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این دستگاه برای آماده سازی نمونه بافت های مورد نظر به صورت الیه نازک برای مطالعه توسط میکروسکوپ 

 میباشد. 

 تهیه مقاطع میکروسکوپیمراحل 

 Fixation تثبت یا فیکساسیون یا

االمکان شکل وترکیب یاخته ها نسبت به زمان کشتن ناگهانی وهمزمان یاخته های یک بافت به نحوی که حتی 

 گویند فیکساسیون یا تثبت را حیات تغییر نکند

 
  Dehydration آبگیری یا

 در مرحله. ده دهیدرانت که در بافت نفوذ کندخارج کردن وگرفتن تمام آب جدا شدنی از بافت بوسیله یک ما

 . ی از بافت به خوبی انجام گیردتا آبگیر می شودآبگیری از الکل با درجه صعودی استفاده 

 چرا جهت آبگیری از الکل بادرجات صعودی استفاده می گردد؟

 .هرنوع تغییرات سریع روی بافت موجب تغییر فرم هسته وسیتوپالسم سلول های بافت می گردد -1

مراحل درنتیجه در  . درجه( موجب انقباض شدید بافت وچروکیدگی وسختی آن می شود111الکل مطلق ) -2

 .کاراز نفوذ مواد به داخل بافت جلوگیری به عمل می آید

 Clearingشفاف کردن یا

گزیلل به عنوان حالل حد واسط  .منافذ وچشمه های بافت توسط گزیلل باز می گردد ،در این مرحله شکاف ها

  .خلوط شدن با الکل و پارافین را داراستم قابلیت گزیلل بین الکل و پارافین است . زیرا

 
  Impregnationآغشتگی یا

 .استحکام وقوام بافت می شود سبب اب به داخل منافذ وچشمه های بافتپارافین مذ نفوذ تدریجی

 

 

 

 



 مراحل کار با دستگاه تیشو پروسسور

 : دارد حرکت دو پروسسور تیشیو دستگاه

  نوسانی حرکت - 2 ظرف به ظرف حرکت یا انتقالی حرکت-1

 %11 فرمالین محلول2 و 1 شماره های درلیوان ترتیب به که. استت  مخصتو   لیوان دوازده دارای دستتگاه  این

 ، 91 الکل دارای 5 شتتماره ، درجه ۰1 الکل 4 درجه،شتتماره 71 الکل حاوی 3 شتتماره های لیوان ، اند ریخته

 حاوی 11و 9های لیوان. استتت مطلق الکل حاوی ۰ شتتماره لیوان باشتتد می درجه 95 الکل دارای 7و 6 شتتماره

 آزمایشگاه در است ممکن کار تناسب به ها غلظت این. دارد وجود پارافین آخر لیوان دو داخل نهایت ودر گزیلول

 برای استفاده ابتدا محفظه های دستگاه را از محلولهای الزم پر میکنند. باشد.  متفاوت کمی ها

و تیشحاوی بافت داخل زنبیل مخصتو  قرارداده می شتود. ستپن زنبیل را به حلقه دستگاه     )کپستول( کاستتت 

 .فتترود آیتتد  1د . بتته رتتوریتتکتته زنتتبتتیتتل درلتتیتتوان شتتتتتمتتاره      نتتمتتی آویتتز  پتتروستتتستتتتور  

درجه موافق عقربه ساعت  31وحدود دستگاه به رور اتوماتیک باال می آید  (Head)بعد از گذشت یک ساعت سر

دستگاه به رور  (Head)قرار گرفته ستپن سر  2چرخش می کند . به این ترتیب زنبیل در باالی لیوان شتماره  

بعد از گذشت یک ساعت مرحله . فرود می آید 2اتوماتیک پایین آمده به روریکه زنبیل در داخل لیوان شتماره  

 . پایان میرسد با موفقیت به Fixation فیکساسیون یا

درجه موافق عقربه ساعت چرخش می کند.  31دستگاه به رور اتوماتیک باال می آید حدود  (Head)ستپن سر 

. یابد می ادامه شماتیک شکل مطابق کار این.  آید می فرود 3بدین ترتیب زنبیل حاوی بافت داخل لیوان شماره 

 .رستتتتد پتتایتتان متتی بتتا متتوفتتقتتیتتت بتته     Dehydration نتتکتته متترحلتته آبتتگتتیتتری یتتا    ایتت تتتا

 Clearingاینکه در مرحله شفاف کردن یا تا گردش کار دستگاه تیشو پروسسور به رور اتوماتیک پیش می رود

  .چشتتتتتمتتته هتتتا ومتتتنتتتافتتتذ بتتتافتتتت تتتتوستتتتتتط گتتتزیتتتلتتتل بتتتاز متتتی گتتتردد         

به داخل منافذ وچشمه های بافت نفوذ  c 52 - 56بتدریج پارافین مذاب Impregnation آغشتگی یادر مرحله 

توستط دستتگاه تیشتوپروسسوربه رور     فوق مراحل تمام.شتود  می در پایان باعث استتحکام وقوام بافت می کند 

 .اتتتتتتتتتومتتتتتتتتاتتتتتتتتتیتتتتتتتتک انتتتتتتتتجتتتتتتتتام متتتتتتتتی گتتتتتتتتیتتتتتتتترد   
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 دستگاه نگهدارى براى مهم نکات

 تیشوپروسسور استقرار محل در مناسب تهویه برقرارى •

 کارکردى شرایط سایر و کارى حجم به توجه موجودبا هاى محلول مرتب تعویض •

 پروسسور تیشو ظروف در موجود هاى پارافین حرارت درجه کنترل •

 مصرفى پارافین نوع با متناسب پروسسور تیشو در پارافین ذوب براى مناسب حرارت درجه تنظیم •

 سازنده دستورالعمل با مطابق مکانیکى قطعات و الکتریکى نظر از تیشوپروسسور دستگاه اى دوره کنترل •

 سنج الکل توسط تیشوپروسسور ظروف در موجود الکل غلظت کنترل •

 زمین اتصال دارای پریز به دستگاه برق دوشاخه اتصال از ارمینان •

 پارافین نوع با متناسب پارافین ذوب های کوره دمای تنظیم •

 هنگام که رورى به شود، استفاده معین اندازه به مایع حجم از دستگاه ظروف در ها محلول کردن پر هنگام •

 .نشود ریز سر اضافى مایع حجم ظروف داخل در ها بسکت شدن ور غوره

 دستگاه کار حین نمایشگر صفحه هاى پیغام به توجه •


