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  مقدمة
  

. ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا . نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونستغفره . إن الحمد هللا 
ونشھد أال إلھ إال اهللا وأن سیدنا محمدًا رسول اهللا . من یضلل فال ھادي لھ من یھدیھ اهللا فال مضر لھ و

  .صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم 
 وإن ش ئت فق ل رءوس   في البدایة نقدم لكم في كتابنا ھذا مختصر بسیط جدًا م ن م ادة باثولوجی ا األن سجة        

  . . .  أقالم 
وأن  واع .  عین  ات األن  سجة إل  ى إخ  راج التقری  ر النھ  ائي   حی  ث ن  تكلم فیھ  ا ع  ن خط  وات العم  ل من  ذ اس  تالم   

المثبتات وأفضلھا وخواص المثبتات الجیدة ؟ وما ھى ؟ كما أننا نتكلم فیھا عن عینات العظام كی ف نتعام ل    
  معھا ؟ 

  
  . ثم نذكر بعد ذلك أنواع الصبغات المستخدمة والممیزات والعیوب لبعضھا 

  
المتوفي منذ والوفاه إلى خروج تصریح الدفن وسبب الوفاه ؟ وما م دى  وننتقل بعد ذلك إلى تشریح الجسم   

  االستفادة من تشریح الجسم وما ھى الطرق ؟ وما ھى األدوات المستخدمة ؟  وما واجبات الفني المعمل ؟ 
  

  . ثم في النھایة نتكلم عن كیفیة إعداد عینة لعمل متحف لعینات باثولوجي األنسجة وكیفیة تنظیمھ ؟ 
  

 النھایة أختم كالمي ھذا بالحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم وأسأل اهللا وفي
  . . . . أن یوفقنا لما یحبھ ویرضاه 

  .                                       واهللا الموفق ،
   والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

  دیل محمود محمد محمود قن/ أخوكم في اهللا 
  . فني التحالیل الطبیة 
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  .  ھو علم تشخیص األمراض ــ :يالباثولوج

   
    Gross Pictureیختص قسم الباثولوجي بدراسة وتشخیص األمراض اعتمادًا على الفحص الظاھري 

 ألن سجة وخالی ا الع ضو أو الج زء الم صاب ومالحظ ة أي        Microscopic Pictureي والفحص المجھ ر 
 ولتحقیق ذل ك م ن ال ضروري الحف اظ عل ى التركی ب وال شكل الع ام واألن سجة والخالی ا الم راد                 .تغیرات بھ   

فحصھا بحیث تكون في حالة ال تختلف عن التي  كان ت علیھ ا بالج سم وللوص ول إل ى ذل ك نتب ع الخط وات                  
  . التالیة

  
  .أوًال حفظ العینة في أحد المحالیل المثبتة 

       
  ــ: یجب أوًال معرفة خواص المثبت الجید لمعرفة المحالیل المثبتة*  

  . یتخلل األنسجة بسھولة وبسرعة  .  1   
  . یعمل في درجة الحرارة العادیة   .  2   
  .ال یحدث ضرر بالنسیج  .  3   
   .یعمل على تیبس النسیج نوعًا ما بحیف یصبح قوامھ سھل التقطیع  .  4    
  .  عند صبغ العینة ال یتعارض مع الصبغات المختلفة .  5   
   .یستمر مفعولة لمدة طویلة  .  6   
  . یقتل الجراثیم والفطریات التي تساعد على تحلل األنسجة  .  7   
  
    

  ــ:أنواع املثبتات اجلیدة 
        

   
%           40والمركز منھ عبارة عن . ھو أكثر المحالیل المثبتة استعماًال  ــ :Formalinالفورمالین . 1

م    ن           % 10وأح    سن ن    سبة للفورم    الین المثب    ت  .                                                   فورمالدھی    د 
  .  مل من الماء المقطر 90 مل من المحلول المركز إلى 10المحلول المركز أي إضافة 

   
   . العینة  ساعة على األقل حسب حجم24 ــ 12 مدة تثبیت العینة من * 
  .  رخیص الثمن  .1      ــ:ممیزاته    

  .  ال یسبب تصلب أو انكماش للنسیج إذا تركت العینة فیھ فترة طویلة  .2                       
  .   یصلح كمثبت لجمیع الصبغات  .3                          

  . یلة   یمكن حفظ العینة فیھ مدة طو.4                           
  .  ساعة فقط 1/4 یمكن االكتفاء بغسل النسیج بعد التثبیت لمدة .5                          

  .  لھ تأثیر ضار على الجلد لذلك یجب االستعمال للقفازات  .1       ــ:عیوبه    
w  . المكان جیدًا  یسبب بعض االلتھابات للغشاء المخاطي لألنف ولذلك یجب تھویة  .2                       
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    ــ : Zenkerمحلول زنكر   .  2 
   

  .  غرام 5 كلورید زئبق  . 1   ــ:یتكون من     
  .  غرام 2.5 دایكرومات بوتاسیوم  .2                       
  .  غرام 1سلفات صودیوم  . 3                       

 ح  امض خلی  ك ثلج  ي قب  ل االس  تعمال مباش  رة                  م  ل5وی  ضاف . م  ل م  اء مقط  ر  100             ویكم  ل إل  ى 
Pacial acidic acid              .   

  
  

  .  قوة حفظھ للنواه  .1   ــ:ممیزاته     
  .  یستعمل أكثر لنخاع العظام واألعضاء الدمویة  .2                        

  
  

  .  ساعة 12ماء الجاري لمدة  یجب غسل النسیج بعد التثبیت بال.     1 ــ:عیوبه     
  .  ساعة 24 ال یمكن تثبیت العینة ألكثر من  .2                       
   المستعملة لحفظ عینة     ةــ ھو أحد المحالیل المثبت :HelleyFluid محلول ھللي .3                       

  .  جراحیة                            
                          
 مثل تركیب محلول زنكر ولكن ھناك فرق في أن ھیلل ي ی تم إض افة           ــ:تركیبه           

   مل فورمالین قبل       5
  .                    االستعمال مباشرة 

  
  "  الطحال –النخاع "  مثبت جید لألعضاء الدمویة ــ:ممیزاته      

  
  .  ساعة وإال حدث ضرر للنسیج 24 یجب غسل العینة ألكثر من  .1    ــ:عیوبه      

  .  باھظ الثمن   .2                       
   

   یستخدم أكثر في تثبیت عینات السوائل  ــ :Ethyl Alcohol 70%كحول إیثیلي  . 4
  . والمسحات                                                                     

  .  الثمن  غالي .1    ــ:عیوبه      
  .  ال یستعمل كثیرًا لضعف تخللھ لألنسجة  .2                       

  .  إذا تركت فیھ العینة لفترة طویلة یسبب انكماش في النسیج ویعطي صالبة زائدة  .3                       
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  .  یستعمل أكثر في حفظ عینات الخصیة ــ :Bouinبوین  . 5
  

  .  یسبب انكماش في النسیج قلیًال . 1   ــ:عیوبه      
    %70 وجود حمض البكریك یعطي النسیج اللون األصفر لذلك یجب غسلھ في كحول  . 2                      

  .                             إلزالة اللون األصفر 
  .  باھظ الثمن  .3                      

  
   . یدخل في تركیبھ حمض البكریك *     
  
  

  .  یستخدم في حاالت العظام ــ:Molarمحلول مولر  .  6
   
   

   یستعمل كصبغة ومثبت في آن واحد  ــ :Osmicacidمحلول حمض األوزمیك  . 7
  . كصبغة %2                                                                                ویستعمل بتركیز 

  
  .  یستعمل في تثبیت العینات الدھنیة  .1 ــ:ممیزاته     

  .  مثبت وصبغة  .2                      
  .  یستعمل في األبحاث عن وجود أجسام جولوجي  .3                      

   
    ــ :Sossaمحلول سوسا . 8

             
  .  ساعة یتصلب 24 إذا ترك النسیج لفترة طویلة أكثر من ــ:عیوبه     

         
 یزی ل قلی ل م ن التكل سات الموج ودة ف ي       Tri Chloro Acidic Acid وج ود  ــ:ممیزاته     

  . النسیج 
  
  
  
  
  
  
  
     ــ :Clarckمحلول كالرك  . 9
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  .  یستخدم أكثر في المسحات  .1 ــ:ممیزاته     
  .  مثبت جید للنواة وقوة حفظھ للسیتوبالزم  . 2                      

    
   ــ :Carnoyمحلول كارنوي  . 10

            
  .  مثبت سریع  .1 ــ:ممیزاته     

  . ساعة ولكنھ غالي الثمن  " 2-1"  یستخدم في تحضیر العینة السریعة من  .2                      
          

  . غالي الثمن    ــ:عیوبه     
  

  
   .ــ مرحلة تمریر القطاعات :ثانیًا 

   
  سم وسمكھ     1عینة في أحد المحالیل المثبتة وكتابة رقم العینة یتم أخذ قطاع من العینة طولھ    بعد تثبیت ال

  .  صغیرة ذات ثقوب ومرفق معھا رقم العینة ةسم وتوضع في شاشة صغیرة أو علب ½    أقل من 
    

  ــ: ساعة ثم تمرر بعد ذلك بإحدى الطرق اآلتیة   ¼ُتغسل العینة بالماء الجاري لمدة *  
 ــ:ــ مرحلة التمریر الیدوي للقطاعات :أوال       

  وإزالة الماء منھا ألن الماء ال یذوب في البرافین   ــ " :Dehydration" مرحلة التجفیف  . 1
وال یمت   زج ب   ھ وذل   ك بوض   ع العین   ات ف   ي                                                                   

  كحوالت    
  .                                                                    تصاعدیة      
   ساعات ثم    4-6 لمدة %50 توضع العینات في كحول إیثیلي   * 

   ساعات ثم  4-6 لمدة %70  توضع العینات في كحول إیثیلي *  
   ساعات ثم 4-6 لمدة %90 توضع العینات في كحول إیثیلي   * 
   ساعات ثم 4-6 لمدة %100وضع العینات في كحول إیثیلي ت  * 
  .  ساعات  4-6 لمدة %100 توضع العینات في كحول إیثیلي  * 

   
   مرتین وذلك ألن األول یقوم بسحب الماء من   %100 في مرحلة التمریر تم وضع كحول إیثیلي *  

  . من الماء      العینة وإحالل الكحول محلھا والثاني للتأكد من خلو العینة
 
 
 
 وھ ذه الخط وة إلزال ة الكح ول م ن العین ة وتنقی ة العین ة فتك ون                     ــ:مرحلة الوضوح   . 2 

  العینة شفافة 
w  .                                          ألن الزایلول یساعد على وضوح النسیج 
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  .ساعات ثم 3-1 لمدة 1 توضع العینة في محلول زایلول *  
  . ساعات 3-1 من2ل  توضع في زایلو*  
   تم وضع زایلول مرتین وذلك للتخلص من الكحول تمامًا تمھیدًا للتشبع بشمع البرافین وإلعطاء    *  

  .  العینة الوضوح التام 
 ھي التخلل للعینة حیث یتخل ل ال شمع العین ة ویح ل مح ل      ــ:مرحلة غمر العینة  . 3

  . الزایلول 
  ساعات ثم  3-1درجة من  45ین لین سائل درجة انصھاره  توضع العینة بعد ذلك في شمع براف*  
  .           ساعات 3-1 درجة لمدة 56-54 توضع في شمع برافین صلب سائل درجة انصھاره *  

      
" باس تخدام جھ از التمری ر اآلل ي          ـــ :ــ الطریقـة اآللیـة      :ثانیا       

Tissure Processor "   
              ھو جھاز مكون من عدة أوعیة زجاجیة أو معدنیة ولكل وعاء غطاء                                  

  ــ :                                             من البالستیك وتوضع في ھذه األوعیة محالیل التمریر وھي 
،    %100 ، كح  ول%100 ، كح  ول %90 ، كح  ول%70 ، كح  ول%50الفورم  الین ، م  اء ، كح  ول     " 

   " . 2 ، زایلول1لولزای
 والوع  اءان اآلخ  ران م  صنوعان م  ن استالی  ستین المع  دن موص  الن بالكھرب  اء وبھم  ا ش  مع ب  رافین ل  ین ،    

  . وصلب  
  .  للجھاز ساعة خاصة بھا قرص مقسم ألربعة وعشرین ساعة *
  .  ُیلف القرص أوتوماتیكي لینقل العینة من محلول آلخر *
  وب توضع بھا العلب البالستیكیة أو المعدنیة أو الشاش التي بھا العینات        للجھاز سلة معدنیة دائمة الثق*

  .    ومرفقة معھا الرقم المسلسل مكتوب بالقلم الرصاص 
  .  ُتعلق السلة في ذراع خاص بھا یرفعھا بعد مرور الوقت المحدد في المحلول ثم ینقلھا إلى محول آخر *
 ساعة ثم یبدأ في دورة التمریر إذا       48 ساعة أو 24فورمالین لمدة  للجھاز ضابط خاص یحفظ العینة في *

  .    كان الیوم التالي ُعطلة وذلك حتى تصبح العینات جاھزة للصب في الیوم الثالث 
  .  ُتغیر محالیل الجھاز حسب كمیة االستعمال *
  . حل األول  یمكن عمًال على الوفر ُیغیر المحلول األخیر من نفس النوع وإحاللھ م*
  .  للجھاز لمبة حمراء عندما ُتضئ تشیر إلى أن التیار الكھربي ما بالجھاز *
   ُتنظف العلب المعدنیة أو البالستیكیة ووضعھا في محلول زایلول ثم كحول ثم غسلھا بالماء وذلك *

  .    للتخلص من شمع البرافین المتعلقین بھا ثم ُتجفف 
  

  .  ساعة 24 عملیة التمریر فھي تستغرق  ُیسھل.  1 ــ:ممیزات اجلهاز 
  . یضمن تجنب عامل الخطأ  . 2                               
  .  ال یحتاج لشخص بجانبھ ینقل العینات  . 3                               

   تعرض العینات     الحركة االھتزازیة المستمرة في الجھاز تعمل على زیادة. 4                               
  .                                      للمحالیل وبالتالي زیادة نفاذیة المحلول في األنسجة 

w  .  یستوعب الجھاز عدد كبیر من العینات  .5                               
w
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  .  الدقة في تنظیم الوقت بین المحلول واآلخر  . 6                              
  

  .  قطع التیار الكھربائي یعوق تشغیلھ  . 1 ــ: عیوب اجلهاز 
  .  استھالك كمیة كبیرة من المحالیل  . 2                             

  
  
  
  

   .ــ صب العینات : ثالثًا 
  
  

  " L"ُتصب العینة بعد ذلك باستعمال جفت ساخن وباستعمال علب معدنیة أو قطع نحاسیة على شكل حرف
    
   

  ــ: الطریقة 
             

  . یوضع أوًال قلیًال من الشمع  .                    1              
  .  ثم توضع العینة بحیث یكون السطح المراد تقطیعھ ِلأسفل  . 2                                
  .  یتجمد الشمع  ثم توضع فوقھا شمع برافین وتترك حتى . 3                                
  .  ُیستعان بالثالجة إذا كان الجو حار  . 4                                
  . ُتزال القطع النحاسیة .  بعد تجمید المكعب  . 5                                
  . ن  یوضع رقم العینة على البلوك الشمعي بواسطة سكین ساخ . 6                                
  " .Microtome"  ثم ُیَثبت المكعب على ذراع المیكروتوم  . 7                                

   
  ــ: هناك طریقة أخرى وهى 

                                
                              

  .قطیعھ ألسفل  توضع العینة بحیث یكون الجزء المراد ت . 1                                
  .   ثم ُیصب الشمع علیھا ویترك حتى یجف ثم ُیثبت على ذراع المیكروتوم  . 2                                
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   "Microtome" ــ تثبیت مكعب الشمع على ذراع المیكروتوم :رابعًا 

  
  ــ:الطریقة 

   
  المعدنیة الخاصة   / شمعي والقاعدة الخشبیة  ُتسخن سكین خاص وتوضع بین المكعب ال . 1            

  .                   بالمیكروتوم
  .  ینصھر الشمع من أسفل السكین والمكعب الخشبي  . 2            

  .  یلتصق الشمع السائل بالقاعدة الخشبیة أو المعدنیة  .3             
  لجوانب األربعة والمكعب الشمعي وذلك للتأكد من   ُیسخن السكین مرة أخرى وُیلمس بھا ا . 4            

  .                  التصاق المكعب الشمعي 
   ُیثبت القاعدة الخشبیة أو المعدنیة مع المكعب الشمعي على ذراع المیكروتوم استعدادًا  .        5     

  .                   للتقطیع 
  

  
  

   ــ:ال المیكروتوم ــ تقطیع المكعب الشمعي باستعم:خامسًا 
  

  .  ُتقطع المكعبات الشمعیة على جھاز التقطیع أو المیكروتوم بعد تثبیت المكعب على ذراع المیكروتوم . 1  
  .  ُیضبط الجھاز بحیث یصبح المكعب الشمعي موازي لحافة السكین  . 2  
  .  یحب أن تكون السكین جیدة الَسْن  . 3  
  . وذلك بتجمید المكعب من حین آلخر باستعمال الثلج . عي صلبًا  ویالحظ حفظ المكعب الشم . 4  

   ُیحرك المكعب الشمعي أمام السكین حتى نحصل على قطاع شمعي كامل داخلھ قطاع كامل من العینة   .5   
  .  میكرون 40أي یكون التقطیع عند " التسویة المبدئیة "          وُتسمى ھذه العملیة 

  . میكرون " 3-5"ز لقطع قطاعات سمكھا ال یزید عن  ُیضبط الجھا . 6   
  وُینقل . إما بواسطة إبرة تشریح أو فرشاه أو جفت . ُیرفع القطاع من على السكین .  یبدأ التقطیع  . 7   

  . ْ 45         إلى حمام مائي دافئ درجة حرارتھ 
  "   ماظ بالقلم األل"  ُتؤخذ شریحة نظیفة مكتوب علیھا رقم العینة  . 8   

  .  ُتوضع الشریحة بطریقة میل داخل الحمام المائي تحت القطاع المختار  .9    
  .  یوضع القطاع في منتصف الشریحة بواسطة إبرة تشریح  . 10    

  .  نترك مسافة من كل جھة على الشریحة  . 11  
  لمدة . قطاع على الشریحة ْ لتثبیت ال56في حامل معدني في فرن درجة حرارتھ .  توضع الشرائح  . 12  

  .             ال تقل عن ساعة ونصف ومن الممكن أن تزید 
  .  ثم بعد ذلك ُتصبغ الشریحة  . 13  
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   ــ:ــ الصبغة :سادسًا 
  . صبغة الھیماتوكسیلین واألیوسین 

)E &hx( eosine & Haematoxylin  
  

   ــ:ــ  صبغة الھیماتوكسیلین :أوًال 
  
  .  دقائق 2-3توضع الشرائح في محلول زایلول لمدة . ْ 56تثبیت الشرائح في فرن درجة حرارتھ  بعد  . 1  
  .  دقائق 2-3 لمدة %70 ثم كحول إیثیلي درجة تركیزه  . 2  
  . دقائق 2-3 لمدة %50ثم كحول إیثیلي درجة تركیزه   . 3  
  . دقائق 2-3 ثم ماء جاري لمدة  . 4  
  .  دقائق 2-3یلین لمدة  ثم صبغة ھیماتوكس . 5  
  .  دقائق 2-3 ثم ماء جاري لمدة  . 6  
  . ثانیة إلزالة زائد الصبغة من الھیماتوكسیلین 1 ثم كحول حمضي لمدة  . 7  
  .  دقائق 2-3 ثم ماء جاري لمدة  . 8  

  . دقائق 2-3 ثم صبغة أیوسین لمدة  . 9  
  .  دقیقة  ¼ ثم ماء جاري لمدة  . 10 
  .  دقائق 2-3 لمدة %50ول إیثیلي درجة تركیزه  ثم كح . 11 
  .  دقائق 2-3 لمدة %70 ثم كحول إیثیلي درجة تركیزه  . 12 
  . دقائق 2-3 لمدة %90 ثم كحول إیثیلي درجة تركیزه  . 13 
  . دقائق 2-3 لمدة %100 ثم كحول إیثیلي درجة تركیزه  . 14 
  . دقائق 2-3 لمدة %100 ثم كحول إیثیلي درجة تركیزه  . 15 
  . دقائق 2-3لمدة " 1"  ثم محلول زایلول  . 16 
  . دقائق 2-3لمدة " 2"  ثم محلول زایلول  . 17 

  وھى مادة توضع على الشریحة قبل وضع الغطاء"كندا بلسم "أو "Depex"  ثم توضع مادة .  18
 "          Cover. " 

  
  .  ثم یوضع غطاء الشریحة  . 19 
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  ــ: ضیر صبغة الھیماتوكسیلین طریقة تح
    . 100% مل كحول إیثیلي نقي أي 100 من الھیماتوكسیلین في 5 %ُیذاب  ــ" : 1" محلول  
غرام أمونیوم ألومنیوم سلفات                                100 ُیذاب  . 1 ــ" : 2" محلول  

Ammonium Aluminium Salphate                                                                           
  . مل ماء مقطر 900 في  . 2                         

غرام أكسید 3ثم ُیضاف . حتى الغلیان .  ُیستخدم التسخین لخلط المحلولین معًا  . 3                         
  . الزئبق األحمر 

  .  وُتستخدم بعد ذلك بعد إتمام اإلذابة ُترشح الصبغة   *   
  ــ:أنواع صبغة الھیماتوكسیلین 

  
 Ehrlich أرلخ  . 1  
 Harris ھاریس  . 2  
 Mayer مایر  . 3  
    Iron  ھیماتوكسیلین حدیدي  . 4  
  Heiden Hain ھایدن ھاین  . 5  
  Mallory Phospho Tangstic ماللوري فوسفو تنجستیك  . 6  
    

  .  یصلح لكل األنسجة  . 1 ــ: ممیزات صبغة اهلیماتوكسیلني
  .  یصبغ النواة  .             2                                              

  .  ال یسبب ضرر ألي نسیج  . 3                                                          
  

   ــ: عیوب صبغة الھیماتوكسین 
  .  إذا زادت فترة الصبغة تزید اللون  . 1                                                           

  .  إذا زادت فترة الغسیل تزرق الشریحة أكثر  . 2                                                           
  . من مرة یخف لونھ  بعد استخدام أكثر  . 3                                                           

  ــ:ــ طریقة التحضیر : صبغة األیوسین 
  

      
  . غرام أیوسین ُتذاب في لتر ماء مقطر 10  *           
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  Frozen Sectionطریقة التثلیج 
  

  ــ : ھي أسرع الطرق في تحضیر القطاعات المیكروسكوبیة وُتستعمل في 
  . لدھنیات تحضیر القطاعات التي تحتوي على ا .  1    
الحاالت التي تحتاج تشخیص سریع ویكون فیھا المریض ال یزال فوق منضدة العملیات وتحت  .  2    

  .  دقیقة 20تأثیر المخدر وتستغرق حوالي 
  في ھذه الحالة تثبت العینة بوضعھا في فورمالین ساخن أو مقلي لیساعد على تصلب العینة نوعًا ما ، ثم 

  . یج على المنضدة وتوضع علیھا العینة ُیثبت میكروتوم التثل
وبكمیة أكبر حتى یتجمد النصف العلوي من العینة . قلیًال .  قلیًال co2وُیضغط علیھا باإلصبع وُیفتح غاز 

ثم ُیزال الماء الزائد بواسطة ورقة ترشیح وإذا وجدت . وُیفتح بعد ذلك بكمیة أكثر حتى تتجمد العینة كلھا 
العینة قلیًال وذلك بمسھا باإلصبع ثم تقطع العینة حتى نحصل على قطاع كامل فقاعات ھوائیة ُتسخن 

  .  میكرون 10-15وُتقطع عند 
ُترفع القطاعات بعد ذلك إلى جفنھ وًتعد شریحة نظیفة توضع علیھا الشریحة وُتصبغ بصبغة 

  . كانت العینة دھنیة إذا . Sudan IIIالھیماتوكسیلین واألیوسین إذا كانت العینة جراحیة وُتصبغ بصبغة 
  
     
  

  ــ:عیوب هذه الطریقة 
                                               ال ُتستعمل في الحاالت العدیة أو كل الحاالت حیث أن أقل سمك لتقطیع   

  .  جدًا  میكرون وبذلك تكون القطاعات سمیكة10-15                                             العینات من 
  ــ ھي صبغة خاصة للدھون ألن الدھون تذوب في   :Sudan III                                             صبغة 

  .                                              محلول الزایلول 
                  ــ:تركیبها 

  ــ:  یتكون من Sudan IIIحملول     
  Sudan III    مسحوق  . 1                                                        

   . %70 ویذاب في كحول إیثیلي  . 2                                                       
  

  ــ:طریقة الصبغة     
   

  . دقیقة 1-2 لمدة %50توضع القطاعات في كحول  .  1   
  .  دقیقة 10-20  لمدة Sudan IIIتوضع القطاعات في  .  2   
  . ثم ُتنقل القطاعات في ماء جاري وُتغسل جیدًا عدة مرات  .  3   
  . ثم ُتنقل الشرائح بعد ذلك في مجفف لتجفیف الشریحة ویوضع علیھا كندا بلسم وغطاء الشریحة  .  4   
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   ــ:أنواع المیكروتوم

  
  ھو المیكروتوم الشائع استعماًال حالیًا   ــ" :  Rotary Microtom"میكروتوم دائري  . 1

وب   ھ ی   د ت   دور عل   ى عجل   ة                                                                                 
  وبلوك الشمع   

  أسفل ِلأعلى                                                                                      مع النسیج یتحرك من 
  .                                                                                      والسكین ثابت 

  
 
 

  .  القطاعات تكون مسطحة تمامًا  . 1 ــ:   ممیزاته 
  .  ثابت على المنضدة لثقل وزنھ  . 2                       
  . الي لعمل قطاعات متعددة  مث . 3                       

  
   تكون فیھ السكین ثابتة وبلوك  ــ" :  Rocking Microtom "میكروتوم متردد  . 2

الشمع مع العینة یتح رك                                                                                      
  على ھیئة  

  .                                                   قوس وھذا النوع ُیستعمل قدیمًا                                         
  
   

  .  حجم بلوك الشمع محدود  .    1 ــ: عیوبه   
   خفیف الوزن یتحرك بسھولة على المنضدة ، ولذلك یجب وضعھ في صندوق خشبي  .    2                  

  . نزالقھ                          لمنع ا
     
  .  سھل االستعمال  . 1 ــ: ممیزاته   

  .  یصلح لعمل قطاعات متعددة  . 2                     
  
 في ھذا المیكروتوم یتح رك ال سكین ف ي    ــ" :  Slidding Microtom "المیكروتوم المنزلق  . 3

  . اتجاه عرضي نحو    العینة 
  
     
  . ل قطاعات كبیرة  ُیستخدم في عم . 1  ــ: ممیزاته   

  .  ُیستخدم في عمل قطاعات السیلویدین  . 2                      
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   ُیركب على حافة المنضدة وُیوصل  ــ" :Freezing Microtom " میكروتوم التثلیج  . 4
   . co2 باسطوانة غاز                                                                                  

  . في طریقة التجمید أو التثلیج حیث ُیستعمل الغاز في تجمید العینة بدًال من البرافین Co2وُیستخدم   *  
  
      ــ" : UltraMicrotom "يمیكروتوم خاص لقطاعات الفحص اإللكترون.5

      
  . جاج ھذا المیكروتوم ُصمم لعمل قطاعات رقیقة جدًا وُیستخدم معھ سكین خاص من الز      

  ــ:أنواع السكاكین 
  

   ُتستخدم في المیكروتوم الخاص للفحص اإللكتروني   ــ : Glass knifeسكین زجاجي  . 1
  . میكرون  " 1"                                                               للحصول على قطاعات رقیقة جدًا 

  
  
   في المیكروتوم الخاص للفحص   ُتستخدمــ : Diamond Knifeسكین ماسي  . 2

  .                                                                      اإللكتروني 
  
  .  وھي ُتستخدم مرة واحدة ــ " :Dis Posable" سكین ُتستخدم مرة واحدة  .  3
     
  

  .  ال تحتاج للَسْن  . 1  ــ: من ممیزاهتا   
  
    

  .  وھو الشائع استعمالھ وُیستخدم مدة طویلة ــ: ید والصلب سكین من الحد .  4
       

  .  قابل للصدأ ــ: عیوبه   
    

     
  .  ُیستخدم في المیكروتوم  المنزلق ــ: سكین مخروطي  . 5
  
  

  . سم 24 سم وسكین كبیر طولھا 12  یوجد سكین صغیر طولھا *   ــ: حجم السكین     
أحدھما للتقطیع .  سكین 2 ُیستعمل .           في حالة استعمال السكین الصغیر                          
قد ُسْنْت كثیرًا . لتسویة مكعب الشمع وھي عادة تكون سكین قدیم " میكرون  30" والتسویة   المبدئیة 

  . وأصبحت رقیقة ال یمكن عمل شفرة جدیدة لھا 
  . میكرون " 5-3" عات أساسیة من    والسكین اآلخر سلیم ذو شفرة جیدة لعمل قطا
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والجزء اآلخر للقطاعات .  في حالة استخدام سكین كبیر یمكن استعمال جزء من السكین للتسویة المبدئیة * 
  . الدقیقة

   
    
 ال تحت اج ل سن كثی ر ألن عن د تل ف ج زء منھ ا تتح رك         ـــ : ممیزات السكني الكبري     

  السكین            
  .                                      لتقطیع جزء آخر                     

  
   ــ: كیفیة اختیار السكین    

   أن تكون السكین حادة خالیة من أي نتوءات وذلك إذا كانت قد ُفحصت    . 1                                     
  .                                             بالعدسة المكبرة 

 أن تكون السكین طویلة ألنھ كلما كانت السكین طویلة كلما ساعد ذلك  . 2                                     
  . على إطالة مدة استعمالھا وذلك بتغیر مكان التقطیع 

   
  

   ــ: طریقة سْن سكاكین المیكروتوم 
 

  ــ: ــ الطریقة الیدویة : أوال  
  
   ــ: وجد نوعان من األحجار للسن وھما  یــ: الَسْن على األحجار  . 1

  " .  كاربو رندم "  نوع خشن ُیسمى  . 1    
  " . حجر بلجیكي أسود "  نوع أملس ناعم ُیسمى  . 2    
   ــ: نبدأ السن على الحجر الخشن وذلك في حالة  *     
  .  إلزالة أي نتوءات في الشفرة  . 1    
   .  إذا كانت السكین تالمة جدًا .2     
  .  إذا كانت السكین جدیدة وذلك لعمل شفرة لھا  . 3    
      

  وعند السن یجب الضغط على السكین جیدًا حتى تالمس   .  بعد ذلك ُیستعمل الحجر الثاني والناعم    *
  بحیث تسبق نھایة السكین مقدمتھا حتى نھایة   .      الحجر أثناء الحركة وتحرك السكین بزاویة میل 

   مرة بعد ذلك 20-30ُتكرر ھذه الطریقة من . الحجر ثم ُیعكس السكین وُیعاد على الحجر بنفس الطریقة      
  .   ُتسْن السكین على قطعة من الجلد وذلك بعد ترطیبھ ببعض الزیوت    *

  .  الجلد إما أن یكون مثبت على قاعدة خشبیة أو ُیَشْد عند االستعمال *   
  
  زجاج الخاص وبودر آكلة علیھ مثل أكسید   السن على لوح من ال . 2

  ــ:         األلومونیوم 
w  ثم ُینظف الزجاج جدًا بعد   .    تتغیر المادة اآلكلة إذ یوجد مادة خشنة وأخرى متوسطة وأخرى ناعمة 
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  .    االستعمال بالزایلول 
  
  
  

   وھو ُیوفر في  ــ: ــ وفیھا ُیستخدم جھاز المسن اآللي : ــ الطریقة اآللیة : ثانیًا 
  .  وفیھ ُیستعمل معجون خشن وآخر ناعم حسب حالة السكین . الوقت ولكنھ غالي الثمن               

  .  بعد السن یجب تنظیف السكین بقطعة من الشاش مبللة بالزایلول *            
  .    ثم ُتجفف جیدًا وتوضع في العلبة الخاصة لھا بحیث یكون الحد القاطع ِلأسفل *           

  ــ: تلیین العظام 
  
  .  یؤخذ جزء صغیر من العظام بواسطة سكین العظام ــ: اختیار النسیج    . 1   
   . %10ُیثبت النسیج أوًال في فورمالین ــ          : التثبیت    . 2  
  . ء جاري ثم یوضع في أحد المحالیل إلزالة الكالسیوم    ُیغسل بما . 3  
  .   ُیعادل الحامض المستعمل بمحلول قلوي  . 4  
    ُیغسل النسیج بالماء الجاري إلزالة الحامض أو القلوي المستعمل في المحالیل اللذان یتعارضان مع . 5  

  .         الصبغة 
  ــ: خواص حملول إزالة الكالسیوم * 

  .  یعمل على إزالة الكالسیوم نھائیًا  . 1   
  .  ال یحدث ضرر في خالیا األنسجة  . 2   
  .  ال یتعارض مع الصبغات  . 3   
  .  یزیل الكالسیوم في سرعة مناسبة  . 4   
  

  ــ: المحالیل المستعملة ِلإزالة الكالسیوم من األنسجة 
  
   ــ: ــ یتكون من " : Von Ebner"فون إبنر  . 1

   . HCL مل 15 *    
  . مل من كلورید صودیوم 175     *

 یومیًا حتى یتم إزالة الكال سیوم بھ ذه الطریق ة    HCL حامض %50ویضاف  .  ُیكمل بماء مقطر حتى لتر      
  . المتوسطة السرعة 

  
بالی د أو ب إبرة ت شریح حت ى ُت صبح لین ة تمام ًا ھ م          . ُتم س العین ة یومی ًا    .  أحیانًا تسبب ضرر للن سیج       *    

  . وضع بعد ذلك في محلول مولر لمدة أسبوع ھم ُتغسل بالماء الجاري ت
  
   ــ: ــ یتكون من : حمض الفورمیك  . 2

         
  . مل 5-25 حمض فورمیك من     *

w  .  مل 5فورمالین *     
w
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  . مل 100 ُیكمل ماء مقطر حتى *    
   یوم ثم   2-3یثیوم لمعادلة الحمض لمدة  ُتمس العینة یومیًا وعندما ُتصبح لینة توضع في كربونات ل*    

  .        ُتغسل بالماء الجاري 
  
    ــ: وھو ینقسم إلى . حامض النیتریك أو أحد مركباتھ  . 3
  
   ــ:  حامض نیتریك مائي یتكون من *

   .    مل10 حامض نیتریك  *          
  . مل 100 ماء مقطر حتى *           

    
    
   ــ: ورمالین یتكون من  حامض نیتریك مع ف*

            
  .  مل 8-15 حامض نیتریك *           

  . مل 5 فورمالین            *
  .  مل 100 ُیكمل بماء مقطر حتى            *

  
    ــ:ھذا المحلول ھو المفضل دائمًا وذلك ألنھ *   

          
  .  ال یأخذ وقت طویل ِلإزالة الكالسیوم  . 1          

  .  ُیسبب أقل ضرر للنسیج  . 2          
  .  صالح لجمیع الصبغات  . 3          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   "Cytology" فحص الخالیا في السوائل
 "Cytology : "ھو دراسة الخالیا السطحیة التي ُتفرز م ن الغ شاء المخ اطي أو دراس ة الخالی ا الت ي              ــ 

  جودة في سوائل الجسم المختلفة ُكِحتت أو ُكِشطت من أي سطح كذلك الخالیا المو
  w
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  "  سائل نخاعي – سائل بللوري – استسقاء –بول "  إذا كانت العینة سائل  . 1          
                  ھذه العینات السائلة ُتدار في جھاز الطرد المركزي وذلك لتركیز الخالیا في القاع ُیسكب  

  . لنقط مع الراسب                 السائل الناتج وُیترك بعض ا
   ثم ُتفرد العینة بعد ذلك على أربعة شرائح محفور علیھا رقم المسلسل للعینة   *

  ُتفرد العینة مباشرة على الشریحة وُتثبت في الحال  " حلمة الثدي "  إذا كانت العینة إفراز من  . 2          
  .                  قبل أن تجف 

  عینة مسحة من الرحم أو من جرح ُتفرد على الشریحة على أآل تكون سمیكة حتى ال  إذا كانت ال .  3          
  .                 تتداخل الخالیا مع بعضھا وُتثبت في الحال 

   ــ:خطوات تجھیز الشریحة 
  
 I أو جزأین متساویین من كحل إیثیلي وإیثیر 95%       كحول إیثیلي ــ:  التثبیت  .  
 II ساعة ½ ــ: مدة التثبیت   
 III بابا نیكوال ــ: اسم الصبغة  .  

  
  ــ:طریقة الصبغ * 

   ساعة ½ بعد تثبیت الشریحة وھي رطبة لمدة *  
  .      دقائق  2-4 لمدة %70 توضع الشریحة في كحول إیثیلي  .1           
  .  دقائق 2-4 لمدة %50 توضع الشریحة في كحول إیثیلي  . 2          
  .          دقائق 2-4 ماء جاري لمدة  .3           
  . دقائق 2-4 صبغة ھیماتوكسیلین لمدة  . 4          
  . دقائق 2-4 ماء جاري لمدة  . 5          
  .  ثانیة 1 لمدة %0.25تركیز HCL حامض  . 6          
  . دقائق 2-4 ماء جاري لمدة  . 7          

 . دقائق 2-4ة  لمد%50 كحول إیثیلي  . 8          
  . دقائق 2-4 لمدة %70 كحول إیثیلي  . 9          
  . دقائق 2-4 لمدة %90 كحول إیثیلي  . 10          
  . دقائق 2-4 لمدة %95 كحول إیثیلي  .11           
  . دقائق 2-4لمدة  " Orange G"  ج البرتقالي  . 12          
  . دقائق 2-4 لمدة %90 كحول إیثیلي  . 13          
  .  دقائق 2-4 أیوسین أزور لمدة  . 14          
  .  دقائق 2-4 لمدة %95 كحول إیثیلي  . 15          
  . دقائق 2-4 لمدة %100 كحول إیثیلي  . 16          
  . دقائق 2-4لمدة " 1" زایلول  . 17          
  . دقائق 2-4لمدة " 2" زایلول  . 18          
  . كندا بلسم /  دیبكس  . 19          
  .  غطاء الشریحة  . 20          

w  . ساعات قبل بدء الخطوات للفحص والتجربة  3  یجب أآل یمر على ھذه العینات أكثر من     *
w
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   .العیوب أو األخطاء التي تحدث عند تقطیع قطاعات البرافین 

  
   

 العالج السبب العیب
  .سكین غیر نظیف ال . 1  .  قطاع مقطوع طولیًا  . 1

  .  السكین بھا رایش  .2
  .  تنظیف السكین  .1
  .  َسْن السكین  .2

 القطاع ملتف حول .2 
  . نفسھ 

  .  السكین غیر حادة  .1
  .  زاویة میل السكین كبیرة  .2

  . َسْن السكین  . 1
  .  ُتضبط زاویة السكین  .2

   القطاع رقیق وسمیك   .3
  .        في آن واحد 

  . لنسیج صلب  ا .1
  .  زاویة میل السكین كبیرة  .2
   مسامیر ضبط السكین غیر    .3

  .      مربوطة جیدًا 

  .  ُیعاد التمریر  .1
  .  ُتضبط الزاویة  .2
  .  ُتضبط المسامیر  .3

  .  السكین غیر حاد  .1  .   القطاع یتفتت  .4
  .  الشمع لین  .2
  . الشمع بھ ماء أو زایلول  .3

  .  السكین  ُتَسْن .1
  .  السمع یحتاج إلى تثلیج .2
  .  ُیعاد التمریر  .3

   حافتي بلوك الشمع غیر    .1  .  شریط القطاع مائل  .5
  .      متوازنتین مع بعضھما 

  حافتي بلوك الشمع غیر   . 2
       متوازنتین مع السكین 

  .  ُیضبط البلوك  .1
  
  .  ُیضبط البلوك  .2

  
  

  
  
  
  
  

  
  ــ: ات أنواع الصبغ

  
  
  
  

 النتیجة  الصبغة  اسم النسیج 
  .  النواة زرقاء  .1 ھیماتوكسیلین وأیوسین    أي نسیج  .1

  .   السیتوبالزم أحمر  .2
  .  ألیاف الكوالجین  .2
  Collagen Fiber        

   قان جیسون  .1
Van Geson  

  .  ألیاف حمراء اللون  .1
  w
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  . ماسون تراي كروم  .2        
Masson Tri Chrom 

  . لین بلو  ماللوري أنی .3
Mallory Anillin Blue  

  .  ألیاف زرقاء اللون  .2
  
  .  ألیاف زرقاء اللون  .3

  .  بیر أیوتك أسید شیف  .1   خیوط ریتیكیولین  .3
Per Iotic Acid Shiff 

                   Fott.   فوت  .2

  .  ألیاف حمراء اللون  .1
  
  . لون  ألیاف سوداء ال .2

  أنسجة مطاطیة  .4
Clatic Fiber               

       

  Ver Hoff فیر ھوف  .1
   ویل ویجرت .2

     Well Weigert  

  .  ألیاف سوداء اللون  .1
  . ألیاف سوداء اللون  .2

  .ماسون تراي كروم   .Muscle  1 العضالت  .5
 Masson Tri Chrom  

   فان جیسون  .2
Van Geson 

  .زرقاء اللون  ألیاف  .1
  
  .ألیاف حمراء اللون  .2

 III سودان  .Fatte  1 دھون  .6
   سكارلت األحمر .2

Red SCARLET  
 . حامض األوزمیك   .3

  . ألیاف سوداء اللون  .1
  .ألیاف حمراء اللون  .2
  .  ألیاف حمراء اللون  .3

   بیر أیوتك أسید شیف  .Glycogen  1 جلیكوجین  .7
   بیست كارمین  .2

Best Carmine  

  .  ألیاف حمراء اللون  .1
  .  ألیاف حمراء اللون  .2

  Gram جرام  .Micro  1 بكتریا  .8
  Gemsa جیمسا . 2

  .  ألیاف زرقاء اللون  .1
  . ألیاف زرقاء اللون  .2

 بكتری              ا مقاوم              ة  .9
  . لألحماض

 . ألیاف حمراء اللون   .3   زیل نلسن  .1

 حدی                                               د  .10
Haemosidein  

  . رشام األزرق  ب .1
Prussium Blue  

  .  تورن بول األزرق  .2
Turn Boll Blue  

  .  ألیاف زرقاء اللون  .1
  
  . ألیاف زرقاء اللون  .2

 Von Kossa فون كوسا  .Calcium  1 كالسیوم  .11
  Elizsarin إلیزارین  .2

  .  ألیاف سوداء اللون  .1
  .  ألیاف حمراء اللون  .2

  ماسون فونتانا  .Melanin   1 میالنین  .12
Masson Fontana  

   ألیاف سوداء اللون  .1

   ویل ویجرت .1   النسیج العصبي  .13
Well Weigert 

  Thionine ثیونین  .2
  .  ماللوري فوسفو تنجستیك  .3

  .  ألیاف سوداء اللون  .1
  
  .  ألیاف زرقاء اللون  .2
w   . ألیاف زرقاء اللون  .3
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  Mallory PhosphoTungstic  
  
  

  صفات التشریح
عندما ُیتوفي المریض ُینقل إلى المشرحة بعد ساعتین من الوفاة وتوضع بطاقة لھا اسمھ بین أصابعھ 
وُتلصق بطاقة أخرى على ذراعھ وصدره منعًا لحدوث أي خطأ في التعرف على الجثث ، وُترسل أوراق 

  . المتوفَى إلى قسم الباثولوجي
   

   ــ: حیة    الھدف من الصفة التشری*  
  .  معرفة سبب الوفاة  .    1
  .  ِلأغراض البحث العلمي  .    2

   ــ: طریقة استقبال الجثة / واجبات الفني عند استالم الجثة *   
 

   ُتنقل جثة المتوفَى إلى المشرحة بعد ساعتین من الوفاة ویقوم مسؤول المشرحة بمراجعة ساعة   .1      
/               طلب الصفة التشریحیة ویتأكد من البیانات الخاصة بالمتوفَى مثل االسم الوفاة على ُأرنیك         

  .القسم المرسل منھ / الطبیب المعالج /النوع/         السن
    

  .  ُیلصق على الجثة مشمع الصق ُیكتب علیھ بیانات المتوفَى  .    2
  . تحفظ الجثة بالثالجة لحین التشریح  .    3

  .  ُتحضر أدوات التشریح . 4     
  .  ُتحضر المحالیل المطھرة وكذلك الفورمالین  .5    
   ثم توضع الجثة على منضدة التشریح على أن یكون الساقین متباعدتین في اتجاه المنضدة الخاصة   .6    

  . باألدوات التشریحیة       
  .  ُتسند األكتاف بمسند خشبي  .7    

  
  .شریح األدوات الالزمة للت

  
  .سم وبھا فتحة في منتصفھا لتصریف المیاه 80 منضدة التشریح تكون رخام ذو ارتفاع  .   1 

  سم حتى ال تسقط أدوات التشریح منھا وتوضع فوق  2 صینیة ِلأدوات التشریح لھا حواف مرتفعھ  .    2
  .          قدمي الُمتَوْفى 

  . س والكتفین  مسند الرأس مصنوع من الخشب لسند الرأ . 3   
  .  جھاز شفط كھربائي لشفط السوائل الموجودة بالجثة  .    4

  .  میزان لوزن األعضاء  . 5   
  .  سكاكین مختلفة األحجام  .    6

  .  سكین غضروف طویل ورفیع وذو حدین  . 7   
  .  سكین مخ یكون نصلھا طویل ورفیع وذو حدین  .8    

w   ــ: مقصات مختلفة وھي  .  9   
w
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  .  مقصات مستقیمة ومنحنیة .أ           
  .  مقص خاص لألمعاء ذو نھایة مستدیرة .ب          

  . مقاسات مختلفة ) جفت ( جفوت  . 10  
  .  منشار یدوي ومنشار كھربي  . 11  
  .  مسطرة حدیدیة  . 12    
  .  إبرة تشریح وخیوط جراحیة  . 13  
  . ة  قفازات جراحیة وأحذیة جراحی . 14  
  
   ــ: القواعد التي یجب اتباعھا عند إجراء التشریح   
  . یجب أن تكون اإلضاءة جیدة  .  1  
  وكذلك توافر كحول    .  یجب أن تكون ھناك إناء یحتوي على مادة مطھرة مثل دیتول لغسل الیدین  .2   

  .  لتطھیر الیدین بعد المطھر %85إیثیلي         
  . صبغة الیود / ح حدیث فورًا بمحلول الكحول  یجب تطھیر أي جر .3   
  
  ــ : الطرق المختلفة ِإلجراء الصفة التشریحیة   
  
  ــ : VirChowطریقة فیر كاو  .  1

                                                                وھي تتم بأن یؤخذ كل األعضاء من الجسم وفحص كل   
  .                                        عضو على حده                       

  .  یمكن فحص التغیرات المرضیة في كل عضو بوضوح ــ: ممیزاهتا  
  
   ــ : Johnطریقة جون  .  2

                                                في ھذه الطریقة ُتزال األعضاء كمجموعات مرتبطة من حیث المكان         
                                                  الوظیفة وُتشرح كل مجموعة على حده وتتكون ھذه المجموعات من

  .  مجموعة الجھاز البولي والتناسلي والغدة الكظریة .     أ 
  /  البنكریاس / حال والط/ واإلثنى عشر / والمعدة /  مجموعة القفص الصدري مثل مجموعة الكبد .     ب 

  .المرئ            
  .  مجموعة األمعاء الدقیقة والغلیظة .ج      

  " . النخاع الشوكي / المخ "  مجموعة الجھاز العصبي المركزي .      د 
  

   ــ: الحاالت التي ُتستخدم فیھا ھذه الطریقة    
  . راري حاالت الصفراء                 یتم تشریح الجھاز الم .  1  
  . حاالت البلھارسیا                   یتم تشریح الجھاز البولي  .  2  
  . حاالت دوالي المرئ   .  3  
  
w   ــ " : Rocky Nansky" ــ :طریقة روكي نانسكي  .  3 
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ضو من األعضاء                                                                         تتم ھذه الطریقة بفحص كل ع    
  . في مكانھ الطبیعي بالجسم 

  .  سریعة  .1 ــ: ممیزاته   
  .  ال تحتاج لتجھیزات خاصة ویمكن عملھا بمنزل المتوفَى  . 2                  

     

  .التغیرات التي تحدث بالجسم عقب الوفاة 
  

  رار حتى تصل  تحبط درجة حرارة الجسم تدریجیًا باستم ــ: أــ ھبوط درجة حرارة الجسم 
                                                          

  ساعة    48إلى درجة حرارة الجو المحیط في ظرف 
                                                             وتتوقف درجة الحرارة حسب سمك الدھون والموجودة              

   .                                           تحت الجلد                   
  وبذلك  . یترسب الدم نتیجة الجاذبیة األرضیة في األجزاء السفلیة من الجسم  ــ: ب ــ زرقة الجسم 

ُت صبح تل ك األج  زاء زرق اء مث  ل                                        
   . جلد الظھر

  وفیھ تنقبض وتتقلص العضالت تقلصًا شدیدًا     ــ" : ثة تصلب الج: " جـ ــ التیبس الرمي 
یصعب معھ ثني المفاصل وذلك نتیجة                                                                             

  .  ساعة 48 ساعات عقب الوفاة ویصل إلى أقصى مداه في ظرف 2-4ترسیب الزاللیات ویبدأ ذلك من 
عادة في العضالت الغی ر إرادی ة أوًال ث م الع ضالت اإلرادی ة ویب دأ ف ي ع ضالت الوج ھ والف ك ث م ف ي                   ویبدأ  

   ــ: ویقل الوقت في الحاالت التالیة . األطراف العلیا من الجسم فاألطراف السفلي 
  .  إذا ارتفعت درجة حرارة الجو في بعض حاالت التسمم *     
  . ھود الجثماني  إذا حدثت الوفاة نتیجة المج*     

  .   ویشمل تلوین الجسم وتلیین الجسم ــ: د ــ التحلل الرمي 
 حیث تنفجر كرات الدم الحمراء بعد الوفاة ویتحد الھیموجلوبین مع  كبریتید ــ: تلوین الجسم  . 1         

وب ذلك ُی صبح   األیدروجین الموجودة باألمعاء ویتكون كبریتی د الحدی دوز ذو الل ون األس ود ورائح ة كریھ ة                
  .جدار البطن وسطح األحشاء سوداء 

  یوجد بالجسم جراثیم التعفن التي تحتوي على الخمائر المختلفة تھضم   ــ:تلیین الجسم  .  2       
                                             خالیا الجسم فتحللھا إلى قوام سائل وھذا ُیسبب انفجار في المعدة أحیانًا

   حیث تترسب كرات الدم الحمراء  ء یحدث ذلك ببطء في حاالت الموت البطيــ:  تجلط الدم ھـ ــ 
  في القاع بینما الصفائح تكون فوقھا أي تكون الجلطة مكونة من طبقتین                                      

  ادًة في تجویف القلب أما إذا كان                                        واحدة حمراء واألخرى صفراء وتكون ع
                                       الموت سریع تكون الجلطة حمراء رخوة وتكون عادًة ملتصقة بجدار  

  .                                      األوعیة الدمویة 
  

  ـــ: عمل الصفة التشریحیة 
  

w  ـ:ع كتلة خشبیة تحت الكتفین أسف العنق ونفحص كل من توزن الجثة بمیزان خاص وُیقاس الطول ویوض
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



net.allgoo.Dorarlab.WWW 
com.yahoo@makandeel  

net.allgoo.Dorarlab.WWW 
com.yahoo@makandeel  

  . حدقة العین .  أ      
  .وجود صفراء في الجلد .  ب     

  . نبحث عن وجود أي أورام أو انتفاخ ظاھري بالجلد .   جـ    
وخ روج ـي س وائل منھ ا ، ونبح ث ع ن ج روح        " الشرج / الفم / األنف "  نفحص الفتحات الخارجیة مثل 

  . أو آثار عملیات ونحدد مكانھا . حدیثة 
  ــ:نبحث عن وجود أي وشم ومكانھ ثم نبدأ بعد ذلك بعمل اآلتي *  

  .  نفتح الجثة وذلك بعمل شق طولي من منتصف الذقن ویمتد أسفل في جدار الصدر والبطن  . 1  
  .  بواسطة مشرط   نفصل الجلد والعضالت في منطقة الصدر من على سطح الضلوع وكذلك في البطن  . 2  

  .          مع مراعاة عدم إصابة أي عضو 
   ُیقص القفص الصدري على شكل مثلث رأسھ بدایة عظمة القص ناحیة الرقبة وقاعدتھ الحجاب  .   3

          الحاجز
  .  نقص بمیل ِلأسفل وإلى الخارج حتى نصل للحجاب الحاجز وذلك بسكین الغضروف  .   4 

  
  ــ: التجویف الصدري 

 ُتزال الغدة الدرقیة بفصیھا بواسطة مشرط ثم ت وزن وُیقط ع ك ل ف ص طولی ًا وُیفح ص عین ات للفح ص                   .1
  ــ : المیكروسكوبي بعد وصفھا من حیث 

  .  اللون ب ــ.                                      الحجم أ ــ                      
  . السطح المقطوع د ــ                            .      الصالبة جـ ــ                      

  . ُتزال الغدة الثموسیة إن وجدت وتوزن وتوصف ویؤخذ منھا جزء للفحص المیكروسكوبي  .2
  وُیذكر نوعھ .  ُیفحص التجویف البلوري األیمن واألیسر لوجود أي إلتصاقات أو سائل وُیقدر كمیتھ  .3

  " .     دموي أم غیر دموي 
  بدأ برفع الرئة الیمنى من مكانھا وذلك بعد فتح القصبة الھوائیة التي بالفص العلوي ثم الفص السفلي    ن .4

  وَنِصْف الغشاء المخاطي المبطن للقصبة الھوائیة من حیث اللون أو وجود احتقان أو أورام وُیؤخذ       
  .       عینات للفحص المیكروسكوبي 

  ثم توزن الرئة وتوصف من حیث . نھا ونقص أي اتصال باألوعیة الدمویة نرفع الرئة الیمنى من مكا . 5
    الشكل بالحجم                               أ              

   الصالبة  د اللون                             جـ              
  وھل ھي إسفنجیة أم ال ؟   ھــ                            

  وتوصف   . عینات للفحص المیكروسكوبي وتفحص الغدد اللیمفاویة الموجودة حول الرئة  وتؤخذ  .6
  .      ویؤخذ منھا أجزاء للفحص المیكروسكوبي 

   ُیفتح غشاء التامور المحیط بالقلب ویوصف سطحھ ھل بھ سائل أو إلتصاقات ؟ ویوصف نوعھ   .7
  . وُتقدر كمیتھ      

  فصل كل ما یربطھ باألوعیة الدمویة واألوردة الداخلة والخارجة منھ ، یوزن    ُیرفع القلب من مكانھ ون .8
  ونصف الغشاء المبطن   " األذین والبطین "      القلب ونصفُھ من حیث الشكل ثم نفتح التجاویف المختلفة 

  . رضیة      لكل تجویف ھل ھو المع أملس كما في الحاالت الطبیعیة أم ھش ومعتم كما في الحاالت الم
   نصف الصٌمامات األربعة ھل ھي رقیقة المعة ملساء أم بھا إلتصاقات وسمیكة ونقیس فتحة الصٌمام   .9

w  .      الثنائي الذي یسمح بمرور إصبعین ونقیس فتحة الصٌمام الثالثي الذي یسمح بمرور ثالث أصابع 
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  .   لرئوي فوق الصٌمامات مباشرةنقیس سمك جدار البطین األیسر ونقیس عرض الشریان األورطي وا . 10
  نفحص فتحات الشریان التاجي ھل ھي ضیقة أم طبیعیة ؟ ونعمل قطاعات عرضیة في عضالت القلب   . 11

  .        من الخارج 
  

  
  ــ:التجویف البطني 

  
  .  یحتوي التجویف على الجھاز الھضمي والبولي والتناسلي 

  ــ: الجھاز الھضمي  . 1
  
  . لبریتوني بقطع المساریقا من موضع اتصالھا مع االثنى عشر  َنصف الغشاء ا*
   نسحب األمعاء الدقیقة من أعلى عن االثنى عشر إلى الخارج ونستمر في ذلك حتى نصل إلى الزائدة    *

  .  أجزاء للفحص المیكروسكوبي.ونفحص الغدد اللیمفاویة المصاحبة األمعاء الدقیقة ثم نأخذ منھا . الدودیة 
  . ع األمعاء الغلیظة من عند الزائدة الدودیة إلى أعلى ، ونقطع ما یربطھا بالجدار الخلفي للظھر نرف* 

      نستمر في ذلك حتى نصل إلى القولون النازل ثم المستقیم ثم فتحة الشرج وتؤخذ عینات للفحص  
  .    المیكروسكوبي من كل شيء 

  ُیوزن ونقطع األوعیة الدمویة وُیقطع الطحال إلى  نرفع الطحال من مكانھ ونفصلھ عما یحیط بھ ثم * 
  . وَنِصُف السطح المقطوع وتؤخذ عینات للفحص المیكروسكوبي .    نصفین 

   نرفع الكبد من مكانھ من بعد قطع الشریان الكبدي والورید البابي ویوزن الكبد ویوصف من حیث الشكل  *
  ر ویوصف السطح المقطوع وتؤخذ عینات للفحص     واللون والحجم ونعمل قطاع آخر في الفص األیس

  .   المیكروسكوبي 
   وُتفتح بعیدًا عن الجثة حتى ال تتلون  ــ" : الحویصلة المراریة " نفصل المرارة * 

األحشاء باللون األصفر ونصف ُسمك الجدار                                                                              
وھ ل یوج د ح صوات داخ ل الم رارة أو ال وتؤخ ذ       . ونقیسُھ ثم الجدار وَنصُف التجوی ف أو الغ شاء الم بطن        

  .  عینات للفحص المیكروسكوبي 
   وُتفتح طولیًا موازي لالنحناء األكبر ونفحص محتویات المعدة تؤخذ عینات  ــ: نرفع المعدة * 

  . سكوبي                                  للفحص المیكرو
  . وُتؤخذ عینات منھ للفحص المیكروسكوبي  ــ: نفتح البنكریاس * 
  .  ُیشق المرئ  والبلعوم واللسان وتؤخذ عینات للفحص المیكروسكوبي *
  

   ــ: الجھاز البولي  .  2
    
   . نزیل الغدة الكظریة فوق الُكلى من الناحیتین ثم نقطع عرضیًا وتؤخذ عینات للفحص المیكروسكوبي *
  .  ُترفع الُكلى من مكانھا ونقطع كل ما یربطھا *
  .  ُیرفع الحالب حتى نصل إلى المثانة *

 نزیل أي إلتصاقات بینھما وبین منطقة الحوض وَنِزنٌْ كل كلیة على حده ثم نصفھا من حیث الشكل والحجم 
w   . بسبب وجود دھون حولھا وُتقطع طولیًا" حتى ال تنزلق " وُتمسك بقطعة من الشاش 
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وھ ل یمك ن تمییزھ ا ب العین المج ردة ع ن النخ اع        .  َنصُف السطح المقطوع ونق یس س مك الق شرة ولونھ ا           
  . وتؤخذ عینات للفحص المیكروسكوبي 

 نفح  ص المثان  ة م  ن حی  ث ال  سعة وُس  مك الج  دار والغ  شاء الم  بطن للتجوی  ف وتؤخ  ذ عین  ات للفح  ص           *
  . المیكروسكوبي 

   
   ــ: الجھاز التناسلي  . 3

  
  .   نقطع البروستاتا عرضیًا ونصفھا من حیث الحجم والسطح المقطوع وھل یوجد بھا لون أصفر أم ال  *

  .     وتؤخذ عینات للفحص المیكروسكوبي 
   ُیالحظ لون البروستاتا إن كان أصفر اللون فذلك داللة على وجود أورام غیر حمیدة ولكن لونھا الطبیعي   *

  .    أبیض اللون 
  .خصیة وُتقطع نصفین وَنصف السطح المقطوع وتؤخذ عینات للفحص المیكروسكوبي  ُیخرج ال*
   وھل یوجد بھا دوالي أو فتق أو  ــ: نقطع الحویصلة المنویة والحبل المنوي  *

  ت للفحص                                                                                              اختناقات وتؤخذ عینا
  .                                                                                             للمیكروسكوبي 

  .  ُنخرج الرحم وُیقطع طولیًا وكذلك عنق الرحم وُتؤخذ عینات للفحص المیكروسكوبي *
  كیاس أم ال ؟ وكذلك قناة فالوب   نفتح المبیضین ونصفھما من حیث الشكل والحجم وھل یوجد بھما أ*

  .    وتؤخذ عینات للفحص المیكروسكوبي 
  
  

  ــ: الجھاز العصبي 
  
قط اع ن صف دائ ري ث م نرف ع ف روة ال رأس حت ى         "    نقوم بعمل قطاع في ف روة ال رأس بواس طة الم شرط          

نشر عظام الجمجمة العظام التي للجزء األمامي ُتسحب لألمام والتي للجزء الخلفي ُتسحب للخلف ثم نقوم ب
  . عرضیًا بواسطة منشار كھربي 

  .  نرفع عظام الجمجمة ونكشف عن المخ *
  .  َنصُف السائل النخاعي الموجود حول المخ *
  .   نرفع المخ من مكانھ برفق بعد قطع األعصاب والحبل الشوكي واألوردة واألوعیة المرتبطة بھا *

  . لة التجاویف وھل بھا انسداد أم جلطة    وَنصُف ما نجدُه من إصابات كما نصف حا
  .  أسبوع 1-2لمدة % 10-20وُیَثٌبُت المخ في فورمالین من * 
  .  ُتؤخذ إحدى الفقرات ونخرج منھا الحبل الشوكي وتؤخذ عینات للفحص المیكروسكوبي *
  شخیصات التي    وبعد االنتھاء من المشرحة نقوم باإلغالق الجثة وُیخیط الجلد بخیوط جراحیة ونقید الت*

  .    ُوِجدت ظاھریًا في أوراق المتوفَى 
  .  وُترسل إلى الطبیب المعالج لكي ُیكتب شھادة الوفاة وُیصرح استالم الجثة للدفن *
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  عینات المتحف
  كیف تحضر عینة المتحف ؟

 العینة وذلك ُتھذب العینة بالسكین أو المقص ِلإزالة الزائد منھا ویجب أن نتجنب جفاف العینة أو تشویھ
  ــ : لتحضیر عینة متحف ُیتبع اآلتي 

   ــ: أیام ثم توضع في 10-3لمدة من % 10ُتثبت العینة في فورمالین .  أ 
  . مل 400 فورمالین * ــ:وھو یتكون من " Iكیزرلنج " محلول  . 1

  .غرام 30  بوتاسیوم نیتریت *                                                                                
   غرام 60 بوتاسیوم أسیتات *                                                                                

  .  أیام حسب حجم العینة وذلك للتثبیت 3-10  وتترك العینة في ھذا المحلول من 
   %08 وھو كحول إیثیلي ــ " : IIكیزرلنج " محلول  . 2

  . ساعات حسب حجم العینة 4    وذلك السترداد لون العینة الطبیعي لمدة 
                           ــ:الذي یتكون من " IIIكیزرلنج " توضع بعد ذلك العینة في محلول  . 3

  .  مل 5مالین  فور*                                                                                         
  .مل300 جلیسرین *                     

  .غرام 100 أسیتات صودیوم *                                                                                             
  " . الوعاء "  وھذا المحلول ھو المحلول الحفظ النھائي للعینة الذي یوضع في الجار 

  . ــ ُتحقن بالمادة المثبتة : ینة كبیرة مثل الكبد ، الطحال  إذا كانت الع*
  . ــ ُتغسل العینة في محلول ملح أو فورمالین ملحي :  إذا كانت العینة دمویة *
  ــ یمكن أن ُیلون سائل الحفظ توضع العینة في محلول كلورید    " : Bile"  إذا كانت بالعینة صفراء *

   .  ساعة  24   كالسیوم لمدة 
  .  إذا كانت العینة جلد أو أمعاء تثبت على لوح من الخشب بواسطة دبابیس *
  .  إذا كانت العینة كیس ُتمأل بالجیالتین أو یجب حشوھا بالقطن المبلل بالجیالتین *

  توضع العینة في الجار أو الوعاء الزجاجي وُتعلق على أعمدة زجاجیة یختلف سمك العمود الزجاجي   . ب 
  .  ُثقل العینة حسب      

   "   IIIكیزرلنج" ُیشكل العمود على النار حسب مقاییس الوعاء ویوضع في الوعاء ویوضع معھ . جـ 
  . وذلك قبل إغالق الجار . صودیوم ھیدروسلفات % 0.25ویضاف مانع للتعفن       

  . غرام من وزن العینة 300ملجم لكل 1       ویوضع مانع التعفن 
  .   غرام جوتابركا 60 * ــ:  ــ تتكون مادة الغلق من :غلق الوعاء . د 

  .  غرام أسفلت 40 *                                                                                       
  یوضع األسفلت في وعاء على النار حتى یسیل تمامًا ثم ُیضاف إلیھ الجوتابركا وُیقلب جیدًا بقطعة من   * 

  .   الحدید حتى یتم المزج جیدًا وُیترك على النار الھادئة 
  ُتنظف حافة الوعاء بقطعة نظیفة من القطن مبللة بالكحول ثم ُیجفف وكذلك ُیغسل وینظف الغطاء  * 

     الزجاجي ثم بواسطة مشرط یؤخذ جزء من مادة الغلق وھى منصھرة وُتفرد على حافة الوعاء ثم یوضع  
  .اجي في مكانھ في حافة الوعاء ویوضع ُثقل كبیر فوق الغطاء لتثبیتھ في مكانھ    الغطاء الزج

w  من الجانب ومن أعلى . ثم توضع قطعة من مادة الغلق المنصھرة على حافتي اإلناء والغطاء معًا * 
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  . وذلك لمنع دخول الھواء " الكیة أسود " ثم ُیدھن جانب وحافة الوعاء بمادة * 
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