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Abstract 
It has been replacing Canada balsam by clear Nail polish in maintaining parasites on slides for 

three group successively for three groups on an period of three years from 2007, after seen how it was 

clear and stable of sample formation under the microscope and it not affected that the ruin ratio 7.2 % 

because of consistence of water bubbles of humidity, samples mast have the fewest humidity it can be, 

and it find only in the first group(three years) but the two other groups it haven’t any damaged slides 

(1,2 year) and it all has been examined till 1\1\2019 and find no changing in any of the slides.              

Key Worde:. Nail polish, Canada balsam, slides, 
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استبدال الكندا بلسم بصبغ األظافر يف حفظ وتثبيت عينات الطفيليات وقطرة االذن 
 بدل زيت السدر للعدسة الزيتية  على الشرائح الزجاجية

 بشار عبد الحسين عليوي السعدي
 الكلية التقنية/ المسيب-الفرات األوسط التقنية جامعة

 
 الخالصة

ي حفمما اليفيليممات المما ال ممراجي اللجاجيممة ولمماتا مجممامي  متتاليممة والمما تمما اسممت كاد  نممكا  لسمما غما ممت  ممغف األفمما ر ال ممفا   مم
وغعمك متحفمة وحموحوا وممكى المحا فمة الما  م ا العينمات انمك معاينتوما تحمت المجومر و نوما لما  2007مكى اتا سنوات من السمنة 
 ن تحمو  الما ا ما مما يم من ممن الريوغمة % غس ب تكون  قااات نتيجة وجوك ريوغة إذ إن العينة يجب 7.2تتأار ووجك إن نسغة التلف 

سممنةأ.وتا  ح مموا للسممنوات التحقممة  2و 1سممنواتأ  ممما المجمواتممان التاليتممان  لمما يتواجممك تممالف   3وهممذف  قممط ل ممراجي المجمواممة األولمما  
 ولا يحكا تغير  ي ال راجي. 2019/1/1ولغاية 

   غف االفا ر،  نكا  لسا،  راجي.الكلمات الدالة: 
 

 المقدمة
تحفا لتسمويا كراسمتوا وت منيفوا   ن  يرة لجمي  الكراسات والغحوا وهذف العينات يجب   هميةللعينات  إن

نمات  خمارف  مي تححمير العي تمأاير مي غحما لكراسمة قمك ذ مر   الكلورو موراالكاير من المواك الحا فة منوما  جكو ك و 
همذا الفحمف  قمك اسمتعما النقم  السمر    ءإلجمراممن المعمامتت السماغقة    حماانم   جية للهرة  اسرات ال مخرالنس

  ا  ح موا تحمت المجومر و تا ذلك  ذلك التجميك السر    و النايتروجين الساجا و غالوواء الساجا   وغالماء الحار 
 ألوراقال مفيحة ال ممغ ية  إنوجممك  ،ملمما ممن وسميوا1يمم  منوما مسماحة سما وتق1تؤخمذ  يعممة غقمكر إذ االلي ترونمي 

وحوحا غاستعماد  خمار الكلورو مورا ممن سماغقاتوا ولكمن يجمب الحمذر غاسمتعماد  فمالات لليمك   كارهذف اللهرة غاتت 
توويمة  كخولم  العمين و جمب العمما غم مان ذ  و كر ة الا ال كر تفحا من الغتستك و مذلك النفمارات لتفماك 

ة ير قمة سمر ع غأن  الكحود/الخا ويسما محلود  ارنو  و ك ا ت[، ومحاليا ماا محلود 1] اإلغماءجيكة لتفاك  
ممن الكلورو مورا   جملاء ةممن الكحمود المر مل واتام  جملاء ةو تكون ممن سمت و غغواوجيكة لتا يت يفيليات االميغا 

انم  يحما ا الا  غاإلحا ةمن حامض الخليك الالجي ويستعما غاركا وغسراة، و تحمن  تا وتا يت اليفيلي وجلء 
 يمم    ممماك يقممة  15-10ححممر  ممم العينممة الجكيممكة ت إنماتو سمملين، يوالالمما الك ممة  ممي الت مم يف غاسممتعماد  ممغغة 

 آخممريممذ ر تر يغمما  آخممروهنمماك م ممكر  [،2] تنقمم  غممالكحود الميلمم الن العينممة سممااات  3خممتد تححممر   النسمم 
مما  24ممذاغا  مي   (FeCl3)غا من  لور ك الحكيك 1لكن التر يب ي ون نفسوا غالمقاكير الساغقة لمحلود  ارنو  

لفحمف  ةول  استعماالت  ايمر  ما من حامض الخليا الالجي 4ما من الكلورو ورا م   12ود المايا و من الكح
ران لفحممف لفجمممممن ا المممأخوذةالفايروسممية ولتا يممت العينممات  النسمم  ممي  DNAاينممات الختيمما والمايتو ونممكر ا و الممم 

مما وانمك  50ا ماء مقيمر  إلي ما محا ا  950كون من  حود ميل  تيالذ  % و 95 لكحود إن ما . [3]المنااة
 ألنم ذلمك اال تعماك امن اللومب  إلما غاإلحما ةتووية جيكة  ايحا والعما  ي م ان ذ لغس الفقالات  استعمال  يجب

ذا كيك اال تعاد وخير الا العين والجوال التنفسي  الما النحمو  ان  ساا جكا والعما غم   تناول  الم تغا خيأ وا 
ة تغسمما غالممماء المقيممر مممكتجممف تغمممر  ممي الكحممود امما غعممك   نلجاجيممة وغعممك  توحمم  العينممة المما  ممر حة :األتممي
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 نمممكا  لسممما  ، وتسمممتعما  مممذلكاليفيليمممات  و األنسمممجة  ويمممرة    انمممت   نوغحسمممب العينمممات  .[4وت مممغف وتفحمممف ]
 لتا يت وحفا العينات المجور ة الا ال راجي اللجاجية.

تمرننتين  نمكا او  لسما الخ مب وهمو سماجا ل تمي لمل  و مكاا   (Abies balsamea) مجرة  تححر  نكا  لسا من
 تلممة  ممفا ة  ممفراء اللممون يسممتخكا  ممي ال ممراجي  إلمماا ممفر  مماتي وانممك ممما تت خممر الريوغممة يتحممود   واممكيا اللممون 

 [.5قاوا حعيف للحرارة والمذيغات]وهو م ولل   العكسات ول  ميلة غعكا ت لورف انك الجفا  م  القكا 
وي ممن  مممن خلمميط مممن العلممك العرنممي ونيمماض ال مميض والجيتتممين و ممم   األفمما ر ممغف  اسممتعمل  ال ممينيون ما ممت

الفمممماتي  ممممذلك اسممممتعمل   األحمممممر  وذات اللممممون الممممورك   غاأللهممممارليمممم  غعممممك خ األفمممما رالنحمممما، ويسممممتعما ليممممتء 
 [.6]الماكة  وذف  فا رها انت ت غف  نواإ إذالم ر ون  ي لمن نفرتيتي 

ماكة  نكا  لسا غير المتوا رة غاألسواق و عوغة الح مود اليوما غمماكة متموا رة الوك  من الكراسة است كاد 
 جميمم  المحمماد التجار ممة وغسممعر لهيممك غاإلحمما ة إلمما سمموولة اسممتعمالوا واسممت كاد الل ممت المسممتعما للعكسممة الل تيممة 

 غماكة  فا ة وسولة التنفيف لقيرة األذن المذ ورة  اتف. 
 

 المواد وطرائق العمل
 ممي محا فممة غغممكاك  إذ إنومماوغعممك م اتممب  يعومما ميممة كك نفمماذ الولكممن غعمما يممت تالحفمما و لل نممكا  لسمما  اسممتعملت

كينمار /غمرااأ تما اسمت كالوا  5000  ت وغمتء سمعرهاوجمك إن، و معوغة تححميرها الراهنة وخير التنقا وللفرو 
ويفيليممات   مممراضكرس   ممي  المما مممكى اممتا سممنواتمجممامي  مممن العينممات و  لمماتاو  األفمما رغممماكة ما ممت  ممغف 

المكروسمة ووحمعت الما ال مراجي وممن اما  ح مت  األجملاءتا اخذ مسمي ممن  إذ ،2007ا من سنة  كء أاألسماك
تما  مرلف متحفمة احمك اليفيليمات وغ إلما  اتهما   مغرهالتك يمر ممن العينات تحت المجور غاستعماد التمكر  غقموى ا

غيمر المرغموب  األجملاءاما تما ر م  همذف  5خياية حجا  يإ رت حتت  وساية   و و وساخ نس ما يحيط غ  من ا
ر حة حود اليفيلي المعلود واست كاد القيم  الملفو مة ومسي ال  اإل رةن س  لف  الا راس ورق  لي وا غاستعماد ي

امما  حولمم  العممما المما تجفيممف الممماءيممتا الممتخلف منومما وغقمماء اليفيلممي لوحممكف تمما   ن إلممامممن الكليممن س لعممكة مممرات 
 ممك  قممك  اجرة تحمميط غمم  خممتد هممذف المممكة  ممان ممك أاللجمما  والكا مميالمما  الممذ  يسممتعما للكتاغممة  غرانيممتتعينمم  غقلمما 

ويغيما غغيماء  األفما رتوح   يرة من ما ت  غف ومن اا  اتام اوليس جفا  من الجفا  حك  ر ب إلا الريوغة
أ 100Xد الل ممت المسممتعما للعكسممة الل تيممة  تمما اسممت كاو   ممر حة وي تممب اليومما الممر ا الخمماف غالتسلسمما العملممي.

مسمممجلة  مممولارة ال مممحة تحمممت المممر ا  اإلسممم نكر ة /لألكويمممة مممنااة م مممر ة ل مممر ة  مممار و  Otocalm   ذنغقيمممرة 
غال مورة التمي تفومر غاسمتعماد القيمرة الل تيمة الخا مة غالعكسمات  إسموةو انت ال ورة واحمحة  أ23409/2004

نممو   اسممت كد الم ممغام المسممتعما للمجوممر و ، ورق الكليممن س المغمممس غممالكحود غاسممتعماد اإللالممةسممولت   نومماالممما 
Olempes  ولممت و ممذا م ممغام الميمملان نممو   12غم ممغام Mottler   تاللسمميار  إ ممارة غم ممغاماالن ليممل  ال ممن 

ة مممك  انمماء غسمم ب انقيمما  التيممار الكورنمماجي المتكممرر  م يممر 90 ولممت  12و ممغلت  غيار ممة سمميارة   يحمما ولممت  12
 .يم ن العما  وسايتوا  ي الحقا  جولةونتوا ا وجعا منوا  متاغعت مما سوا  ولمكك يو لة العما

متحر مة لكما ممن  و  متا مور  ألخذ PRG نااة  ORITE Model: C8020(B)ر مية نو   راياستعملت  ام
  .اليفيليات المعلولة
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 النتائج والمناقشة
 ممممي الحقممممة  ممممر حة  300لممممم  األفمممما رت غما ممممت  ممممغف  ممممر حة واسممممت كل 100تمممما اسممممتعماد  نممممكا  لسمممما لممممم 

و انمت . الاالامة المجموامة مر حة  مي  100 لممو  ة الاانيمةام مر حة للمجمو  100لمم .  مما اسمتعما األولا المجمواة
% منوما المما 7.2سنوات لا تتلف ممن ال مراجي إال نسمغة غسميية  نتحا والا مكى اتا النتاج   ما  ي الجكود
نممموذ  المححممر ولكممن  تكممون  قااممات هواجيممة حولمم  ذلممك غسمم ب غقمماء  يممرات ممماء  كاممر مممما إن التلممف لمميس  ممي ال

يجب  ما غالكراستين التحقتين  قك تا تت ي هذا الخلا، انك الفحف تحت المجور  األجلاء المومة  ي الت نيف 
 تكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممون واحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممحة وغيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر متحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممررة، إن ال مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممراجي التمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي

 
 الاالاة المجمواة نيةالاا المجمواة األولا المجمواة ال راجي 

 100 100 300 الكلي اكك ال راجي
 100 100 280 الغير تالفةال راجي 
 - - 20 التالفةال راجي 

 %0 %0 %7.2 النسغة المجوية للتلف
 1 2  3 سنة /المكة

 
ولوممذف المممكة مممما حففممت غممماكة  نممكا  لسمما  انممت وغعممك مممكة تخممر  مممن تحممت غيمماء ال ممر حة واممكا جفا ومما 

الت مما وا  ممغعض او المما  ااممكة الحاويممة المعممكة لحفمما ال ممراجي وانممك محاولممة نلاومما مممن م انومما  ممان  إلممايممؤك  
ال مفا   انم  وغعمك ممكة غسميية  األفما رما مت  مغف   ممايا  عرحمة العينمة للتلمف والحمال ر حة  ك تنل  الغيماء م

وال يلت م  غمما للتغعامر   ماغت  و اتكسمر م وانم  ال يت لمور  ماألمتم معيمي  م تماكة   يوة غالغتسمتيك  إلايتحود 
  والنفمارات   ويوجمب لمغس القفمالات  ال ان التعامما معم  مي  نكا  لسا،  مذلك  ما   األخرى  غال راجي  ويحيط غ  

 ذات تووية االيمة  والتعاما مع   ي غر  م يفة   و آلخر  والمتياير لس ب  ال رار  والغعك ان م اكر النار 
 أل تسم ب    م م لة  حيوانيمة ال  ونغاتيمة   مماالممواك المتكمون منوما همي ممواك  إنكممة الغحما نا  مي مقو ما الحف

 و لالتم  ايحا سولة الذوغان وهيالجسا   جلاءسقويوا الا   والتناود غالخيأ  الو  جولة الجسا ال غاالستن اق من 
اد التجار ممة وحتمما انمك غعممض الغااممة المحليممة والمحم األسممواق رة ونجميم  امتممو  إنومماغاسمتعماد االسممتيون ناهيممك امن 

م عممب  3وهممو ممما يسمماو  سممعر سمما كينممار 500-250ممما  ممين  25-15تجممولين وال يتجمماول سممعر الع مموة سممعة مال
امر ال مر حة سمنة  3من المجمواة  1اليفيليات المحفوفة  وا و ما  ي   ا   وان وحوم  واحك من  نكا  لسا
 3اممر ال ممراجي  1ممن المجموامة  7-3 حة سمنتانأ  واأل م اد  اممر ال مر  2ممن المجموامة  2واحمكةأ وال م ا  

المما اللومما سممااات  تجمما. و ممك  ح ممت ال ممراجي  غقمماء العينممة و أنومما جكيممكة لمما يمممضسممنوات أ غاإلحمما ة إلمما 
 ولا يحكا تغير ملحوظ  يوا. 2019/1/1للسنوات التحقة ولغاية 
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 االستنتاجات والتوصيات
محفوفمة  ومذف المماكة وغقاجوما لممكة امتا سمنوات ولماتا مجمامي  متتاليمة غمان نستنت  من ختد العينات ال .1

نومما  ما ممت  ممغف األفمما ر ممماكة جيممكة لحفمما العينممات السمميما اليفيليممات،  ممما ان الح ممود اليومما يسممير وا 
 متواجكة غ ارة  ي األسواق المحلية.

 ل راجي اللجاجية.ومما تقكا نو ي غاستعمالوا مستقغت، السيما  ي حفا اليفيليات الا ا .2

                    
 (: انابوليس لدودة كالبية 1شكل )
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