنا يجب اساااااتخدام لولب اإلحكام البطيء وحتى رؤية  الدوا

 البنية التفصيلية للعينة.

ر ال يرفل عن اللوحة إال -7 عندما  عاد العدساااة الجسااامية الضاااعيفة إلى  عند االنتهاء من دراساااة المحضاااا

مركز العمل، و بعد اللوحة إلى األسفل بواسطة  دوير لولب اإلحكام السريل إلى الخل ، وبهذا  صبح 

ر عن المجهر دون احتكاكل مل  اللوحة بعيدة عن العدساااة الجسااامية الضاااعيفة مما يساااهِّل رفل المحضاااا

 العدسة الجسمية.

 اح الطاقة.أطفئ المجهر بواسطة مفت -8

نظْ  أجزاء المجهر وخاصااة عدسااا ل بقطعة قماي نظيفة وناعمة مبللة بالكزيلوا، وجففها بقطعة 

ورق ناعمة. يُعاد المجهر إلى صاااندوقل الخشااابي أو الزجاجي أو  حت صطاء بصاااورة كيس نايلون خاص 

 ر.ويحتفظ بالمجهر على هذه الصورة عند عدم االستخدام للحفاظ عليل بمعزا عن الغبا

 :microscope se contrastsPhaالم باين األطوار المجهر -2

يم( بتة وصير الملونة )الجراثيستعمل هذا المجهر بصورة أساسية في فحص الخايا الحية صير المث

 ركة العضيات الخلوية داخل الخلية.وماحظة ح الدم واللم  وصيرها. عناصر

 :Interference microscope ال داخل مجهر -3

يستعمل هذا المجهر في دراسة الخلية الحية الشفافة للضوء وهي  تبل المظاهر الحيوية التي  حدث 

فيها. وهو أكثر دقة من المجهر السااابق لكونل يسااتخدم موشااوراً خاصاااً وبالتالي  ظهر العينات المدروسااة 

 جداً.بصورة واضحة 

 :Dark field microscope المجهر ذو الحقل المظلم -4

ر مظلم ايا الحية، حي   بدو مضاااااااءة في قعالمجهر ذو الحقل المظلم في دراسااااااة الخيسااااااتخدم 

 .Protozaويُدرس بهذا المجهر األوليات الحيوانية 

 : Fluorescence microscope المجهر المفلور -5

كمصدر للضوء معتمداً  خاص من المجاهر الضوئية، يستخدم األشعة فوق البنفسجية وهو نموذا

اً مرئياً و صااادر ضاااوء " باألشاااعة فوق البنفساااجية  متص بعض المواد الكيميائية عند  شاااعيعهاعلى مبدأ "

يصااااادر  flourocein فالفلوريساااااين بعض التراكيب الخلوية المفلورة داخل الخلية.المعاً  مكن من رؤية 
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يصااااادر فلورة بلون أحمر عند  عرضاااااها لألشاااااعة فوق  Rhodamine بلون أخضااااار والرودامينفلورة 

البنفسجية. ويستعمل هذا المجهر بشكل خاص في الدراسات المناعية و حديد أمكنة البرو ينات والحموض 

 النووية داخل الخلية.

 : Electron microscopesاإللك رونيةالمجاهر  -ب

لإلضااااءة والتي طوا موجا ها أقل لكترونات كمصااادر حزمة من اإل اإللكترونية ساااتخدم المجاهر 

يسمح بتكبير خياا الجسم المرئي إلى قوة  تراوح بين  بمدة أل  مرة من طوا موجات األشعة الضوئية مما

سمح برؤية 0222-022222) شد ( مرة، وهذا التكبير ي ُصغراً ومعظم أنواع الفيروسات أ عضياات الخلية 

 الكش  عن أدق التفاصيل في بنية الخلية.وكذلك الجزيدات الكيميائية الضخمة وبالتالي 

يةيوجد ثاثة أنواع من المجاهر  فذ والمجهر االلكتروني وهي المجهر اإل اإللكترون نا لكتروني ال

سح والمجهر االلكتروني النافذ عالي ال ستخدم العلماء في البداية المجهر االلكتروني النافذ  ولطية.فالما وقد ا

حتى  تمكن  ميكرون2.0-2.20ين ح ثخااانتهااا باورقيقااة جااداً بحياا   ترالااذي يتطلااب أن  كون المقاااطل 

 النافذة لدراسة البنية الدقيقة للخلية. اإللكترونيةلكترونات من اختراقها. و ستخدم المجاهر اإل

لكترونات عن سااطوح العينات المدروسااة في الماسااحة على ار داد اإل اإللكترونية عتمد المجاهر و

أن  كون العينات المدروسااة رقيقة بل يمكن فحص  كوين خياا واضااح ومكبر لهذه السااطوح. وال يُشااترط 

 حيوان كامل كحشرة مثاً أو أحد الصبغيات.

ية الفولطية على زيادة شااااااادة الفولطية التي  تعرض لها  اإللكترونيةو عتمد المجاهر  نافذة عال ال

مليون فولل( وقد  جعل هذه الفولطية العالية االلكترونات  تحرض بساااااارعة  3لكترونات )قد يصاااااال إلى اال

 عالية  مكنها من اختراق العينات السميكة.

 طرق دراسة الخلية بالمجهر: -1

اشرة، ص الخايا الحية مبيا بالمجاهر  عتمد األولى على فح وجد طريقتان رئيسيتان لفحص الخا

 لثانية على دراسة الخايا بعد  ثبيتها و لوينها.بينما  عتمد ا

 .التلوين، زراعة الخايا والتشريح المجهري(تم بثاث طرق )  الخاليا الحية: طرق دراسة

 ال لوين: .أ

يساامح المجهر الضااوئي بدراسااة الخايا الحية، وذلك بوضاال الخايا على صاافيحة زجاجية ضاامن 

و ساااااتخدم في هذه الدراساااااة بعض  و غطى بساااااا رة زجاجية.قطرة ساااااائل )ماء أو محلوا فيزيولوجي( 
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مية، حي   لاون بعض عضياات الخلية دون أن  ميت الخلية، ومن هذه الملونات  الملونات الحيوية القليلة السا

ن الجساااايمات ال كوندرية باللون األخضاااار، وأزرق الميتيلين الذي يصااااب  جهاز أخضاااار جانوس الذي يلوا

 الذي يلون الفجوات.صولجي، األحمر المعتدا 

ويمكن اسااااتخدام المجهر المتباين األطوار و قنيات التصااااوير السااااينمائي ورؤية عضااااياات الخلية 

 خلوي وحادثة البلعمة في الكريات.حركتها كتتبل حادثات االنقسام الومشاهدة 

 :Cell cultureزراعة الخاليا  .ب

 ىالخلية، وقد مكنت هذه الطرق وساااهلت عللدراساااة وهي من الطرق الهامة التي ابتكرها العلماء 

العلماء الحصاوا على خايا كان من الصاعب الحصاوا عليها ساابقاً، و مكنت هذه الطرق من معرفة  بثير 

سأو الفيروسات على الخايا من النالعقاقير الطبياة أو المواد المسرطنة  تطاع احيتين البنيوية والوظيفية، وا

هذه الطرق  ماء من خاا  ية وهي  قوم بالعل بة الخل ها الحيوية المخمراق ية، االنقساااااااام، وظائف غذ فة )الت تل

 وأشكالها و غيرا ها المرضية. عدد الصبغيات(، إضافة إلى خ.... الالنمو

 غذية ملو عتمد هذه الطريقة على وضااااال النسااااايج أو الخايا في أوعية معقمة  حتوي على مواد م

في وساال  ثم  زرع كل خلية على حدة( المناساابPH والـاااااااادرجة الحرارة  وافر شااروط خاصااة للزرع )

مرة في الخايا الحيوانية، ثم  موت ألسبا  صير  52صذائي خاص، حي   ستمر كل خلية باالنقسام حوالي 

معروفة. وسااااااااعدت طريقة زرع الخايا في الدمج بين خايا األنماط المختلفة و كوين مايعرف بالخايا 

 . Hybrid cellsالمهجنة

 :Microdissectionالمجهري ال شري  -ـج

يحية  شاارأدوات  اآللةيدوية مجهرية وذلك للقيام بجراحة الخايا. و تضاامن هذه  آلةويتم باسااتخدام 

مصااانوعة من الزجاا القاساااي يمكن باساااتخدامها مل النظر عبر المجهر من قطل الخلية أو حقنها  ةمجهري

 ة من الخلية أو استبداا نواة خلية بنواة خلية أخرى.بالملونات أو إرساا أشعة مخربة لعناصر محدد

 طرق دراسة الخاليا بعد ال ثبيت: -2

ة ذات فائدة كبيرة، لكنها  بقى صير كافية وحدها لمعرفة البنية الدقيقة دراساااااااة الخلية الحي ر عتب

 عتمد هذه وللحصوا على معلومات دقيقة حوا البنية الخلوية،  للخلية، ولهذا البُد من  ثبيت الخلية و لوينها

الدراسااااااات على قتل الخايا و ثبيتها بمواد كيميائية و لوينها. أن التثبيت الجيد هو الذي يوق  حياة الخلية 

ن بصااورة اصااطفائية. ويوجد بصااورة  حافظ فيها على شااكل وطبيعة  التراكيب الخلوية ويجعلها قابلة للتلوا

 نذكر منها: تلفة لتثبيت الخايا طرق مخ
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 :Smear method طريقة المسحا  -أ

 مكن هذه الطريقة من دراسة مادة خلوية سائلة كالمسحات الدموية، وذلك بوضل قطرة دم صغيرة 

أخرى،  حرض بعدها في الهواء لتج ، ثم  ثبت  بشاااريحة مجهريةبساااحبها على طرف الشاااريحة وفرشاااها 

 .Geimsaبالكحوا و لون بمحلوا 

 :Squashing methodطريقة الهرس -ب

 ُهرس بهذه الطريقة العينات الرخوة و حوا من الشااكل النساايجي إلى الشااكل الخلوي مباشاارة على 

مم( في  3 زيد عن  و تم عملية الهرس بتثبيت العينة النساااايجية الصااااغيرة الحجم )ال الشااااريحة المجهرية.

ْم.  وضل العينة السابقة على شريحة  4ساعة عند الدرجة  04على أال  زيد مدة التثبيت عن  مثبت كارنواي

محلوا األلبومين لزيادة التصاق الخايا بالصفيحة الزجاجية، ثم  هرس ميكانيكياً عليها طبقة رقيقة جداً من 

 وا الصااابغة علىوذلك بعد إضاااافة قطرات من محل بالدق اللطي  على العينة باساااتعماا قضااايب زجاجي

زجاجية. و سااتخدم هذه الطريقة في  حضااير أطوار االنقسااام الخيطي العينة، يلي ذلك سااتر العينة بسااا رة 

Mitosis   واالنقسام المنصMeiosis .في الحيوانات 

 النسيجية:طريقة تحضير المقاطط -ـج

 وت م في هذه الطريقة باتباع الخطوا  ال الية:

 وإيقاف نشاط األنزيما  فيها: fixationال ثبيت  -1

يقصاااد بالتثبيت قتل الخايا والحفاظ عليها في حالة أقر  ما  كون لحالتها الحية دون  غيير شاااكلها 

كالفورموا والكحوا Fixativesد كيميائية متنوعة  سااااامى المثبتات موا يتبوبنيتها، ويساااااتخدم خاا التث

سيوم( والحموض العضويةواألسيتون واألماح المعدنية )كنترات الفضة  حمض )ك وثاني كرومات البو ا

الخل( والحموض المعدنية )كحمض الكروم والحمض األوسااااامي(، أو يساااااتخدم مزيج من هذه المواد التي 

، أو مل الحموض النووية م دية إلى  رساااااايبها وجعلها صير قابلة البرو ينية والليبيديةالمواد  تفاعل مل 

لى موت الخايا. ويعتمد اختيار المثبت على طبيعة الدراسااااااة والغرض منها، لانحاا بالماء مما ي دي إ

ات الحمضاااية، بينما يُساااتخدم األسااايتون تفمثاً إذا كان المطلو  دراساااة النواة والصااابغيات  ُساااتخدم المثب

 ألدهيد لدراسة األنزيمات. والفورم 

 :washingالغسل -2

 الاحقة. المواد الكيميائية المستعملة في الخطواتوذلك إلزالة بقايا المثبتات ومنل  فاعلها مل 
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 :Dehydrationإزالة الما   -3

و نتهي  %32من الكحوا  بدأ  يتم إزالة الماء  دريجياً من خاا إمرار العينة بتراكيز  صاااعدية 

. ويتم هاذا لعادم امتزاا المااء مل مواد الطمر المختلفاة ولعادم ذوباان الكثير من %022باالكحوا المطلق 

 الملونات المستعملة في  لوين العينات النسيجية.

 :Clearingال رويق  -4

ية االمتزاا مل الكحوالت من جهة  قابل ها  كالكزيلوا أو التولوين والتي ل يل  ها محال  سااااااتخدم في

 وبالبارافين )مواد الطمر( من جهة أخرى ممايجعل العينات شفافة وواضحة.

 :Infiltrationال شريب  -5

يتم بوضااال العينات في مزيج متسااااٍو من مواد الطمر الساااائل مثل محلوا شااامل البارافين الساااائل 

 العينات الصابة الازمة لمقاومة أوساط الطمر ولتسهيل عملية القطل.لغرض إكسا  

 :Embedding الطمر -6

س L وضل العينات في قوالب خاصة مستطيلة الشكل أو على شكل حرف  ائل ،  مأل بالبارافين ال

 والذي يتحوا الحقاً إلى الحالة الصلبة.

 Sectioningالقطط  -7

قطاع ميتم  شاااااااذيب قالب العينة قبل البدء بعملية القطل، ثم يثبت على المكان المخصااااااص في ال

ميكرون والتي  لصق بعد  7-3يتم قطل مقاطل مجهرية بثخانة   ( حيMicrotome المجهري )ميكرو وم

 ذلك على صفائح زجاجية.

 :Stainingال لوين  -8

يُزاا من المقاطل المجهرية البارافين باسااااتعماا المذيبات الخاصااااة كالكزيلوا، ثم يعاد إليها الماء 

ن  .%2حتى  %022ا  تناقص  دريجياً من في  راكيز من الكحوبوضااعها  باسااتخدام ملونات العينات و لوا

نة وواضحة  حت المجهر. والملونات متنوعة منها الملونات الحامضية نوعية   جعل العضياات الخلوية ملوا

األساااااااسااااااية التي  لون النواة  يوزين وأحمر التريبان، ومنها الملوناتلتي  لون الساااااايتوباسااااااما مثالها األ

 والفوكسين. كالهيما وكسيلين
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من ثم و المقاطل بحمرارها بتراكيز  صاعدية من الكحوانلجب بعد عملية التلوين إلى نزع الماء من 

وضااااعها في محاليل نقية من الكزيلوا، و ضاااااف عليها قطرة من بلساااام كندا المذا  في الكزيلوا و غطى 

المحضاااارات  بسااااا رة زجاجية و صاااابح المقاطل جاهزة للدراسااااة على المجهر الضااااوئي. ويجب  ساااامية

االسااتعماا، وأفضاال طريقة هي حفر اساام المحضاار بوساااطة قلم المجهرية لتسااهيل معرفتها مباشاارة خاا 

 ورقية على طرف الصفيحة المجهرية. لصاقلمن الماس أو 

 الطرق الخلوية الفيزيائية لدراسة الخلية: -

 :Autoradiographyالذاتي  طريقة ال صوير اإلشعاعي -1

اسل طاق والمستخدمة على ن عد طريقة التصوير اإلشعاعي الذا ي للخايا من أهم الطرق الحديثة 

و حديد  ،ات الحيوية التي  تم داخل الخليةمح هذه الطريقة من  تبل جميل النشااااطفي دراساااة الخايا إذ  سااا

مصاااااير المواد وانتقالها فيها. ويتحقق ذلك بالساااااماح للخايا بالنمو في وسااااال يحتوي على مادة موساااااومة 

المادة المشااااعة ومن  تبل هذه الخلية. ومن السااااهل بعنصاااار مشاااال، حي   دخل هذه المادة في أحد مكونات 

( C14( والكربون )3Hيوم )تالتر ي النظااائر المشااااااعااة المسااااااتخاادمااة في الاادراسااااااااات الحيويااةأشااااااهر 

 (.S35والكبريت ) (P32والفوسفور)

ويتم الكشاااا  عن العنصاااار المشاااال بواسااااطة المجهر الضااااوئي أو االلكتروني بعد  طبيق طريقة 

 يومتالتصااااوير اإلشااااعاعي الذا ي على المحضاااارات المجهرية. فمثاً يسااااتخدم التيميدين الموسااااوم بالتر ي

3ne HTymidi   لتحديد مكان  ضاعDNA  الـااااوبطريقة مشابهة يمكن  حديد مكان  ركيبRNA   في

يركب في النواة من إحدى   RNAالـااااحي  يظهر أن  3Uridine Hبحضنها في وسل يحتوي على  ةالخلي

وفي حالة البرو ينات  سااتخدم عادة الحموض األمينية  كم في الساايتوباسااما.ا، ثم ينتقل ليترDNAساالساالتي

الموجودة  أصلب الجزيدات حطم وهكذا يتم باسااتخدام هذه الطريقة إثبات  C14الموسااومة بالكربون المشاال 

 و ستبدا بجزيدات أخرى. استمرارب في الخلية الحية

 فصل عضيّا  ومكونا  الخلية:  -2

ها بعد الخلية عن بعض عضياات ومكوناتلدراسة الخلية، حي  يتم فصل  عد من الطرق الفيزيائية 

نة  ويتم  مزيق الغشااااااااء األخير .ن يتم  مزيق الغشااااااااء الساااااايتوباسااااااميأ قا جهاز الخلل باسااااااتخدام  

صاال ف وساانبح  في  قاناتنوعية. أو جهاز الضااغل الخلوي أو باسااتعماا  قانات أنزيمية  Blenderالدوار

 .أدناهالعضيات ومكونات الخلية 
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 :Centrifugationالفصل بال ثفيل أو بطرق الطرد المركزي:  -

 عد طرق الفصاااااال بالتثفيل أو الطرد المركزي من أهم الطرق المسااااااتخدمة في دراسااااااة الخلية. 

و دور  ،وضل فيها محاليل الخايا المحطمةو ستخدم أجهزة طرد مركزي )مثفات( مزودة ببنابيب  ثفيل  

،   دي إلى فصااال العضاااياات الخلوية عن بعضاااها وعزا أل  دورة/ د 022بسااارعات عالية قد  زيد عن 

وبما أن معظم الجزيدات الكبيرة ( RNA الـاااااااااا، DNA الـااااااااااالجزيدات العضااااوية الكبيرة )البرو ينات، 

 ختل  عن بعضااها البعض من حي  الحجم والكثافة، فحن إخضاااع خليل منها للدوران  العضااياات الخلويةو

بساااارعات متباينة ي دي إلى  رساااايبها  بعاً لحجمها وكثافتها النوعية. يوجد طريقتين للترساااايب أو الفصاااال 

 هما:بالتثفيل 

 :centrifugation Differential ال ثفيل ال فاضلي -أ

سا طريقة التثفيل التنفاضلي  فصل ب والتي االختاف في سرعة الترسي سالعينات الخلوية على أ

فالجزيدات الكبيرة أو الكثيفة  ترساااااب بسااااارعة والمتوساااااطة الحجم  والحجم، عكس االختاف في الكثافة 

حدة عامل الترساااايب بوعن مل واألصااااغر كثافة  ترسااااب ببلء شااااديد. ويُعبر والكثافة  ترسااااب بساااارعة أق

Sved berg unit السويدي  نسبة للعالمTheodor Sved Berg  الفائق.مكتش   قانة التثفيل 

 

 :Density gradient centrifugation ال ثفيل م درج ال ركيز -ب

 ، حي  أن الجساااااايمات  توق  عنرا التركيز على ظاهرة كثافة الطفو عتمد طريقة التثفيل متد

 صاال إلى منطقة  كون كثافتها مساااوية لكثافة  لك الجساايمات.  عد هذه الطريقة من الطرق  الترساايب عندما

 .RNA والـ DNAـ شائعة االستخدام في فصل الجزيدات الكبيرة في الخلية كالبرو ينات وال

 :Chromatographyالكروموتوغرافيا -3

طرق المسااتخدمة بشااكل واساال لفصاال البرو ينات الخلوية وعزلها. ال ىحد عد الكرومو وصرافيا إ

سيطة من الخلية ستخدم طريقة الكرمو وصرافيا الورقية لعزا المركبات العضوية الب سكاك و   األحادية ركال

ة خاصاااة مغطاة بالسااايللوز أما على ورق والحموض األمينية، حي   حمل قطرة من العينة المراد دراساااتها

زا بطريقااة الكرومو وصرافيااا العموديااة، وفي هااذه الحااالااة يمرر مزيج من البرو ينااات البرو ينااات فتع

قاً لتعاقب محدد  لدرجة  فاعل هذه البرو ينات فحنها  تر ب وف الموجودة في المحلوا خاا عمود، و بعاً 

 على العمود.
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  :Electrophoresisالرحال  الكهربائي  -4

للبرو ينات على أن البرو ينات  حمل شحنة موجبة أو   عتمد طريقة الرحان الكهربائي في فصلها

 ا اإلجمالية.هاالنتقاا بسرعات متناسبة مل شحنتسالبة فحذا وضعت في حقل كهربائي فحنها  بدأ بالهجرة أو 

و ظهر هااذه الطريقااة لهيموصلوبين الفرد المتخااال  اللواقح البرو ين السااااااوي وصير السااااااوي )الطبيعي 

 والمنجلي(.

 

 :Spectrophotometersال حليل الضوئي الطيفي  -5

 نة منصاااااص المواد الخلوية لطوا موجة معيفي الضااااوئي على مبدأ امتييعتمد عمل المقياس الط

األشااعة حي   تناسااب كمية األشااعة الممتصااة مل  ركيز هذه المادة في المحلوا المدروس و سااتخدم بشااكل 

سمح هذه الطريقة سجية.   بحجراء كمي لبعض المركبات الخلوية وبخاصة الحموض  عام األشعة فوق البنف

  الخلوية.( والحصوا على  قدير كمي للتفاعات الكيميائية mRNA،rRNA,tRNA)النووية الريبية

 ملخص احملاضرة

 ة ثبموال دراستتتة الخاليا الحيةاطلعنا في هذه المحاضتتترة علل ال قانا  المخ لفة المستتت خدمة في          

نة. إ فة  الملو ية ومعر ما يجري في الخل ها فهم  ها والو بني  يا  عمل هآل ، لم نكن اوظائف ال ي تقوم ب

ئي ضتتتوعلل مكونا  المجهر ال . وتعرفنا أيضتتتا  نا  وطرائق عالية الدقةانستتت طيط معرف ه بدو  وجود تق

ح وتم باخ صار شر، والفروق بينه وبين المجهر اإللك روني. رق الصحيحة الس خدامه في مخابرناطوال

ل عرف علل الطرق الفيزيائية لالشتتترائ   النستتتيجية. وخ منا المحاضتتترة باطريقة تحضتتتير المحضتتترا  

          الخلوية لدراسة الخلية.

 المحاضرة الرابعةنهاية 

 أ.د.آدم متوج


