
 

 

حة
صف

1ال
 

ي 
 
 التدريب المعملي الثان

 Meiosis الميوزياإلنقسام 
 

مائيات     Reptiliansوالزواحف  Amphibiansتعتبر البر
 
الحيوانات المفضللللللللللللللسا لالايللللللللللللللا ا ن  للللللللللللللا  الميو    

 الحيوان. 
 

ائح مجهريا  –ذكول من ال للحا    االحتياجات:  ائح  –شر لر  –صللة ا  –محسول فالمر  –لهب كحو    –أغطيا لسشل
 كحول إثيىل . 

 
 األوىل: الطريقة 

، ب ، مسجايجمع الذكول أثناء مويم التنايل وت تخرج الخىص ) يمكن ايتخاا  خىص  من يحسيا ، ض -1
 الخ ( .  …ضفاعا 

  محسول فالمر لس تل والت  ي -2
 
م وتوضللللللع   أيا  عنا دلجا حرالم  3-2ت لمام ت طع الخىصلللللل  إ  يطع صلللللل ب 

 ال رفا. 
م من الخ لللللليا  -3 يحا رها يطرم من صللللللة ا الرالمن أو ا وليلللللل     2-1تؤخذ يطعا صلللللل ب  مم وتوضللللللع عىل شر

ك لمام  م  3-2وتبر  . ثم ت طع ال طعا الم للللللل وغا إ  أجزاء صللللللل ب 
ت
ديائق أو حتر ي للللللل ح لون ال طعا داثنا

يللللح .   روايطا شفرم أو إررم تشر
يحا ويض ط عسيه ررفق لف ل الخاليا عن طريق الهرس  -4  . squashingيوضع غطاء الشر
يحا فوق لهب كحو   إل الا ال ة ا من ال يتوبال   وإظهال الكروم ومات .  -5

 ت خ الشر
  يالب من ال س  الجا  لمام  Freezingت للللللللتعمل طري ا التجميا  -6

 
يحا   لللللللر ثانيا أو  60حيث توضللللللللع الشل

ي )ويمكنأثبر    كحول اثيىل مطسق وضع الشر
 
يحا     فريزل ( . يب  ع غطاء الشر

 
 Absolute ethanolحا  

يحلللا من الكحول وتحملللل  2ديلللائق ثم ي ب  الكحول مرت    لملللام  5 لملللام لللللللللللللللر   ملللل مرم . تزاي الشل
 
ديي لللا  

ات الكرومويوميا(الطري ا ت تخ )وهذه . DPXأو كناا بس م أو  Euparolباليوبالول    مل التحضب 
 
 . ا   

 

 الثانية: قة الطري
 لمام ياعت    إ  ثالث ياعات.   Colchecineيو ن الحيوان ثم يح ن بالكولج       -1
  يراد تحضب  الكرومويومات منها )كةا  -2

ي الحيوان وت تخرج ا جزاء التر  منايل الخ( . -رنكرياس-يشر
3-    

 
ك لمام 01مل من  3توضع العينات   ات ال وديو  وتهرس وتبر  ديي ا .  12-10. % يبر

  جها  الطرد المركزي لمام   -4
 
  الايي ا .  3ديائق عنا  4تخض العينات  

 
 ألف دولم  

 تزال الطة ا العسويا من ال ائل بعا إخراج العينات من الجها  .   -5
ك لمام  3يضا  لسعينا   -6  ثم يبر

ت
 ديي ا .  15-10مل من الرالنوي ثم يرج الخسيط جياا

  جها  الطرد الم  -7
 
 ديائق ثم تزال الطة ا العسويا .  4ركزي لمام توضع العينات مرم أخر   

  الجها  لمام  1يضلللا  لسرايلللب   -8
 
ديائق ثم يزال الجزء العسوي  4مل من الرالنوي ثم يرج الخسيط ويوضلللع  
ك الرايب وتكرل هذه الخطوم ثالث مرات .   من ال ائل ويبر

ي ثم يرج ولتوضلللللللللع ن ا  من مل من الرالنو  1تخرج العينات من الجها  ويزال ال لللللللللائل العسوي ثم يضلللللللللا    -9
ائح الموجودم عىل   .  Hot plateالعينا عىل  الشر

. 1:9ص غ العينات بالجيمزا )  -10    ايس   
 
 ثم توضع  

ت
ائح حتر تجف تماما ك الشر  ( ثم تبر

ائح من الزايس    ثم يوضع عسيها الم ةت وت ط  ثم تفحص تحت عايا  -11  .  100تجفف الشر
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 التمرين : 
1-   

يحا التر تها تحت المجهر . افحص الشر  حض 
  الحيوان .   -2

 
 يجل مراحل ا ن  ا  الميو    

 أليم خسيا مم سا لرل مرحسا من مراحل ا ن  ا  الميو   .   -3
  وفرها ل    -4

  الحيوان التر
 
ائح ا ن  للللللللللا  الميو     تها وشر للللللللل    حضل

يحا التر لللللللللر   الشل
 
ر    ا ختال  ر    الخاليا  

 ا يتاذ . 
 

 Farmer's solutionمحلول فارمر  للقتل والتثبيت 
 Absolute Ethanolأجزاء كحول إي يىل مطسق  3
 .  propionic acidأو حامض رروبيوني   glacial acetic acidجزء حامض خسي  ثسجر   1

  لسعمسيات الحيويا 
م . وظيفا محسول فالمر ق  ال تل الفجالع

يخسط الكحول مع الحمض يةل ا يلللللتخاا  مةاشر
  الخاليا وت للسب أجزاء الخس

 
يا المختسفا لتحافظ عىل شللهسها ومهانها الط ي   بحيث   يت ب  تركيب المكونات  

  الخسيا بالت  يت . 
 
  
 
 


