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العامل المصحح للكثافة الشعرية لجلد األبقار المحلية
مؤيد حسن عبدالرحيم و عبدالسالم متي أليس و نيزك صبحي أحمد
فرع التشريح واألنسجة واألجنة ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)األستالم  ٢٨شباط ٢٠٠٦؛ القبول  ١٨حزيران (٢٠٠٦
الخالصة
ح سبت الكثاف ة ال شعرية لجل د األبق ار المحلي ة م ن المق اطع األفقي ة بطريق ة اإلس جاء
بالبارافين والمصبوغة بصبغة الھيماتوكسلين إيوسين ،والمثبتة بمحلول الفورم الين المتع ادل
والبوين الكحولي.
بلغت الكثافة الشعرية لجلد األبقار المحلية والمثبتة بمحل ول الفورم الين المتع ادل الت ي
تم احت سابھا م ن ال شرائح الم صبوغة  mm2/3.68 ± 2بينم ا كان ت  mm2/14.12 ± 5ف ي
العينات المثبتة بمحلول البوين الكحولي.
ظھر االنكماش وب درجات متباين ة عل ى الم ساحة ال سطحية لنم اذج الجل د الم أخوذ م ن
األبقار المحلية أثناء خطوات المعاملة النسجية وخصوصا ً بعد عملية االسجاء بالبارافين.
بلغ ت ن سبة االنكم اش النھائي ة للعين ات المثبت ة بمحل ول الب وين الكح ولي % 15.03
بينم ا كان ت ن سبة االنكم اش  % 13.94للعين ات المثبت ة بمحل ول الفورم الين المتع ادل .إن
زيادة االنكماش في محلول البوين الكح ولي مقارن ة بمحل ول الفورم الين المتع ادل أدى أي ضا ً
إلى زيادة غير حقيقية للكثاف ة ال شعرية للعين ات المثبت ة بمحل ول الب وين الكح ولي مقارن ة م ع
العينات المثبتة بمحلول الفورمالين المتع ادل ،مم ا ي دل عل ى وج ود عالق ة طردي ة ب ين ن سبة
االنكم اش والكثاف ة ال شعرية  ،وانعك س ذل ك عل ى قيم ة العام ل الم صحح حي ث بل غ 0.69
للنماذج المثبتة بمحلول الفورمالين المتع ادل بينم ا بل غ  0.67للنم اذج المثبت ة بمحل ول الب وين
الكح ولي وي ستنتج م ن ذل ك وج ود عالق ة عك سية ب ين االنكم اش وقيم ة العام ل الم صحح .
وباستخدام العامل المصحح تب ين أن مع دل الكثاف ة ال شعرية لجل د األبق ار المحلي ة ف ي منطق ة
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ABSTRACT
The hair density of the native skin cattle was calculated by counting hair
follicles from the Hematoxylin and Eosin stained horizontal sections taken from
skin samples which were fixed in either formalin buffered solution or alcoholic
Bouin's solution and processed by the routine paraffin embedding method. The
hair density of the formalin fixed samples was counted to be 13.68 ± 2/mm2 while
the hair density of the Boins fixed skin samples was found to be 14.12 ± 5/mm2.
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The surface area of skin samples showed variable skin shrinkage percentage
during the different stages of histological procedure. The shrinkage percentage
was especially obvious in paraffin infiltration. The final shrinkage percentage of
the surface area of formalin and alcoholic Bouin's fixed samples was 13.94 % and
15.03 % successively. The increased shrinkage percentage of the samples fixed in
alcoholic Bouin's fixed compared to that of the formalin fixed samples lead to a
false increase in the hair density of Bouins fixed samples compared to formalin
fixed samples. Therefore the increase in the hair density is directly proportional to
an increase in shrinkage percentage, and this reflects on the values of the
correcting factor which becomes 0.67 for the Bouin's fixed samples and 0.69 for
the formalin fixed samples. Thus we reached to a conclusion that the shrinkage
percentage is inversely proportional with value of the correcting factor. Taking the
correcting factor in consideration, the high false hair density of the stained skin
sections is corrected to become 9.44/mm2 only in the back region of the living
native cow.

المقدمـــة
تحسب الكثاف ة ال شعرية للجل د بتع داد جريب ات ال شعر ف ي م ساحة س طحية مح ددة ف ي
المق اطع األفقي ة الم أخوذة م ن النم اذج المح ضرة ع ادة بطريق ة االس جاء ب شمع الب ارافين
والمصبوغة بصبغة الھيماتوكسلين إيوسين ).(2 ، 1
تت أثر األن سجة ب المواد الكيميائي ة الم ستخدمة بھ ذه الطريق ة والت ي ت شمل المثبت ات
والكح ول والمروق ات وش مع الب ارافين  ،ودرج ة ح رارة ف رن الب ارافين ،مم ا ي ؤدي إل ى
انكماش النسيج وبالتالي يقلل مساحته السطحية وبدرجات متفاوتة ).(4 ، 3
يؤدي ھذا ال نقص ف ي الم ساحة ال سطحية إل ى زي ادة غي ر حقيقي ة ف ي الكثاف ة ال شعرية
مقارنة بجلد الحيوان الحي .ولغرض احتساب الكثافة الشعرية الحقيقية لمنطقة معينة من جلد
الحي وان الح ي  ،يتوج ب إيج اد العام ل الم صحح للكثاف ة ال شعرية المح سوبة م ن ال شرائح
النسجية المصبوغة والمعاملة بطريقة االسجاء بالبارافين  ،وھذا ما يھدف إليه البحث.
المواد وطرائق العمل
أخذت خمسة نماذج من جلد األبقار المحلية ومن منطقة الظھر بعد تحديد المنطقة بقل م
ملون قب ل ال ذبح  .بع د ال ذبح مباش رة أخ ذ م ن ك ل نم وذج  3قط ع دائري ة بواس طة اس طوانة
دائرية مجوفة وحادة الحافة ومعلومة القطر ) (7.62مل م .وض عت القط ع بمثب ت الفورم الين
المتع ادل ومحل ول الب وين الكح ولي ) .(3تم ت عملي ة االنك از ب الكحول والتروي ق ب الزايلول
والطمر بشمع البارافين والتقطيع األفقي الموازي للسطح وتم صبغ الشرائح النسجية بطريق ة
الھيماتوكسلين إيوسين  .ت م احت ساب الم ساحة ال سطحية لك ل قطع ة بع د تكبيرھ ا  36.4م رة
عل ى ال شاشة بواس طة جھ از االبيدايوس كوب  Epidiascopeوذل ك لت وخي دق ة القياس ات .
أخذت أيضا ً المساحة السطحية لك ل القط ع وبالطريق ة أع اله بع د التثبي ت ،وف ي نھاي ة عملي ة
االنكاز بالكحول  ،وبعد الترويق  ،وبعد االشباع بالبارافين  ،وبعد تقطيع وصبغ العينات.
حسبت الكثافة الشعرية في المليمتر المربع الواحد للشرائح الم صبوغة بواس طة جھ از
الفازوبان  .Vasopanتم تحدي د العام ل الم صحح وف ـق المع ـادل  (5) a2/a1حي ث تمث ل a1
المساحة السطحية للمقطع المصبوغ والمثب ت عل ى ال شريحة ،و  a2الم ساحة ال سطحية لعين ة
الجلد الطازجة.
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النتـــائج
أظھرت النتائج وجود انكماش ملحوظ لكثافة العينات بعد التثبيت وخاصة بعد استخدام
محلول البوين الكحولي ،غير إن درجة االنكماش كان ت تدريجي ة لكاف ة العين ات بع د االنك از
والتروي ق ،ف ي ح ين أظھ رت النت ائج وج ود انكم اش ملح وظ ف ي كاف ة العين ات بع د الطم ر
بالبارافين.
إزدادت المساحة السطحية لكافة العينات بعد الصبغ مقارنة لمساحة نف س العين ات بع د
الطمر بالبارافين والتقطيع ،جدول رقم ).(1
أظھرت نتائجنا أن معدل الكثافة ال شعرية لمنطق ة الظھ ر لجل د األبق ار المحلي ة المثبت ة
بمحل ول الفورم الين المتع ادل ھ ي  mm2/13.68 ± 2و  mm2/14.12±5للعين ات المثبت ة
في محلول البوين الكحولي ،صورة رقم ).(1
ت م احت ساب العام ل الم صحح للكثاف ة ال شعرية وف ق المعادل ة الم ذكورة ف ي الم واد
وطرائق العمل للوصول إلى الكثافة الشعرية الحقيقي ة .حي ث وج د أن العام ل الم صحح لجل د
األبقار المحلية للعينات المثبتة ف ي محل ول الفورم الين المتع ادل ك ان  0.69بينم ا بل غ العام ل
المصحح لجلد األبقار للعينات المثبتة بمحلول البوين الكحولي  ،0.67جدول رقم ).(1

ﺼﻭﺭﺓ ﺭﻗﻡ ) :(1ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﻬﺭﻴﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻟﺠﻠﺩ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﺠﻬﺭﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
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جدول ) :(1االختالف في المساحة السطحية بـ) ملم ( 2والنسبة المئوية لالنكماش لنماذج الجلد أثناء عمليات التحضير النسجي
لجلد األبقار المحلية والعامل المصحح للكثافة الشعرية.
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المناقشــــة
تبين وجود انكماش ملحوظ في جميع العينات المثبتة في محلولي الفورم الين المتع ادل
والبوين الكحولي  .وكانت نسبة االنكماش أعلى من محلول البوين الكح ولي مقارن ة بمحل ول
الفورمالين المتعادل  .وھذا ما لم يالحظه ستنھاكن وبريدنھام ) (5في األغنام المضربة بينما
أكده عبد الرحيم والھيتي ) (6في األغنام والماعز المحلية  ،وقد يعزى تغيير نسبة االنكماش
إلى وجود الكحول ف ي محل ول ب وين الكح ولي وبن سبة  % 70مم ا ي ؤدي إل ى انكم اش أكب ر
لألنسجة المعاملة بھذا المحلول ). (4، 3
أظھ رت نتائجن ا وج ود انكم اش ف ي الم ساحة ال سطحية لجمي ع العين ات بع د مرحلت ي
االنكاز والترويق وھذا ما الحظه ) (6في جلد األغنام والم اعز المحلي ة  .غي ر إن االنكم اش
ولكافة العينات كان واضحا ً بعد الطمر بالبارافين والتقطي ع .وج اءت نتائجن ا مطابق ة لم ا ھ و
مالحظ في األغنام ) (5وقد أكده أيضا ً ) (6في األغنام والماعز المحلية ،وق د يع ود ذل ك إل ى
تأثير درجة حرارة الفرن وبفعل تغلغل شمع البارافين ). (4، 3
لم يتطرق أحد من الباحثين إلى سبب ازدياد المساحة السطحية الواضح لكاف ة العين ات
بعد مرحلة التلوين  ،وقد يعزى ذلك إل ى عملي ة إزال ة ال شمع م ن المق اطع البارافيني ة أو إل ى
تأثير المواد الكيميائية المستخدمة في التلوين .
أظھرت نتائجنا أن نسبة االنكماش النھائي للعينات المستخدمة بمحل ول ب وين الكح ولي
ھي أكبر نسبيا ً مما ھي عليه ف ي محل ول الفورم الين المتع ادل  ،ولق د كان ت الكثاف ة ال شعرية
في النم اذج المثبت ة ف ي مح ول الب وين الكح ولي ھ ي أعل ى أي ضا ً مم ا ھ ي علي ه ف ي العين ات
المثبتة بمحلول الفورمالين المتعادل مما يدل على وجود تناس ٍ
ب ط رديٍ ب ين ن سبة االنكم اش
والكثافة الشعرية  ،وھذا مطابق لما ذكره كارتر ودولينك في جلد األبقار ).(7
بلغ العامل المصحح للكثافة الشعرية للعينات المأخوذة من جلد األبقار المحلية والمثبتة
بمادة الفورمالين المتعادل  0.69بينما كان  0.67في العينات المثبتة بمحلول البوين الكحولي
 .وبم ا أن ن سبة االنكم اش ف ي العين ات المثبت ة ف ي محل ول الب وين الكح ولي أكب ر ن سبيا ً م ن
نسبتھا في العينات المثبتة في محلول الفورمالين المتعادل فھذا يدل على وجود عالقة عكسية
بين نسبة االنكماش والعامل المصحح.
أشار الباحثون كارتر وكالرك ) (8أن العام ل الم صحح ألغن ام الم ارينو ك ان )- 0.6
 (0.7بينم ا ذك ر س تنھاكن وبري دنھام ) (5أن العام ل الم صحح لألغن ام الم ضربة ، 0.79
وذكر عب د ال رحيم والھيت ي ) (6أن العام ل الم صحح لألغن ام المحلي ة ) (0.86 - 0.83وف ي
الم اعز المحلي ة ) .(0.81 - 0.78وق د يع ود ھ ذا االخ تالف ف ي العوام ل الم صححة إل ى
االختالف بين أنواع الحيوانات أو ضروب الحيوانات المدروسة مما يؤدي إل ى اخ تالف ف ي
الكثافات الشعرية  .كما إن موقع أخذ العينة وطريقة تحضير الشرائح قد يعطي نتائج مختلف ة
للكثافات الشعرية وينعكس ذلك على قيمة العامل المصحح.
2
كانت الكثافة الشعرية لجلد األبقار المأخوذة من منطقة الظھر ھي mm /13.68 ± 2
ف ي العين ات المثبت ة بمحل ول الفورم الين المتع ادل و  mm2/14.12 ± 5ف ي العين ات المثبت ة
بمحل ول الب وين الكح ولي  .غي ر أن جنك سون أثن اء دراس ته لجل د األبق ار أش ار أن الكثاف ة
الشعرية ھي  (9) mm2/9.9وقد يعزى ھ ذا التب اين ف ي الكثاف ات ال شعرية إل ى اخ تالف ف ي
الضروب المختلفة لألبق ار أو إل ى تغيي ر موق ع أخ ذ العين ات حي ث أك د عب د ال رحيم والھيت ي
واحم د ) (10عن د دراس تھم للكثاف ة ال شعرية ف ي الجم ل ذو ال سنام الواح د أن ھن اك اختالف ا ً
واضحا ً في الكثافات الشعرية للنماذج المأخوذة م ن المن اطق المختلف ة لجل د الجم ل ذو ال سنام
الواحد حيث بلغت الكثافة الشعرية  mm2/14.12في النم اذج الم أخوذة م ن المنطق ة اإلربي ة
بينما ازدادت إلى  mm2/24.9للنماذج المأخوذة من منطقة الظھر وفي الحيوان نفسه.
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