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 األولى العملية الجلسة

 Laboratory safety rulesقواعد السالمة املخبرية 

ب
ّ

 Compound Light Microscope املجهر الضوئي املرك

 األهداف

 من هذه الجلسة إلى: نهدف

 .مختبر األحياء الدقيقةالتعّرف على إجراءات األمان والسالمة املتبعة في  .1

 التعّرف على أنواع املجاهر املستخدمة في الدراسات الخلوية. .2

بالتعّرف على املجهر الضوئي  .3
ّ
 رة الضوئية.واملكبّ  املرك

 املحتوى العلمي

 الدقيقةمختبر األحياء األمان والسالمة في  قواعد

 :عند الدخول إلى املختبر 

 االلتزام بالحضور في الوقت املحدد. .1

 املختبر من دون وجود املشرف. عدم دخول إلى .2

 .، وربط الشعر الطويل)املريول األبيض( رداء العمل املخبري  اءارتد .3

 مع املحافظة على النظام.وعدم االتكاء على الطاولة، بهدوء  املكانالجلوس في  .4

 املساعدة. املخصص للجانب العملي، واألدوات الدفتر اصطحاب .5

 مكان تنفيذ التجربة.عن في مكان آمن بعيد في حال وجودها وضع الكتب والحقائب  .6

 الشراب داخل املختبر؛ ألن ذلك قد يعرضك للمخاطر. وأعدم تناول الطعام  .7

 :أثناء تنفيذ التجربة أو النشاط املطلوب 

 يقدمها املشرف.التقّيد باإلرشادات والتوجيهات التي  .1

 باملاء والصابون قبل البدء بالتجربة .2
ً
 .، ومن ثم ارتداء القفازات الطبيةغسل اليدين جيدا

 البدء بتنفيذ التجربة. قبل بالهواء لتجف وتركها العمل باملطّهر، منطقة مسح .3

 .سواء أجهزة أو أدوات عدم العبث بأي ش يء تجهله .4

 باملاء، وعدم العبث بمفاتيح الغاز.عدم ملس مآخذ الكهرباء واليد مبتلة  .5

 .بالصبغات العمل وطاوالت األحواض تلويث تجّنب .6

  املختبر في بها والتنقل الجرثومية املزارع حمل عدم .7
ً
 .للتلوث تجنبا

 املخصص لها. املكان في الزرع وإبرة العينة وضع .8

ل جهاز....( إخبار األستتتاذ املشتترف عن أي مشتتكلة قد تقع .9
ّ
، مع املحافظة على )جرح، حرق، كستتر زجاجيات، طعط

 حسن التصرف والهدوء.
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 طسجيل املالحظات والنتائج التي تم توصل إليها بشكل مستمر ومتتابع. .10

 الزمالء. بروح الفريق مع بقيةاعتماد العمل  .11

  النشاط: و أبعد االنتهاء من تنفيذ التجربة 

 املخصتتتتصتتتتة األماكن في)التي طستتتتتخدم ملرة واحدة(  املستتتتتعملة واألدوات بها العمل من االنتهاء بعد العينات إلقاء .1

 .لذلك

2. .
ً
 تنظيف األدوات املستخدمة وطاولة العمل جيدا

 .وإعادتها إلى مكانها املخصصترتيب األجهزة واألدوات املستخدمة  .3

 املاء.صنابير  -الغاز مصادر  -مفاتيح الكهرباء كل من: التأكد من إغالق  .4

 غسل اليدين نزع القفازات وإلقاؤها في املكان املخصص، ومن ثم  .5
ً
 باملاء والصابون قبل الخروج من املختبر.جيدا

  التعامل مع املواد الكيميائية:عند 

أو أية  لصتتتتتتاقه)وخاصتتتتتتة تلك التي تكون ضتتتتتتمن عبوات ال تحمل أية  م أو ملس أية مادة كيميائيةتذوق أو شتتتتتتعدم  .1

 .إشارة إلى نوع وماهية املادة املوجودة ضمنها(

 حمل العبوات بحذر، واستخدام الكمية املطلوبة واملحددة حسب التجربة. .2

 .املواد الكيميائية استخدام أثناء والجسم والعينين والفم الوجه عن بعيدة األيدي بقاء .3

اف إذا المست الجسم ملنع انتشارها  أو العينين، الكيميائية على املواد تطاير عند باملاء الغسل .4
ّ
مسحها بورق نش

 ملساحة أكبر.

استتتتتتتتتتتتخدام الحمام املائي عند طستتتتتتتتتتتخين املواد الكيمائية وخاصتتتتتتتتتتتة القابلة لالشتتتتتتتتتتتتعال )عدم طعريضتتتتتتتتتتتها للمصتتتتتتتتتتتدر  .5

 الحراري بشكل مباشر(.

 التأكد من أن مصادر اللهب مغلقة عند استخدام مواد قابلة لالشتعال. .6

 في األماكن املخصصة لذلك.ووضعها  ،التجارب مباشرة وبعد االنتهاء من الجلسة العمليةالتخلص من نواتج  .7

 

 األول  الحيوي  األمان بمستوى  الجراثيم مع للتعامل األساسية القواعدBSL 1)( 
  إليها أشرنا التي تلك إلى إضافة خاصة قواعد يتطلب ممرضة، غير طعد التي تلك حتى الحية الجراثيم مع التعامل إن

ً
، آنفا

 التقيد يجب لذا البشتتتتتتتتتتري، الجستتتتتتتتتتم إلى الدخول  من تمكنت إذا خاصتتتتتتتتتتة ممرضتتتتتتتتتتة تكون  أن املحتمل من الجراثيم فكل

 :األول  الحيوي  األمان مستوى  ذات الجراثيم مع التعامل عند اآلتية بالقواعد

  ماصتتتتة واستتتتتخدام بالفم الستتتتحب موعد الفم أثناء القيام بالزرع، في شتتتت يء أي وضتتتتع عدم .1
ً
 وإبقاء ذلك، عن بدال

 عن الفم واألنف  اليدين أو القلم
ً
 .والعينينبعيدا

 .الطاولة على وضعها قبل باللهب اإلبرة أو العروة عقيمعند القيام بالزرع يجب ط .2

  األنابيبإبقاء  .3
ً
 ذلك ألن الطاولة على وعدم استتتنادها، الستتتائل الوستتتط مع تتعامل عندما األنابيب حامل في دائما

 .منها السائل إلراقة سيؤدي

 واعالم األستاذ املشرف بذلك. باملطّهر، غمرها ورقية بمنشفة السكابة طغطية الزرع، يجب وسط في حال سكب .4
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طعقيم كافة النفايات الناتجة عن تنفيذ التجربة )أوستتتار زرعية، ماصتتتات، شتتترائح زجاجية، ما تتتحات....( ورميها  .5

 في مكان مخصص.

 ، ليتم تطبيق اإلسعافات األولية، ويفّضل التوقف عن العمل.علم املشرففي حال حدوث جرح أو حرق ي   .6

 للبالغين من األنواع الجرثومية التي تصتّنف ضتمن مستتوى األمان الحيوي األول 
ً
 دائما

ً
)التي ال يعرف عنها أنها طستبب مرضتا

 نذكر: األصحاء( 

Bacillus subtilis, Escherichia coli.  

 الثاني الحيوي  األمان بمستوى  الجراثيم مع للتعامل األساسية القواعدBSL 2)( 
األمان  وقواعد، العامة األمان قواعد إلى إضتتتافة خاصتتتة، أمان قواعد يتطلب املختبر في املمرضتتتة الجراثيم مع التعامل إن

 األمان مستتتتتتتوى  ذات الجراثيم مع التعامل عند اآلتية بالقواعد التقّيد يجي ، لذا (BSL 1)مستتتتتتتوى األمان الحيوي األول  في

 :  (BSL 2)الحيوي الثاني

 .فيه يعملون  الذين األخصائيين إال في املختبر يتواجد أال يجب .1

 .يجب أن يترك املريول في مكان محدد ضمن املختبر بعد االنتهاء من العمل، وعدم إخراجه .2

للتفادي العمل الدائم داخل غرفة العزل  .3
ّ
املمرضتتتتتتتتة في جو  الجراثيم مع التعامل أثناء الضتتتتتتتتباب أو الرذاذ طشتتتتتتتتك

 املختبر. 

 من األنواع الجرثومية التي تصّنف ضمن مستوى األمان الحيوي الثاني نذكر: 

Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Klebsiella pneumoniae. …….. 

 

 املجاهر

 :
ً
 Light Microscopeاملجاهر الضوئية أوال

باملجهر الضوئي  
ّ

 Compound Light Microscope املرك

وهو من أبسط املجاهر  ،يستخدم الضوء املرئي ونظام العدسات لتكبير األجسام الصغيرة التي ال ترى بالعين املجردة

  .الضوئية

 :(1)الشكل  املجهر الضوئي بشكل عام من أجزاء أساسية هي: الجزء اآللي، والجزء البصري، والجزء الضوئي يتركب

، القرص األستتتطوانة أو األنبوبت الشتتترائح، ، مثبّ الجزء اآللي يضتتتم: القاعدة املعدنية، الذراع، منضتتتدة الشتتترائح -1

 الصغير والكبير. اإلحكاملولبي املتحرك الذي يحمل العدسات الشيئية أو الجسمية، 

 4الشيئية ذات تكبيرات مختلفة )(، العدسات الجسمية أو X 10البصري يضم: العدسات العينية )تكبير  الجزء -2

X, 10 X, 40 X, 100 X)  العدسة ذات التكبير طسمى و(100 X )العدسة الغاطسة ويحتاج الستعمالها قطرة من زيت ب

  األرز توضع فوق الشريحة الزجاجية املراد دراستها.

واملكثف والحظار أو  املرآةو  من املصتتتدر أو املنبع الضتتتوئي الكهربائيجهاز اإلضتتتاءة املؤلف الجزء الضتتتوئي يضتتتم:  -3

   لتنظيم كمية الضوء. الحجاب الحدقي
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ب، )( A) :(1الشكل )
ّ

بآلية العمل و ( Bاألجزاء املختلفة للمجهر الضوئي املرك
ّ

 .مسار الضوء ضمن املجهر الضوئي املرك
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:
ً
 من أنواع املجاهر الضوئية أيضا

 .Dark-field Microscopeاملجهر ذو القعر املظلم  .1

 . Fluorescence Microscopeمجهر الفلورة  .2

 . Interference Microscopeمجهر األشعة املتداخلة  .3

 .Phase-Contrast Microscopeاملجهر املتباين األطوار  .4

 .Polarizing Microscopeاملجهر املستقطب  .5
 

 :
ً
 Electronic Microscopeاملجاهر اإللكترونية ثانيا

 من الضتتتتتتوء العادي، ويرستتتتتتل الخيال النهائي إلى شتتتتتتاشتتتتتتة أو فيلم آلة تصتتتتتتوير 
ً
يستتتتتتتخدم فيها حزمة من اإللكترونات بدال

 من العين التي ال طستطيع رؤية األمواج 
ً
 .اإللكترونيةبدال

الخارجي املستتتتتتخدم لدراستتتتتة الستتتتتطح    Scanning Electron Microscope (SEM)إن اكتشتتتتتاف املجهر اإللكتروني املا تتتتتح 

 Transmission Electronوكذلك املجهر اإللكتروني النافذ الذي يستتتتتتتتتتتتتتتخدم لدراستتتتتتتتتتتتتتة املحتويات الداخلية للخلية ، للخلية

Microscope (TEM)   ل ثورة علمية حقيقية في دراستتتتتتتتتة ، (2)الشتتتتتتتتتكل
ّ
برؤية ؛ إذ يستتتتتتتتتمحان ومكوناتها الدقيقة لخليةاقد شتتتتتتتتتك

 من اإللكترونتتات التي تمر بستتتتتتتتتتتتتترعتتة على ستتتتتتتتتتتتتتطح العينتتة، ليتتذهتب  اندمتتللعينتتة، وتعتثالثيتتة األبعتتاد 
ً
على حزمتتة دقيقتتة جتتدا

 الخيال ويرطسم على شاشة خاصة.

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( املجهر اإللكتروني املاسح.Bاملجهر اإللكتروني النافذ، )( A)(: 2الشكل )
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 رة الضوئية:املكبّ 

: أجزاء الحشتتتترات (3)الشتتتتكل  الضتتتتوئي العادي إلى حد ماطشتتتتبه في تركياها املجهر 
ً
، طستتتتتخدم لدراستتتتة أبعاد العينة )مثال

 الخ( أي دراسة العينات التي ال تحتاج إلى تكبير قوي. والديدان، أجزاء الحيوانات املشرحة....

 
 رة الضوئية.(: املكبّ 3الشكل )

 

 

 انتهت الجلسة ... بالتوفيق للجميع
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