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میکروسکوپالکترونی
روبشی

میکروسکوپ الکترونی روبشی، نمونه های زیستی، 
بافت های زنده، آماده سازی نمونه.

واژههایکليدی

میکروسکوپ الکترونی روبشی5 یکی از بهترین روش های 
فراوانی  کاربردهای  مختلف  حوزه های  در  که  است  آنالیزی 
ریزساختار  و  سطح  بررسی  امکان  میکروسکوپ،  این  دارد. 
است.  آورده  فراهم  نانومتری  و  میکرونی  ابعاد  در  را  داخلی 
نمونه های  توجه،  مورد  و  تخصصی  حوزه های  از  یکی  امروزه 
زیستی و بافت های زنده است. مشاهده این نمونه ها و بررسی 
الکترونی  میکروسکوپ  از  استفاده  با  آن ها  ساختارهای  ریز 
دلیل حساسیت  به  است.  آماده سازی خاصی  نیازمند  روبشی 
باالی نمونه ها در صورتی که هر مرحله از آماده سازي با دقت 
یا  و  فروپاشی  چروکیدگی،  ایجاد  باعث  نگیرد  صورت  کافی 
آسیب به ساختار نمونه می شود و روي کیفیت تصاویر نهائي 
تاثیر مي گذارد، بنابراین  بسیار مهم است که شرایط و مراحل 

آماده سازي بافت با دقت و با روش استاندارد انجام پذیرد.
روش های بسیار متنوعي براي آماده سازي انواع بافت های 
زیستی و آنالیز آن ها وجود دارند که با توجه به نوع بافت و 

ساختار آن متفاوت هستند.
آماده سازی  کلی  روش های  بررسی  به  مقاله  این  در 
تثبیت های  )الف(  زنده شامل:  بافت های  و  زیستی  نمونه های 
آبگیری  )ب(  فیزیکی(،  تثبیت  و  شیمیایی  )تثبیت  مختلف 
خشک  مختلف  روش های  )ج(  و  الکل  مختلف  درصدهای  با 
کردن )خشک کردن در هوا، خشک کن نقطه بحرانی، خشک 
به منظور مشاهده  انجمادی و خشک کن های شیمیایی(  کن 
زنده  ساختار  به  حالت  نزدیک ترین  در  زیستی  ساختارهای 

آن ها در SEM با قدرت تفکیک باال پرداخته شده است.

چکيده
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امروزه، میکروسکوپ الکترونی روبشی  نه تنها در علوم مواد، شیمی و فیزیک به کار می رود، بلکه در زمینه های متعددی 
همچون علوم پزشکی و زیستی کاربرد دارد. قدرت تفکیک باالی SEM آن را به یکی از ابزارهای قدرتمند و جامع برای 

بررسی و تحلیل محدوده  وسیعی از مشخصات ریزساختار نمونه ها در مقیاس نانومتر تا میکرومتر تبدیل می کند.
مواد زیستی، بافت های زنده ای هستند که در اصل 99 درصد ساختار شیمیایی آن ها را عناصر سبک )Z=1-20( تشکیل 
می دهند، به طوری که بیشتر از عناصر H, C, N, O و درصد کمتری از عناصر Na, Mg, Si, P, S, Cl, K, Ca ساخته 
 Cr،Co، Cu، Fe، تشکیل شده اند که شامل عناصر کمیاب Z=24-30 شده اند. 1 درصد باقیمانده به طور عمده از عناصر
Mn، Zn و I است و در متالوآنزیم ها و کوآنزیم های مختلف نقش مهمی دارند. آب جزء اصلی نمونه های زیستی زنده است 
و ماکرومولکول های آلی پیچیده  ای مانند پروتئین ها، لیپیدها و کربوهیدرات ها را شامل می شود. عناصر مختلف تشکیل 
 ،)N( 4 درصد نیتروژن ،)C( 11 درصد کربن ،)O( 24 درصد اکسیژن ،)H( دهنده  سلول عبارتند از: 59 درصد هیدروژن

2 درصد دیگر موارد، مثل فسفر )P(، سولفور )S( و غیره ]2[.
که  است  ویژگی هایی  بین  تمایز  ایجاد  توانایی  زیستی،  نمونه های   SEM تصاویر  تفسیر  در  چالش ها  مهمترین  از  یکی 
منعکس کننده  ساختار طبیعی و ویژگی هایی که در هنگام پردازش به صورت مصنوعی ایجاد می شوند، هستند. اگر این 
این  دهند.  نتیجه  را  بی مفهومی  تصاویر  می توانند  تفکیک ها  قدرت  کیفیت ترین  با  و  بهترین  نگیرد، حتی  تمایز صورت 
این  با  آرتیفکت ها  از  تمایز ساختارهای واقعی  آرتیفکت )مصنوعات( می نامند. مسئله   را  القا شده  ساختارهای مصنوعی 
واقعیت همراه است که بیشتر تصاویر میکروسکوپی به طور مستقیم از ساختارهای زیستی به دست نمی آیند، بلکه لکه ها، 
رنگ ها یا روکش ها نیز به نمونه ها اضافه می شوند تا بخش مورد نظر را قابل مشاهده سازند که خود عامل ایجاد آرتیفکت 

هستند ]3[.
عاوه بر فراهم نمودن اطاعات سودمند، باریکه الکترونی به کار رفته در یک SEM می تواند آسیب موقت یا دائمی را 
الکترونی  پراکندگی  نوع  براساس  این آسیب  ایجاد کند. روش دسته بندی  نمونه  بالک  یا ساختار  و  در ساختار سطحی 
)االستیک یا غیراالستیک( است )شکل )1(( ]4[. مواد زیستی از رساناهای ضعیف یا نارساناهای حرارت و الکتریسیته 

هستند که نسبت به آسیب تابشی بسیار حساسند ]5[.

شکل)1(:طبقهبندیآسيبتابشیباتوجهبهنوعالکترونوتاثيرایجادشدهدرنمونه]4[.

SEMهای  بود.  خواهند  نیاز  مورد  ماحظات  برخی   ،SEM از  استفاده  با  زنده  بافت های  ریزساختار  مشاهده   به منظور 
الکترون های  و همچنین  اولیه  الکترونی  باریکه   با  گازی  مولکول های  تداخل  از  تا  می کنند  کار  باالیی  در خا ء   متداول 
ثانویه6 یا الکترون های پس پراکنده شده7 از نمونه جلوگیری کنند. این بدان معناست، هر نمونه ای که وارد SEM می شود 
باید کاما خشک و بدون هر گونه آالینده  آلی که ممکن است به صورت بالقوه در محیطی با خاء باال گاز خارج کند، 
باشد. این قضیه مشکلی را در بررسی نمونه های زیستی که تا حد زیادی از آب تشکیل شده اند به وجود می آورد و اعمال 
و هدف  نمونه  نوع  به  مراحل الزم  است.  الزامی  زنده  به منظور حفظ ساختار طبیعی موجود  اضافی  آماده سازی  مراحل 
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بررسی بستگی دارند، برخی از انواع بافت ها یا نمونه های زیستی نیازمند پردازش کمتری برای حفظ ساختار خود هستند 
در حالی که آماده سازی دیگر نمونه  های حساس تر، به زمان و دقت بیشتری نیاز دارند تا از ایجاد آرتیفکت های ناشی از 

خشک شدن، مانند چروکیدگی و فروپاشی بافت جلوگیری شود ]5[.
نتایج مطالعات مورفومتریک8 روی برش های بافت ممکن است به طور قابل توجهی تحت تاثیر روش های آماده سازی نمونه 
مانند تثبیت، آبگیری و جاسازی9 و در واقع نوع بافت قرار بگیرد. بسیاری از نمونه های زیستی از طریق تثبیت و آبگیری 
آماده سازی شده و پس از خشک شدن با فلزی همچون طا، پاتینیوم یا پاالدیوم روکش می شوند تا سطوح آن ها از نظر 
الکتریکی برای تحلیل SEM رسانا باشد. نمودار )1( و شکل )2(، به ترتیب مراحل اصلی به کار رفته در آماده سازی تمامی 
نمونه های زیستی برای مشاهده توسط SEM را شرح می دهند. ماهیت و ترکیب مراحل به کار رفته با توجه به ماهیت 
نمونه، نوع روش میکروسکوپی و اهداف خاص علمی متغیر است. به منظور بررسی بیشتر روش  های مختلف آماده سازی 
نمونه  های زیستی برای SEM، لطفا به مراجع ]8-6[ مراجعه کنید. در اینجا هر مرحله به صورت مختصر توصیف می  شود 

.]5[
جدول )1(: نمودار پیشنهادی آماده سازی بافت های زنده ]5[.

جدول)1(:نمودارپيشنهادیآمادهسازیبافتهایزنده]5[.

رساناییخشککردنسریآبگيریتثبيتباگروهالکلها

گلوتارآلدهيد

فرمالدهيد

خشککنانجمادی

هگزامتيلدیسيليسان

خشککننقطهبحرانی

استون

اتانول

متانول

پاالدیوم

طال

پالتين

آمادهسازینمونهبرایبافتهایزندهبرایمشاهدهدرميکروسکوپالکترونیروبشی

شکل)2(:فرآیندآمادهسازیبافتهایزندهبرایتصویربرداریميکروسکوپالکترونی]5[.
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جمعآورینمونه

جمع آوری نمونه از بافت ها حائز اهمیت و بر نتایج نهایی موثر 
است. در جمع آوری نمونه  زیستی، برش بافت ها باید به دقت انجام 
شود. برای مثال، در زمان برش یک قسمت کوچک از بافت ها برای 
اهداف تشخیصی، باید در چگونگی نگه داشتن و برش نمونه دقت 

کافی به کار گرفته شود ]5[.

     
تثبيت

مطالعه  برای  نمونه  انتخاب  از  پس  مرحله  مهمترین  و  اولین 
هدف  آنهاست.  مناسب  و  سریع  تثبیت  روش  زنده،  بافت های 
بتواند  به طوری که  است  نمونه  پایدارسازی ساختار  تثبیت،  اولیه 
آنکه  از  پیش  کند.  تحمل   SEM با  را  آزمایش  و  پردازش  مراحل 
بیفتد،  اتفاق  زنده  اندام  یک  مرگ  از  پس  بافاصله  سلولی  تجزیه 
باید سلول ها را تثبیت نمود تا از تغییرات ساختار از طریق تجزیه، 
جلوگیری به عمل آید. تثبیت متداول شامل شبکه سازی شیمیایی 
پروتئین ها )برای جلوگیری از حرکت آنزیم و گوارش( و حذف آب 
تثبیت  ساختار  یک  است.  سلولی  پروتئین های  بیشتر  تغییر  برای 
شده سبب توقف فرآیندهای سلولی شده و با هدف حفظ نمونه در 
نزدیکترین حالت ممکن به حالت طبیعی ایجاد می شود. مشخصات 

یک تثبیت کننده  مناسب عبارتند از:
 نفوذ راحت به سلول ها؛

 عملکرد سریع؛
 تغییرناپذیری؛

 عدم ایجاد آرتیفکت های تثبیت ]5[.
تقسیم می شوند: شیمیایی  اصلی  نوع  دو  به  تثبیت  روش های 
و فیزیکی )جدول )2((. تثبیت شیمیایی بیشتر مورد استفاده قرار 
انجماد،  به خصوص  فیزیکی،  روش های  از  استفاده  اما  می گیرد، 

افزایش قابل ماحظه ای یافته است ]3[.

جدول)2(:تثبيتکنندههایزیستیرایجبرایميکروسکوپهاینوریو
الکترونی]3[.

زمانآناليز ستون

استون
الکل

 فرمالدهید10 
گلوتارآلدهید11 

تتروکسید اوسمیوم12 
واکنش گرهای شبکه سازی 

پروتئینی

روش های شیمیایی

انجماد
حرارت دهی روش های فیزیکی

 تثبيتشيميایی
نمونه ها،  روی  کننده های شیمیایی  تثبیت  تاثیرات  مبحث  در 

چند عامل باید در نظر گرفته شود:
 ماهیت ماده تثبیت کننده؛

 ساختار حاملی که ماده تثبیت کننده در آن حل شده است؛
  شرایط فیزیکی که تثبیت تحت آن صورت گرفته است.

قرار  اصلی  دسته   دو  در  شیمیایی  کننده   تثبیت  مواد 
انعقاد ماکرومولکول های  با تغییر ماهیت و  می گیرند: آن هایی که 
کوواالنسی  شبکه سازی  با  دیگر  دسته  و  می کنند  تثبیت  زیستی 
کننده  ای  تثبیت  مواد  می شوند.  تثبیت  باعث  ماکرومولکول ها 
مانند استون، اتانول، و متانول )که سبب تغییر ماهیت می شوند( 
برای  فقط  تقریبا  و  شده  ریزساختار  ضعیف  بسیار  حفظ  سبب 
تثبیت  مواد  مقایسه،  در  هستند.  سودمند  نوری13  میکروسکوپی 
کننده شبکه ساز، از طریق معرفی شبکه های بین مولکولی و گاهی 
را  عالی  ساختاری  حفاظت  ماکرومولکول ها،  بین  مولکولی  درون 
شامل  شبکه سازی  کننده  تثبیت  مواد  رایج ترین  می کنند.  فراهم 
تتروکسید  و  گلوتارآلدهید  و  نوری  میکروسوپ  برای  فرمالدهید 

اوسمیوم برای SEM هستند ]5[.

)FA( فرمالدهید
فرمالدهید )FA( با فرمول )CH2O( یک مونو آلدهید است که با 
گروه های آمین واکنش داده و شبکه هایی را بین ماکرومولکول های 
آنکه  دلیل  به  می دهد.  تشکیل  پروتئین ها،  عمده  به طور  مجاور، 
مولکول  دو  بین  متیلن  پل  یک  تشکیل  براساس  شبکه سازی 
به  هیدرولیز  با  می توانند  و  بوده  کوتاه  شبکه ها  است،  فرمالدهید 
بسیار  نوری  میکروسکوپ  برای  فرمالدهید  برگردند.  اولیه  حالت 
محدود  باال  تفکیک  قدرت  برای  فرمالدهید  کاربرد  است.  سودمند 
است. برای SEM، تثبیت فرمالدهید باید همراه با تثبیت بیشتر در 

گلوتارآلدهید باشد ]5[.
 

گلوتارآلدهید
می تواند  که  است  آلدهید  دی  یک   )GA( گلوتارآلدهید 
به صورت هم زمان با دو آمین واکنش دهد تا شبکه های درون و بین 
مولکولی، به طور عمده با پروتئین ها، را به وجود آورد. گلوتارآلدهید 
شبکه ای  مولکول های  تا  می دهد  واکنش  خودش  با  همچنین 
چند ظرفیتی شاخه دار و بلندی را تشکیل دهد. این مولکول های 
شبکه ای می توانند فاصله بین پروتئین های مجاور را در بر بگیرند 
و شبکه های چندگانه و اساسا بازگشت ناپذیری را به وجود آورند 
که سیتوپاسم کل سلول را به یک ژل ماکرومولکولی تبدیل کند. 
گلوتارآلدهید یک ساختار ظریف را حداقل تا سطح تفکیک پذیری 
ماکرومولکولی حفظ نموده و آن را نسبت به مراحل پردازش مختلف 
می سازد  مقاوم  بسیار   SEM برای  آماده سازی  به منظور  نیاز  مورد 
برای  تقریبا  ثابت،  انتخابی  به  را  کننده  تثبیت  این  که  طوری  به 
تصویربرداری میکروسکوپی تمام نمونه های زیستی تبدیل می کند. 
با وجود آن گلوتارآلدهید لیپیدها را تثبیت نمی کند، اما به خوبی 
با  استخراج  مقابل  در  که  می شود  زیستی  غشاهای  تثبیت  سبب 
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مواد شوینده مقاوم بوده و سلول های تثبیت شده با گلوتارآلدهید 
می مانند باقی  فعال  تثبیت  از  پس  مدتی  برای  اسمزی  لحاظ   از 

.]3 ،6 ،9[
آهسته  بسیار  بافت  داخل  به  گلوتارآلدهید  نفوذ  نسبت 
است.   1  mm/h از  کمتر  نفوذ،  نسبت  فشرده  بافت هاي  در  است، 
گلوتارآلدهید معموال به صورت تجاري در غلظت 25 درصد وجود 
 دارد که با استفاده از بافر فسفاتM( 14 0/1( و یا بافرکاکودیات15

)M 0/1( رقیق شده و غلظت بین 1/5 درصد تا 3 درصد )با توجه 
 به نوع بافت( به دست آمده و در شرایط دمای 4 درجه سانتی گراد و
باید  گلوتارآلدهید  قرار می گیرد.  استفاده  PH مورد   =  7/2 –  7/4
در یخچال نگهداري شده تا از پلیمریزه شدن آن جلوگیري شود، 
از طرفی این تثبیت کننده بسیار سمي است به طوری که باید از 
تنفس و تماس با آن بشدت احتراز نمود و حتي االمکان در زیر هود 

قوي با این ماده سمی کار شود ]10[.

تتروکسید اوسمیوم
کننده  تثبیت  ماده  یک  به عنوان   )OT( اوسمیوم  تتروکسید 
ثانویه رایج برای SEM است، چرا که با بیشتر لیپیدها شبکه سازی 
به کار  آلی  استخراج توسط حال های  به  را نسبت  کرده و آن ها 
رفته در مرحله آبگیری مقاوم می سازد .با وجود آن که تتروکسید 
اوسمیوم از غشاهای زیستی محافظت می کند، اما سبب غیرفعال 
شدن آن ها از نظر اسمزی شده و آن ها را نسبت به آب نفوذپذیر 
به  می تواند  اوسمیوم  تتروکسید  که  آن  دلیل  به  اما  می سازد. 
با  نمونه ها  که  است  بهتر  برساند،  آسیب  اجزا  دیگر  و  پروتئین ها 
از  استفاده  برای  آن که علت خاصی  مگر  نشوند،  تثبیت  اوسمیم 

آن وجود داشته باشد ]11-12[.
نمونه هایی  mm/h 0/5 است.  اوسمیوم  تتروکسید  نفوذ  نسبت 
باقی  نشده  تثبیت  بافت  وسط  در  باشند  بزرگتر  اندازه  این  از  که 
می مانند و برای میکروسکوپ الکترونی مناسب نیستند. تتروکسید 
اوسمیوم معموال با غلظت 1تا 2 درصد و در زمان 1 تا 1/5 ساعت 
هم  و  چشم  براي  هم  اوسمیوم  تتروکسید  بخار  مي شود.  استفاده 
باید در زیر هود کار شود.  براي تنفس بسیار سمي است و حتما 
تتروکسید اوسمیوم را مي توان هم در آب مقطر و هم در بافر تهیه 

کرد و در ظرف شیشه اي داخل یخچال نگهداري نمود ]10[.

واکنش گرهای شبکه سازی پروتئینی
واکنش گرهای شبکه سازی پروتئینی دو عملکردی، شبکه های 
درون و بین مولکولی بین پروتئین ها را تشکیل می دهند، در نتیجه 
مشابه با گلوتارآلدهید عمل می کنند، به جز آنکه که برای تشکیل 
واکنش گرهای چند ظرفیتی به خود وابسته نیستند )با خود واکنش 
نمی دهند(. فاصله ای که آن ها می توانند شبکه ها را تشکیل دهند، با 

طول مولکول بین دو انتهای واکنشی آن تعیین می شود.
انواع زیادی از واکنش گرهای شبکه سازی پروتئین دو عملکردی 
توسط  عمده  به طور  که  هستند،  موجود  بازار  در  تجاری  به صورت 
پیرس16 معرفی شدند، اما تعداد کمی از آن ها به عنوان مواد تثبیت 

کننده برای میکروسکوپی آزمایش شدند ]3[.

تثبیت بخار
نمونه های  تثبیت  شد،  گفته  که  همان طور  کلی،  به صورت 
اما  می گیرد.  بهره  یکسانی  مواد  و  اصول  از   SEM برای  زیستی 
بنابراین  می شوند،  آسیب  دچار  سادگی  به  نمونه ها  از  برخی 
غوطه وری در مایع برای آن ها مناسب نخواهد بود. این به خصوص 
با  )کونیدی(18 که  آن ها  هاگدان های  و  قارچی  هایف های17  برای 
است.  اهمیت  حائز  می شوند  جدا  خود  والد  گیاه  از  کردن  لمس 
در  کننده  تثبیت  ماده  قطره  یک  از  استفاده  شامل  بخار  تثبیت 
نزدیکی نمونه در یک محفظه کاما بسته است. در مورد ماده برگ، 
تتروکسید اسمیوم 4 درصد )ساخته شده در آب(، در حدود بعد از 
1 ساعت نمونه را تثبیت می کند. این نمونه درصورت تثبیت شدن 
به رنگ مشکی در می آید که این تغییر رنگ به ارزیابی پیشرفت 
در  دادن  قرار  با  را  نمونه  می توان  تثبیت  از  پس  می کند.  کمک 
یک بلوک فلزی که با نیتروژن مایع خنک می شود، منجمد نمود 
درای(19 خشک  )فریز  انجمادی  کردن  روش خشک  به  سپس  و 
را می توان  اوسمیوم  تتروکسید  ثانویه  کننده  تثبیت  معموال  کرد. 
حذف کرد، ولی نمونه هایی که دارای »مشکل شارژ شدن« هستند 
با  تثبیت  از  بیشتر می توانند  اعوجاج تصویر می شوند،  به  و منجر 

محلول اسید اسمیک بهره مند شوند ]13[.

 تثبيتفيزیکی
همان طور که قبا در جدول )2( ذکر شد، دو جایگزین برای 
مواد شیمیایی به منظور تثبیت مواد زیستی حرارت دهی و انجماد 
اما  برای میکروسکوپ نوری به کار می روند،  هستند. هر دو روش 
شیمیایی  تثبیت  برای  جایگزین  بهترین  کرایو(  )تثبیت  انجماد 
قدرت  با  میکروسکوپی  در  زیستی  ظریف  ساختار  حفظ  به منظور 

تفکیک باال است ]5[.

تثبیت کرایو
انجماد سریع نمونه های زیستی پتانسیل خوبی در توقف همه 
در  را  ظریف  ساختار  بافاصله  تقریبا  و  دارد  مولکولی  حرکت های 
محل منجمد می سازند. آسیب به بلورهای یخ مانع اصلی برای یک 
تثبیت کرایوی خوب است. رشد بلور یخ تحت تاثیر سرعت انجماد 
قرار می گیرد، سرعت انجماد نیز به نوبه خود با نرخ انتقال حرارت 
خنک کننده و ابعاد نمونه تعیین می شود. برای اجتناب از آسیب 
ایجاد  بزرگ  یخ  بلورهای  به علت رشد  نمونه که  به  فرا ساختاری 
انتقال  نرخ  با  مایع  پروپان  است.  انجماد سریع ضروری  می شود، 
تاکنون  که  است  کننده ای  خنک  موثرترین   3900  °C/s حرارت 
آزمایش شده است و ارزان و خیلی راحت قابل استفاده است ]5[. 
برای بدست آوردن بلورهای یخ آزاد منجمد شده، سلول ها باید در نرخ 
باالی C/s° 1000 منجمد شوند. نمونه های خیلی ریز مثل سلول های 
منفرد می توانند خیلی سریع منجمد شوند، اما نرخ انجماد پایین تر 
برای نمونه های ضخیم تر مانند بافت ها، منطقه آزاد بلور یخ را به یک 
الیه چند میکرومتری با نزدیک ترین فاصله ازسطح یا محیط انجماد 

محدود می کند ]14و15[.
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 نکاتکلیدرخصوصتثبيتکردننمونهها
نظر  در  مفاهیم  اولین  از  یکی  نمونه ها،  آماده سازی  هنگام 
گرفته شده، تفاوت بین از بین بردن و تثبیت کردن نمونه است. 
استفاده  فرآیند  دو  برای هر  تثبیت کردن  اصطاح  اوقات،  بیشتر 
نیستند.  یکسان  آن ها  که  کنیم  فراموش  می شود  باعث  گاهی  و 
قرار  استفاده  مورد  امروزه  که  اولیه  کننده های  تثبیت  بیشتر 
به خوبی  آلدئیدها هستند و  از گروه تثبیت کننده های  می گیرند 
از مرگ، می توانند مدت زمان  اثبات شده است که سلول ها پیش 
قابل توجهی را به منظور پاسخ به محلول های تثبیت کننده داشته 
باشند. آمیب کپک لجن رشد یافته روی یک سطح آگار می تواند 
گلوتارآلدهید  مخلوط  که  آن  از  بعد  و  شود  دیده  گرد  به صورت 
ثانیه اول فضاهای بین مولکولی  روی آن ریخته می شود، در 30 
معرض  در  ابتدا  سلول ها  حاوی  پتری  ظرف  اگر،  می کند.  ایجاد 
دقیقه   3 برای  درصد   1 اسمیوم  تتروکسید  قطره  یک  از  بیش 
قرار بگیرد، گلوتارآلدهید اضافی باعث هیچ گونه تغییر موفولوژی 
واضحی در سلول ها نمی شود. بنابراین، بخارات بسیار فرار و سمی 
تتروکسید اسمیوم سلول ها را از بین می برد و سپس گلوترآلدئید 
آن را تثبیت می کند. مهم است فراموش نکنیم که این فرآیندها 

منحصر به فرد نیستند و می توانند متفاوت باشند ]13[.
تثبیت  دو  است.  کافی  معموال  آلدهید  تثبیت  خاصه  به طور 
است.  فرمالدهید  و  گلوتارآلدهید  هدف،  این  برای  اصلی  کننده 
طریق  از  برگشت  قابل  غیر  به صورت  و  سرعت  به  گلوتارآلدهید 
طوری  به  می شوند  متصل  پروتئین ها  به  آمین هایشان  گروه های 
که به آرامی در داخل بافت نفوذ کرده و معموال به صورت ترکیبی 
با فرمالدهید به کار می رود. فرمالدهید به صورت قابل برگشت به 
پروتئین ها متصل شده اما به علت اینکه مولکولی کوچک است به 

سرعت در بافت نفوذ می کند ]16[.
تعادل اسموالریته20 محلول تثبیت کننده با اسموالریته داخلی 
مورفولوژی  حفظ  به منظور  شده،  تثبیت  بافت های  یا  سلول ها 
طبیعی و ساختار خوب حیاتی است ]17[. اگر اسموالریته تثبیت 
کننده کمتر از سلول ها باشد، سلول ها آب دار و متورم خواهند شد 
از دست داده و چروک می شوند.  باشد سلول ها آب  بیشتر  اگر  و 
استرس اسمزی می تواند باعث پارگی محفظه های داخلی غشاء و 
توزیع مجدد اجزای داخل سلولی شوند. گلوتارآلدهید، فرمالدهید 
و تتروکسید اوسمیوم آزادانه از غشاء عبور کرده و فشار اسمزی به 

سلول ها و بافت ها کمک نمی کند ]3، 7، 17[.
بسیاری از ساختارهای زیستی به دما حساس هستند. توصیه 
باشد  دمایی  همان  شدن  تثبیت  ابتدای  در  محلول  دمای  شده 
که نمونه موقع زنده بودن در آن نگهداری شده است. پس از آن 
و  اتاق  تا حد دمای  تثبیت شد، دما می تواند  به خوبی  نمونه  که 
بیاید.  پایین  4 درجه سانتی گراد  تا  نگهداری طوالنی مدت  برای 
زمان،  مرور  به  نمونه ها  شدن  آلوده  از  جلوگیری  برای  همچنین 
تثبیت  دالیل  دیگر  نمود.  نگهداری  یخچال  در  را  آن ها  می توان 

نمودن در دماهای پایین تر )C°4-0( عبارتند از:
 کاهش تحرک جانبی پروتئین های غشا؛
  کاهش انتشار مولکول های بین سلولی

 کاهش نرخ تثبیت که باید با تتروکسید اوسمیوم یا مخلوط 
تتروکسید اوسمیوم وگلوتارآلدهید صورت گیرد ]3[.

زمان مورد نیاز کافی به منظور تثبیت سلول ها و بافت ها تا حد 
زیادی به سرعت پخش تثبیت کننده در نمونه و نرخی که تثبیت 
کننده با اجزای نمونه واکنش می دهد، بستگی دارد. حداقل زمان 
مورد نیاز برای تثبیت به نوع و اندازه نمونه بستگی دارد. به عنوان 
تثبیت  بافاصله  تقریبا  کشت  سلول های  می رسد  نظر  به  مثال، 
برای  امن  زمانی   ،)37°C( در  دقیقه   30 تا   15 چه  اگر  شوند، 
باکتریایی ممکن است  است. سلول های  تثبیت کافی  از  اطمینان 
فقط نیاز به 30 دقیقه زمان داشته باشند، در حالی که به منظور 
اطمینان از نفوذ کامل تثبیت کننده، یک قطعه ضخیم تر از بافت 
 8 )تقریبا  روز  یا حتی چند  به یک شب  نیاز  یا گیاه  یک حیوان 
ساعت( غوطه وری در تثبیت کننده خواهد داشت. درصورت لزوم، 
برای مدت  را می توان در گلوتارآلدهید سرد  نمونه ها  تقریبا تمام 
طوالنی  به صورت  نمونه  نگهداری  اما  نمود.  ذخیره  طوالنی  زمان 
باید  و  باشد  مخرب  بسیار  می تواند  اوسمیوم  تتروکسید  در  مدت 
فرمالدهید  پیوند  برگشت پذیر  ماهیت  نهایت  در  و  شود  اجتناب 
را  فرمالدهید  کننده  تثبیت  در  مدت  طوالنی  ذخیره سازی 
غیرممکن می سازد. در نهایت، باید تمام تثبیت کننده ها به منظور 
pH فیزیولوژیک نمونه، بافر شوند که به طور  pH در حدود  حفظ 

معمول برای بافت های پستانداران 7/2 تا 7/4 است ]3[.
 

     
آبگيری

الکترونی  نمونه های زیستی توسط میکروسکوپ  برای مطالعه 
روبشی الزم است قبل از آنالیز و تصویربرداری، آب و مایعات آلی 
از نمونه ها حذف و یا بی حرکت شوند. به عبارت دقیق تر، اصطاح 
که  آنجا  از  می شود.  استفاده  آب  حذف  توصیف  برای  »آبگیری« 
آن ها  آبگیری  شده اند،  تشکیل  آب  از  عمده  به طور  زیستی  مواد 
و  مخرب  بسیار  فرآیندی  زیر،  موارد  به  توجه  با  بالقوه  به صورت 

ایجاد کننده آرتیفکت است:
1. استخراج مولکول ها توسط حال آب گیر؛

2. از بین رفتن مولکول ها در اثر از دست دادن آب؛
3. چروکیدگی نمونه به دلیل از دست دادن آب؛

4. شکستن نمونه توسط فصل مشترک هوا و حال.
چروکیدگی یک آرتیفکت اجتناب ناپذیر در آبگیری است، زیرا 
از دست دادن حال آب موجود در اطراف مولکول ها موجب به هم 
فشردگی زیاد مولکول ها می شود ]19، 18، 3[. بنابراین، نمونه ها 
باید طوری آبگیری شوند که به آهستگی منقبض شده و در اثر از 

دست دادن سریع آب از هم نپاشند ]3[.
بدیـن منظـور بسـیاری از روش هـای مختلـف از جمله خشـک 
کـردن در هـوا و آبگیـری شـیمیایی معرفـی می شـوند. رایج تریـن 
حال هـای آبگیـری متانـول، اتانـول و اسـتون هسـتند. اتانـول و 
اسـتون به طـور معمـول به منظـور آبگیـری و حفـظ سـاختار اصلی 
نمونه هـای زیسـتی ماننـد بافـت پروتئین اسـتفاده می شـوند. روند 
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آبگیـری بـا عبـور بافـت از یـک سـری غلظت هـای افزایـش یافتـه 
الـکل انجـام می شـود. بلوک هـای بافـت بـه ترتیـب در الکل هـای  
30، 50، 70، 80، 90، 95 و 100 درصـد قـرار گرفتـه و آبگیـری 
می شـوند ]23-20[؛ سـپس بـرای اطمینـان از اینکـه تمـام آب 
حـذف شده اسـت، بلوک هـا مجـددا در اتانـول 100 درصـد قـرار 
می گیرنـد. توجه داشـته باشـید کـه بایـد از اتانول خالص اسـتفاده 
شـود و از آنجایـی کـه اتانـول جـاذب رطوبـت اسـت و بخـار آب 
را از هـوا جـذب می کنـد بایـد اطمینـان حاصـل شـود کـه هیـچ 
گونـه آبـی جـذب نشـده و اتانـول خالص اسـت. بـه همیـن دلیل، 
معمـوال شـروع آبگیـری در 15 درصـد تـا 30 درصد حـال در آب 
اسـت و غلظـت حـال در گام هـای 15 درصـد تـا 20 درصـد، در 
نهایـت بـه 100 درصـد افزایـش می یابـد ]3[. مهـم اسـت که بین 
آبگیـری و خشـک کـردن تمایـز قائـل شـویم، بافت ها هرگـز نباید 
در مجـاورت هـوا خشـک شـوند. آبگیـری شـامل خـروج آهسـته 
آب از بافـت بـا یـک حـال آلـی اسـت. آبگیری باید نسـبتا سـریع 
صـورت گیـرد تا از اسـتخراج بیـش از حد الـکل و ترکیبات محلول 
در اسـتون جلوگیـری شـود، اما بـرای جلوگیری از پاسـمولیز21 به 
انـدازه کافی آهسـته باشـد. کنتـرل اسـتخراج اجزای نمونه دشـوار 
اسـت. کربوهیدرات هـا به خصوص بـا وزن مولکولی پایین، حسـاس 
هسـتند چـون اگـر کربوهیدرات هـا در تمـام تثبیت کننده هـا قرار 
بگیرنـد، معمـوال اتصـال ضعیفـی برقـرار می کننـد. پروتئین هـا در 
حیـن تثبیـت اولیـه و چربی هـا در حیـن تثبیـت ثانویه بـه ترتیب 
اوسـمیوم متصـل  تتروکسـید  و  گلوتارآلدهیـد  بـه  دارنـد  تمایـل 
شـوند. کربوهیدرات هـا اساسـا تثبیـت نشـده هسـتند. عـاوه بـر 
مشـکل اسـتخراج، مشـکل چروکیدگـی نیـز وجـود دارد، هـر یک 
از ایـن مشـکات در غلظت هـای پاییـن سـری های آبگیری بسـیار 
جـدی هسـتند. به طـور کلـی، راه حـل این مسـایل آبگیری سـریع 
اسـت. بـا اسـتفاده از الـکل 70 درصـد بافـت تا حد زیـادی چروک 
حقیقـت،  در  می کنـد.  شـدن  سـخت  بـه  شـروع  امـا  نمی شـود 
دوره هـای طوالنـی آبگیـری در غلظت هـای باالتـر الـکل، می توانـد 
بافـت را کامـا شـکننده کنـد. اگر در مراحـل تثبیت نمونـه توقفی 
نیـاز باشـد، بیشـتر بافت شناسـان الـکل 70 درصـد تـا 100 درصد 
در طـی شـب  نمونـه  توقـف  بـرای  مناسـبی  مـکان  به عنـوان  را 
آبگیـری پاسـمولیز رخ دهـد، ممکـن  اگـر در حیـن  می داننـد. 
اسـت مراحـل اضافه تر آبگیری الزم باشـد. غشـاهای سـلولی گاهی 
بعضـی از فعالیت هـای اسـمزی را پـس از مـدت کوتاهـی از تثبیت 
حفـظ می کننـد. زمان هـای طوالنی تـر تثبیـت در گلوتارآلدهیـد 
دهـد.  کاهـش  خوبـی  بـه  را  اسـمزی  حساسـیت های  می توانـد 
غشـاها اساسـا بـه تغییـرات اسـمزی پـس از 48 سـاعت تثبیت در 
گلوتارآلدهید غیرحسـاس می شـوند. تثبیت ضعیف سـبب تشـدید 
مشـکات آبگیـری خواهـد شـد. آبگیـری در دمـای یخچـال کمی 
سـبب کنـد شـدن فرآینـد شـده و تمایـل بـه سـفت کـردن بافت 
دارد و همچنیـن ممکـن اسـت پاسـمولیز را قـدری کاهـش دهد. 
هسـتند،  ضعیـف حسـاس  آبگیـری  بـه  خیلـی  زنـده  بافت هـای 
بنابرایـن آبگیـری سـرد )در دمـای یخچال( بـرای اینگونـه بافت ها 
توصیـه می شـود. همچنیـن بایـد در هنـگام تعویـض محلـول دقت 

نمـود تـا نمونـه خشـک نشـود، نکته ای کـه خیلـی از افراد نسـبت 
بـه آن بی توجـه هسـتند.

توصیه  زیر  مراحل  زنده  بافت های  آبگیری  برای  کلی  به طور 
می شود:

1. نمونه ها با بافر تازه )هیچگونه تثبیت کننده ای اضافه نشود( 
سه مرتبه زیر هود فیوم شستشو شود.

سری  از  )اتانول(  الکل  غلظت  کمترین  در  نمونه ها  سپس   .2
غلظت های الکل در نظر گرفته شده برای آبگیری، قرار داده شود 

)مثا الکل 50 درصد به مدت 15 تا 20 دقیقه(.
3. مراحل را به ترتیب با الکل های درصد بیشتر ادامه داده تا 
نمونه به الکل 100 درصد برسد، سپس مراحل الکل 100 درصد 

تکرار شود.
4. نمونه ها اکنون آبگیری شده و آماده خشک شدن هستند.

     
خشککردن

بسـیاری از نمونه هـای زیسـتی حـاوی مایعـات )بیشـتر آب( 
هسـتند. تبخیـر ایـن مایعـات می توانـد تاثیـر منفـی بـر عملکرد 
از  قبـل  نمونـه  اسـت  بهتـر  بنابرایـن،  باشـد،  داشـته  دسـتگاه 
 گذاشـته شـدن در محفظه میکروسـکوپ الکترونی روبشـی کاما 

خشک شود.
هنگامـی کـه آبگیـری کامـل شـد، حـال بایـد بـدون ایجـاد 
در  سـطحی  تنـش  یـا  کـردن  خشـک  از  ناشـی  آرتیفکت هـای 
نمونـه از بافـت خـارج شـود. ایـن امـر از طریـق اسـتفاده از یـک 
جریـان انتقالـی و معمـوال بـه کمـک دسـتگاه هایی مانند خشـک 
کـن در نقطـه بحرانـی22  و  خشـک کـن سرمایشـی23 و گاهـی 
اوقـات بـا اسـتفاده از دی اکسـید کربـن مایـع و یـا یـک سـری 
 ،113 فرئـون  سـیلیزان24،  دی  هگزامتیـل  ماننـد  حال هـا  از 
تترامتیـل سـیان25  و PELDRI II بـرای خشـک کـردن در هـوا 
به دسـت می آیـد. روش هـای ذکر شـده نیروهای کشـش سـطحی 
بـاال را کـه باعـث فروپاشـی و چروکیدگـی سـلول ها و ویژگی های 

سـطحی آن هـا می شـود، کاهـش می دهـد ]24، 25، 5[.
اگـر نمونه هـای زیسـتی پـس از آبگیـری در هوا خشـک شـوند، 
سـاختارهای  فروپاشـی  و  چروکیدگـی  قبیـل  از  آرتیفکت هایـی 
سـطح بـه علت اثـرات کشـش سـطحی می توانند مشـکل زا باشـند. 
همان طـور کـه سـطح مشـترک بیـن آب و هـوا، ابتـدا از سـطح و 
سـپس از بخـش تـوده ای نمونه می گذرد، نیروهای کشـش سـطحی 
مربـوط به سـطح مشـترک می تواننـد تـا 13/8 مگاپاسـکال افزایش 
یابنـد که در نتیجـه 45 درصد چروکیدگی در مرحله نهایی خشـک 
کـردن در هـوا رخ می دهـد ]26[. همچنان که سـاختارهای در حال 
خشـک شـدن کوچکتـر می شـوند ایـن نیروهـا به طـور فزاینـده ای 
بزرگتـر می گردنـد. افزایـش چشـم گیر نیروهای کشـش سـطحی به 
شـدت سـاختار یکپارچـه نمونه هـای نرم را از شـکل طبیعـی خارج 
می کنـد و حتـی می توانـد منجـر بـه فروپاشـی کامـل نمونه هـای 
توخالـی شـود. هـر تغییر شـکلی کـه رخ می دهد می توانـد به صورت 
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اشـتباه به عنـوان ویژگـی ذاتـی نمونـه یـا به عنـوان تاثیر یـک رفتار 
اعمـال شـده خـاص تشـخیص داده شـود. افزایش نیروهای کشـش 
سـطحی همچنیـن مشـکاتی بـرای نمونه هـای شـامل محلول های 

آلـی و غیرآلـی حل شـده ایجـاد می کنـد ]5[.

 خشککننقطهبحرانی

آبگیری  متداول  روش  یک   )CPD( بحرانی  نقطه  کن  خشک 
روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  آزمون  از  قبل  زیستی  بافت های 
آماده سازی  برای  تجاری  به صورت  بار  اولین  روش  این  است. 
نمونه های SEM توسط پارن26 در سال 1970 معرفی شد. به طور 
سنتی نمونه های زیستی به منظور جلوگیری از چروکیدگی توسط 
CPD مورد پردازش قرار گرفته اند ]27 و 28[. خشک کن نقطه 
بحرانی بر این اصل استوار است که در شرایط دما و فشار معین 
)در نقطه بحرانی(، یک مایع و بخار آن غیر قابل تشخیص خواهند 
بین  مولکول ها  از  یکسانی  تبادل  نقطه،  این  در   .))3( )شکل  شد 
فازهای مایع و گاز وجود دارد و کشش سطحی نمونه برابر صفر 

خواهد شد.

شکل)3(:نقطهبحرانیمایع-بخاردرنمودارفازدمافشاردردمایباالیمرزفاز
گازومایعاست.خطوطنقطهچينسبزرفتارغيرعادیآبرانشانمیدهد]5[.

برای نمونه های زیستی که مساله اصلی حذف آب است نقطه 
بحرانی )برای آب( با مقادیر C°374+ و PSI 3212 نامناسب بوده 
و باعث آسیب حرارتی به نمونه می شود. دما و فشار بحرانی متانول 
و دیگر مایعات مشابه نیز بسیار باالست. در مقابل، دماهای بحرانی 
کربن  دی اکسید  و  کربنی(  و  فلوئور  کننده  سرد  )یک   13 فرئون 
اما   13 فرئون  برای  کم  بحرانی  فشار  وجود  با  هستند.  کم  مایع 
به  اطاعات  این  از  دارد.  باالیی  مایع مقدار  فشار کربن دی اکسید 
نظر می رسد که فرئون 13 و دیگر فلوئوروکربن های مشابه بهترین 
گزینه برای خشک کن نقطه بحرانی هستند. اما تصاویر گرفته شده 
از مواد زیستی نشان می دهد که یکپارچگی ساختاری بهتر، زمانی 
حفظ می شود که دی اکسید کربن مایع به جای فلوئوروکربن ها مورد 
استفاده قرار گیرد. فلوئوروکربن ها به عنوان ماده سرد کننده ممنوع 
با تخریب الیه ازون و گرم شدن  هستند، چرا که به طور مستقیم 
هوای جهان در ارتباط اند و دیگر به طور کلی در دسترس نیستند. 

به همین دلیل، کربن دی اکسید مایع برای خشک شدن در نقطه 
 بحرانی به کار می رود. جدول )2( دما - فشار بحرانی  برخی از مواد را 

نشان می دهد.

جدول)2(:دماوفشاربحرانیموادشيمياییکهدرخشککننقطهبحرانی
مورداستفادهقرارمیگيرند]3[.

فشاربحرانی
)MPa(  )C( دمای بحرانی مادهشيميایی

22/12 375 آب

7/95 240 متانول

3/87 29 فرئون 13

7/39 31 دی اکسید کربن

نمونـه ای کـه آبگیـری شده اسـت بایـد در مقـدار کافـی الـکل 
درصـد بـاال )معمـوال اتانـول 100 درصـد( کـه به طـور کامـل آن را 
می پوشـاند، قـرار بگیـرد و در محفظـه یـک دسـتگاه خشـک کـن 
نقطـه بحرانـی قـرار داده شـود. محفظـه مهـر و مـوم می شـود و بـا 
اسـتفاده از آب خنک شـده و سـپس CO2 مایع مکررا وارد محفظه 
و اتانـول خـارج می شـود تـا هنگامی کـه تمـام اتانول بـا CO2 مایع 
جایگزیـن شـود. در مرحلـه بعـد، محفظـه مجـدد مهر و موم شـده، 
خنـک کـردن محفظه متوقـف می شـود و در عوض به آرامی شـروع 
بـه گـرم کـردن می کنـد. هنگامـی کـه فشـار از PSI 1072 و دمای 
محفظـه از C°31 تجـاوز کـرد یـک نقطـه بحرانـی به دسـت می آید 
کـه طبـق آن فـاز مایـع و گاز بـا هـم در تعادل هسـتند. اگـر دمای 
محفظـه باالتـر برده شـود و از دمـای بحرانی عبور کند )بـرای مثال، 
C°38-36(، دی اکسـید کربـن مایع ناپدید شـده و محفظه می تواند 
گاز CO2 را بـدون هیچگونـه احتمـال تبدیـل مجـدد بـه CO2 مایع 
و تولیـد کشـش سـطحی روی نمونه هـای زیسـتی، خارج کنـد. این 
فرآینـد از پنجـره محفظـه قابـل مشـاهده اسـت. در نهایـت محفظه 
بایـد بـه آرامـی از گاز CO2 تخلیـه شـود، بایـد توجه داشـت خروج 
گاز از طریـق یـک دیافراگـم کوچـک )دریچه تخلیه( در سـرعت باال 
منجـر بـه کاهـش دمـا خواهـد شـد اگـر دما بـه زیـر نقطـه بحرانی 
افـت کنـد سـطوح نمونـه می توانـد دوبـاره مرطـوب و آسـیب های 
ناشـی از کشـش سـطحی را متحمل شـود، به همین خاطر دماسنج 
بایـد دائمـا مشـاهده شـده و دما تحت نظـر باشـد]13 و 29[. زمانی 
کـه محفظـه از فشـار اتمسـفر پـر شـد، بایـد بـه سـرعت نمونه های 
کاما خشـک زیسـتی را برداشـته و بافاصله آنها به ظرف در بسـته 
منتقـل و داخـل دسـیکاتور نگهـداری نمـود. ایـن کار بایـد خیلـی 
سـریع انجـام شـود زیـرا نمونه هـای بـدون آب می توانند سـریعا آب 
اتمسـفر را جـذب کننـد ]3[. در شـکل )4( دو نمونـه از مدل هـای 
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مختلف دسـتگاه خشـک کن نقطه بحرانی )CPD( نشـان داده شـده 
کـه ظاهـر متفاوتی دارند اما در عملکرد و سـاختار یکسـان هسـتند.

شکل)4(:دونمونهمتفاوتازخشککننقطهبحرانی)CPD(باظاهریمتفاوت
ولیعملکردییکسان]1[.

معایب خشک کن نقطه بحرانی
اگر چه خشک کن نقطه بحرانی مشکاتی را که در اثر تاثیرات 
شواهد  می کند،  برطرف  می شود،  ایجاد  سطحی  کشش  از  ناشی 
قانع کننده ای وجود دارد آبگیری و سپس توسط خشک کن نقطه 

بحرانی می تواند به دو روش نمونه های نرم را تخریب کند:

و  )بوید  دقیق  مطالعات  از  یک سری  ساختاری:  یکپارچگی   
که  است  آن  نشانگر  مکناچی، 1979(  و  بوید   - همکاران، 1977 
تغییرات  درصد(   70 )تا  افزایش  سبب  بحرانی  نقطه  کن  خشک 
و  بوید  می شود.  نمونه ها  بیشتر  در  نابرابر  و  ناخوشایند  ابعادی 
 )1985( گاملیل  و   )1981( و همکاران  وولوبر   ،)1979( مکناچی 
چگالی  با  عناصر  مختلف،  سنگین  فلزات  افزودن  مزایای  مورد  در 
باال و افزودنی های آلی که می تواند در مراحل تثبیت صورت بگیرد 
گرچه  می کنند.  بحث  دهد،  کاهش  درصد   5 تا  را  چروکیدگی  و 

فرسایش و اختال ویژگی های سطح هنوز یک مسئله است ]3[.

معموال  که  مایع،  کربن  دی اکسید  شیمیایی:  یکپارچگی   
دی اکسید کربن فوق بحرانی نامیده می شود، یک حال قوی است. 
فلزی،  یون های  کردن  فلزی، حل  مواد  برای  می تواند  مثال،  برای 
چربی ها، پروتئین ها و کربوهیدرات ها، بدون کافئین کردن چای و 
قهوه و حتی از بین بردن کل نیکوتین ها از برگ های پیچیده تنباکو 
مورد استفاده قرار گیرد. خشک کن نقطه بحرانی روشی نیست که 
آلی  نمونه های  در  باال  تفکیک  قدرت  با  ساختاری  مطالعات  برای 
حساس و ظریف یا بررسی های تحلیلی روی هر نوع نمونه استفاده 
شود. در بزرگنمایی پایین، به عنوان مثال، بزرگنمایی 3000 تا 5000 
برابر، خشک کن نقطه بحرانی احتماال برای مطالعات ساختاری قابل 
قبول است. نمونه هایی که در خشک کن نقطه بحرانی در مقایسه با 
نمونه هایی که در هوا خشک می شوند خیلی کیفیت عکس الکترونی 

باالتری دارند ]3[.
نقطه  کن  خشک  که  کرد  اذعان  نکته  این  به  باید  نهایت  در 

بحرانی روش عالی نیست. چروکیدگی همچنان به میزان 1 درصد، 
در  درصد   13 تا   12 مرکزی،  عصبی  سیستم  مواد  در  درصد   15
جنین و بافت های جنینی و 20 درصد چروکیدگی برای ریه، کلیه، 

کبد و پوست مشاهده شده است ]13، 26، 29، 30[.
همواره باید در نظر داشت، دستگاه خشک کن نقطه بحرانی که 
گاهی اوقات بمب نامیده می شود، در فشار بسیار باال کار می کند و 
بطور بالقوه بسیار خطرناک است و باید صرفا توسط افراد آموزش 

دیده و با رعایت دستور العمل های سازندگان استفاده شود ]1[.

 خشککنانجمادی

در تئوری باید خشک کن انجمادی )FD( چروکیدگی کمتری 
 ،]30[ باشد  داشته   )CPD( بحرانی  نقطه  کن  خشک  به  نسبت 
علت  )به  از خطرات مشاهده شده  انجمادی  همچنین خشک کن 
فشار باال( در فرآیند خشک کن نقطه انجمادی جلوگیری می کند. 
مراحل آماده سازی )تثبیت و آبگیری( نمونه با دستگاه خشک کن 

نقطه انجمادی یکسان است.
کاربرد خشک کن سرمایشی فراتر از آن است که تنها نمونه را به 
وسیله تصعید آبگیری نماید بلکه احتماال برای کارهای میکروسکوپی 
و آنالیز همواره به صورت یک فرآیند تجربی کاربرد خواهد داشت. 
اما  دارد،  وجود  دستگاه  با  کار  برای  کلی  دستورالعمل های  اگرچه 
برای نمونه های موردنظر در راستای  باید دستورالعمل های تجربی 
باال بردن کیفیت تصاویر میکروسکوپ الکترونی و صحت آنالیزهای 
شیمیایی در نظر گرفته شود ]1[. در کاربرد میکروسکوپی، دستگاه 
از ساختمان مواد  برای خارج ساختن حال  انجمادی  خشک کن 
دماهای  در  خاء  ایجاد  بواسطه  نمونه ها  کردن  خشک  و  زیستی 
کلی  روش  می شود.  استفاده  ساختار  در  تغییر  بدون  پائین  بسیار 
کار به این صورت است که حال منجمد شده موجود در نمونه به 
وسیله فرآیند تصعید به صورت بخار از نمونه خارج و سپس توسط 
پمپ خاء از داخل محفظه خشک کن مکیده می شود. گرمای مورد 

نیاز برای تصعید از طریق هدایت یا تشعشع، تامین می شود.
عملیات خشک کردن انجمادی دارای سه مرحله است: انجماد 
اولیه، خشک کردن اولیه به صورت تصعید در شرایط خاء و خشک 

کردن ثانویه با استفاه از تبخیر در شرایط خاء.
است،  درصد   100 اتانول  در  نمونه  که  هنگامی  اولیه:  انجماد 
می تواند در نیتروژن مایع یخ بزند یا به راحتی از حالت اصلی خود 

خارج شود.
خشک کردن اولیه به صورت تصعید در شرایط خاء: نمونه در 
جا نمونه ای از پیش سرد شده در دمای °40- تا °80- و در شرایط 
خاء کم )Pa 2-1/3310 یا کمتر( نگهداری می شود و برای بیشتر 
با  نمونه ای  و  ساعت،   2 تا   1 تنها  مونومرها  ساعت،   8-6 نمونه ها 
باقی بماند. هنگامی که  تا 3 روز  mm 3-1 ممکن است  ضخامت 
دیگر یخ زدگی در جا نمونه ای قابل رویت نباشد، نشان می دهد که 
تمام اتانول منجمد شده تصعید شده است و به صورت بخار درآمده 

است ]5[.
خشک کردن ثانویه با استفاده از تبخیر در شرایط خاء: نمونه 
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و هنگامی  بیشتر گرم می شود  یا  بازه 6 ساعته  در یک  تدریج  به 
قرار  محیطی  شرایط  از  باالتر  کمی  نمونه  و  جانمونه ای  دمای  که 
بگیرد، بخار موجود در محفظه می تواند تخلیه شود. جداسازی بخار، 
کن  خشک  روش  کردن  عملی  است.  فرآیند  بخش  پرهزینه ترین 
انجمادی متکی بر این مرحله خاء است. پمپ خاء عاوه بر این 
که بخار حال منجمد را از محیط خارج می کند، موجب پایین نگه 
داشته شدن فشار در اتاقک خاء در زیر فشار اتمسفری می شود. 
حذف گازهای غیرقابل میعان، مقاومت در مقابل حرکت بخار آب به 
داخل کندانسور را کاهش می دهد. چون این گازها، موجب کاهش 
راندمان خشک کن انجمادی می شود، پمپ خاء به کار رفته باید 
قادر به کاهش فشار اتاقک خاء تا حداقل mbar 0/5، باشد ]1[. 
در شکل )5( تصویر دستگاه خشک کن سرمایشی آورده شده است.

با شده خنک سرمایشی کن خشک یک محفظه از نمایی )الف( :)5( شکل
نيتروژنمایع،)V(:تخليه،)D(:محفظهخشککننده،)S(:نمونهیخزدهشده،
)M(:الکمولکولی،)LN2(نيتروژنمایع.)ب(تصویریکلیازدستگاهخشک

کنسرمایشی]1[.

معایب خشک کن سرمایشی
برای  به طور کلی خشک کن سرمایشی روشی بی نظیر  اگرچه 
حذف مایع از نمونه های زیستی، مرطوب و خیس مطرح می شود، 
اما آسیب نمونه و آرتیفکت می تواند اتفاق بیفتد. آسیب معموال در 
طی فرآیندهایی قبل از خشک شدن اتفاق می افتد. تثبیت شیمیایی 
ناقص یا ناکافی، شکست برای حذف محلول و اجزای سطح ذرات 
ایجاد  را  از مشکات  نمونه فهرستی  و سرد کردن ضعیف رطوبت 
می کند. آسیب و آرتیفکت های ناشی شده از خشک کن سرمایشی 
می تواند در سه سطح آرتیفکت مولکولی، آرتیفکت ساختاری و در 

نهایت، آرتیفکت تحلیلی مطرح شود ]1[.

 
 عاملهایخشککنندهشيميایی

عامل هـای خشـک کننـده شـیمیایی به منظـور حـذف نیـاز بـه 
سـرمایه گذاری مالی برای دسـتگاه های CPD یا FD و پیچیدگی های 
آن هـا پیشـنهاد شده اسـت. تصاویر منتشـر شـده از نمونه هـای آماده 
شـده بـا HMDS و TMS نقـش موثـر هـر دو عامـل شـیمیایی را 
ایـن  به عنـوان محلـول خشـک کننـده نشـان می دهـد ]13و31[. 
عامل هـا بـه نوبه خود بدون فشـار آوردن نیروی های کشـش سـطحی 

 CPD آب یـا حتی بدون آسـیب ناشـی از تبخیـر اتانول )که در مـورد
و FD دیـده می شـد( بخـار می شـوند. نمونه هـا در حـال )ترجیحـا 
اتانـول( می تواننـد ابتدا در یک محلـول 50:50 اتانـول و HMDS قرار 
گیرنـد و سـپس بـه محلـول 100 درصـد HMDS منتقـل شـود )2 
تغییـر(. در نهایـت در محلولـی کـه کامـا روی نمونه را گرفته اسـت 
بـرای تبخیـر زیـر هـود فیـوم قـرار داده می شـود. ایـن مراحـل برای 
نمونه هـای بسـیار کوچـک چند دقیقـه و برای نمونه هـای بزرگ چند 
روز طـول می کشـد. هنگامـی کـه نمونه هـا برای محفظه خشـک کن 
نقطـه انجمـادی مناسـب نیسـتند عامل هـای شـیمیایی جایگزینـی 
مناسـب برای این دسـتگاه اسـت. بـا این وجـود تمام نمونه هـا به طور 
موفقیت آمیزی با HMDS خشـک نمی شـوند؛ بنابرایـن، یک آزمایش 
و امتحـان، قبـل از اینکـه ایـن روش به عنـوان یـک رونـد اسـتاندارد 

انتخـاب شـود، مفید اسـت ]13و32[.
ثابت  زیستی  نمونه های  انواع  بیشتر  با  کار  برای  روش  این 
و  گران  دستگاه  با  کار  به  نیازی  روش  این  وجود  با  و  شده است 

زمان بر خشک کن نقطه بحرانی احساس نمی شود.
این روش ساده است:

1. نمونه را از اتانول 100 درصد به محلول HMDS: اتانول 100 
درصد به نسبت 2:1 برای 20 دقیقه در آن باقی بماند.

2. نمونه را در محلول تازه HMDS: اتانول100 درصد به نسبت 
1:2 برای 20 دقیقه قرار دهید.

3. اکنون نمونه را برای 20 دقیقه در HMDS 100 درصد قرار 
دهید و این مرحله را تکرار کنید.

4. هنگامی که نمونه در محلول HMDS 100 درصد غوطه ور 
می شود در حالی که محلول روی نمونه را کامل پوشانده است، به 

مدت یک شب در زیر هود قرار می گیرد.
5. تمامی مراحل HMDS نیاز دارند که در زیر هود فیوم انجام 
 HMDS چون  شود  پوشیده  الزم  فردی  حفاظت  وسایل  و  شوند 

بسیار سمی است.
و  دهی  پوشش  برای  نمونه  و  شد  خواهد  تبخیر   HMDS  .6

تصویربرداری آماده است.
به عنوان نکته ایمنی توجه داشته باشید که بخار HMDS نباید 
تنفس شود و هر محلول مخلوط شده با اتانول نباید در یک بطری 
باعث  و  بسازد  بخار  فشار  می تواند  چون  شود  ذخیره  شده  بسته 

انفجار شود.
به طـور خاصـه، خشـک کـن نقطـه بحرانـی دارای فرآینـدی 
زمان گیـر و بـا تکرارپذیـری پاییـن نمونـه بـود، در حالـی که روش 
خشـک کـردن HMDS همان طـور کـه گفتـه شـد ثابـت کـرد که 
می توانـد جایگزینـی مقـرون بصرفـه بـرای ایـن روش باشـد ]33[. 
قابلیـت HMDS و TMS به عنـوان یـک حال بـرای آخرین مرحله 
الکترونـی  میکروسـکوپ  بـرای  زیسـتی  نمونه هـای  آبگیـری  در 
روبشـی امتحـان شـده بـود. بـرای هـر دو روش های خشـک کردن 
HMDS و TMS ابتـدا بایـد تثبیـت نمونـه و آبگیـری انجام شـود. 
پـس از مرحلـه نهایـی آبگیـری، عامـل آبگیـری با عامل شـیمیایی 
خشـک کـردن جایگزین می شـود و در نهایـت HMDS و TMS در 

دمـای اتـاق تبخیر می شـوند.
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نصبنمونههایزیستی

نمونه ها باید بر نگهدارنده هایی نصب شوند که مخصوص دستگاه 
SEM است. بیشتر پایه های نمونه از جنس برنج یا آلومینیوم هستند، 
هر چند برنج از آلومینیوم گران تر است و هیچ مزیت بیشتری ندارد. 
با  پایه هایی  به  است  ممکن  پایدار  مواد  با  روکش هایی  یا  نمونه ها 
کلوییدی،  کربن  قلم  کلوییدی،  نقره  چسب  کلوییدی،  نقره  قلم 
دوطرفه  چسب  اگر  شوند.  متصل  دوطرفه  چسب  یا  کربن  چسب 
نارسانا استفاده شود، برخی از قلم های رسانا یا چسب های رسانا باید 
بین پایه و سطح نمونه اتصال برقرار کنند. در مورد پوشش ها که 
نارسانا هستند هم باید به همان صورت عمل شود. این چسب ها و 
قلم های رسانا باید قبل از اینکه داخل محفظه SEM با خاء باال قرار 
بگیرند کاما خشک شوند، در غیر اینصورت از ایجاد خاء مناسب 

جلوگیری خواهند کرد ]13[.

     
پوششکندوپاشوهدایتسطح

دو هدف اولیه برای پوشش دادن نمونه وجود دارد:
که  بطوری  نمونه ها  ساختن  الکتریکی  رسانای  به منظور   .1
الکترون های اضافه ای که با استفاده از اتم های نمونه به دام افتاده اند 

بتوانند به زمین منتقل شوند.
در  آن ها  کردن  مشاهده  قابل  به منظور  کنتراست  ایجاد   .2

میکروسکوپ الکترونی.
بافت هـای  کلـی  به طـور  شـد،  ذکـر  قبـا  کـه  طـور  همـان 
آرتیفکت هـای  بـه  منجـر  و  هسـتند  خوبـی  عایق هـای  زیسـتی 
کـه  هنگامـی  می شـود.   SEM در  شـارژ  از  ناشـی  تصویربـرداری 
نمونه هـا خشـک شـوند، بایـد بـر پایه هـای نمونـه نصـب شـده، 
پوشـش داده و بـا بیشـترین سـرعت ممکـن بررسـی شـوند. اگـر 
نمونه هـا نیـاز بـه ذخیره شـدن دارنـد، بایـد در محفظه هایـی برای 
بـه حداقـل رسـاندن هیدراتاسـیون27 مجـدد ناشـی از رطوبـت هوا 
قـرار گیرنـد. به طـور خـاص، اگـر نمونـه پوشـش داده شـده از نظر 
هیگروپاسـتی28متورم شـود و یک شکسـتگی مویی را در پوشـش 
نـازک فلزی کـه به منظور افزایش رسـانندگی روی آن قـرار گرفته، 

ایجـاد کنـد در معـرض کاهـش کیفیـت تصویـر قـرار می گیـرد.
در خاء باالی مناسب، جریان پرتو الکترونی اولیه هیچ راهی 
نمونه  جریان  اگر  بنابراین  ندارد،  زمین  پتانسیل  به  رسیدن  برای 
خالص به زمین نرسد، نتیجه اعوجاج تصویر به این علت است که 
نمونه یک بار منفی از باریکه را تولید می کند و باریکه توسط بار 
شارژ،  تولید  نواحی  در  نمونه  سوختن  می شود.  دفع  نمونه  منفی 

می تواند یک معضل باشد.
به استثنای کربن، از فلزات سنگین برای پوشش دهی الکتریکی 
نمونه های زیستی به منظور مشاهده با استفاده از میکروسکوپ های 
SEM، STEM، TEM استفاده می شود. فلزات سنگین برای ایجاد 
هدایت الکتریکی و منبعی از الکترون های ثانویه برای SEM مورد 

فلزات  از  نانومتری  نازک  الیه  از  استفاده  می گیرند.  قرار  استفاده 
سنگین اجازه عبور الکترون ها از سطح نمونه به زمین، بدون تاثیر 

قابل توجهی بر خواص سطح نمونه را می دهد ]1[.
فراهـم کـردن یـک الیـه چـگال فلـزی روی نمونه هایـی کـه 
به طـور عمـده از عناصـر سـبک از قبیـل کربـن و نیتروژن تشـکیل 
شـده اند، همچنیـن بـه افزایـش سـیگنال های بازگشـتی از عناصـر 
سـبک نمونـه کمـک می کنـد و کنتراسـت و جزییـات بیشـتری از 
سـطح را فراهـم مـی آورد. نمونه هـای زیسـتی معمـوال در SEM با 
طـا، طـا - پاالدیوم یا پاتین پوشـش داده می شـوند چـون اندازه 
دانـه ظریـف بـرای SEM معمولی مـورد نیاز اسـت. هنگام تفسـیر 
تصاویـر بـا قـدرت تفکیک باالی پوشـش داده شـده توسـط فلزات، 

سـه مـورد در نظـر گرفته شده اسـت:
1. ضخامت پوشش فلزی؛

2. یکنواختی پوشش فلزی؛
3. دانه دانه بودن ذرات پوشش.

تمـام پوشـش ها مـوادی را بـه سـطوح نمونـه اضافـه می کنند، 
سـاختارها ضخیم تـر و باعـث می شـود کـه آن هـا در میکروسـکوپ 
بزرگتـر ظاهـر شـوند. اگـر بـه انـدازه کافی ضخیم باشـد، پوشـش 
بنابرایـن،  کـرد.  خواهـد  مبهـم  را  پایـه  نمونـه  زیرسـاختارهای 
به منظـور کار بـا وضـوح بـاال، اندازه گیـری فلـز پوشـش داده شـده 
و اسـتفاده از یـک الیـه تـا انـدازه ممکـن نازک بـرای کارهـا، مهم 
اسـت. اهمیـت یکنواختـی بـا اسـتفاده از مـواد پوشـش داده شـده 
 SEM در  می کنـد.  تغییـر  میکروسـکوپی  روش  بـا  نمونـه  روی 
پوشـش یکنواخـت به منظور جلوگیـری از شـارژ الکتریکی ضروری 
اسـت. مشـکل اساسـی با پوشـش های فلزی این اسـت که پوشـش 
ممکـن اسـت زیـر سـاختار دانه ای خـودش را داشـته باشـد که در 
تصاویـر بـا وضـوح باال دیـده خواهد شـد. در برخی مـوارد دانه دانه 
بـودن پوشـش می توانـد جزئیات سـطح نمونه را بهبود ببخشـد، در 
حالـی کـه در مـوارد دیگـر، دانـه دانـه بودن پوشـش ممکن اسـت 
سـاختارهای زیریـن را نادیـده بگیـرد یـا مصنوعـات تولیـد کنـد. 
بنابرایـن، هنگامـی کـه با وضـوح بـاال کار می کنید دانـه دانه بودن 
پوشـش در تفسـیر تصاویـر باید مورد توجـه قرار بگیـرد ]3[. برای 
SEM بـا قـدرت تفکیـک بـاال، ایـن مهم اسـت کـه پوشـش فلزی 
بـه انـدازه الزم نـازک و بـدون دانـه باشـد بـه طـوری که سـاختار 
ماکرومولکولـی کـه در زیـر قرار گرفته مبهم نشـده باشـد. بنابراین، 
اسـتفاده از فلـزات مقـاوم از قبیـل تنگسـتن، تانتالیـوم و نایوبیـوم 
ارتقـاء داده شـد، زیـرا آن هـا پوشـش هایی را تولیـد می کننـد کـه 
بسـیار ریـز دانـه و تقریبـا بدون دانـه هسـتند. این اجـازه می دهد، 
کـه فلـزات در الیه هـای نـازک پیوسـته )nm 2-0/5( کـه از لحاظ 
الکتریکـی رسـانا هسـتند و تعـداد کافـی الکتـرون ثانویـه بـرای 
میکروسـکوپ الکترونـی تولیـد می کننـد، رسـوب داده شـود ]35، 

.]18 ،34
به طور خاصه، پوشش های رسانا سیگنال های الکترون ثانویه )و 
در نتیجه کنتراست( را افزایش می دهند. عناصر با عدد اتمی باالتر 
نسبت به عناصری که عدد اتمی کمتری دارند )مواد زیستی( دارای 

بازده بیشتری از الکترون های ثانویه هستند ]5[.
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بـرای میکروسـکوپ الکترونـی روبشـی هر مرحله مـورد نیاز در آماده سـازی نمونه های زیسـتی بـرای تصویربرداری 
می توانـد سـاختار نمونـه را تغییـر داده و سـاختارهای جدیـد نامطلوبـی ماننـد چروکیدگـی و آرتیفکـت را ایجـاد کند. 
از ایـن رو بایـد روش هـای فنـی به منظـور آماده سـازی ایـن نـوع نمونه هـا مـورد توجـه قـرار گیـرد. انجـام مراحـل 
آماده سـازی بـا توجـه بـه نوع بافت و سـاختار بـرای هر نمونـه در کلیات مانند تثبیت، آبگیری و خشـک کردن یکسـان 
امـا در جزییـات مراحـل ماننـد نـوع مـاده تثبیـت کننـده، درصدهـای مختلف الـکل و نـوع الـکل )اتانـول و متانول( و 
طریقـه خشـک کـردن ) نـوع دسـتگاه یا مـاده( متفاوت اسـت کـه از روی دسـتورالعمل  های موجود یا بـرای نمونه های 

جدیـد به عنـوان یـک کار تجربـی نو قابل دسترسـی اسـت.

ری
گي
جه

نتي

پینوشت

1. کارشناس ارشد فیزیک، دانشگاه بوعلی سینای همدان
2. کارشناس فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

3. کارشناس ارشد مهندسی مواد ،دانشگاه فردوسی مشهد
4. عضو کارگروه تخصصی میکروسکوپ الکترونی روبشی

5. Scanning Electron Microscope (SEM(

6. Secondry Electron

7. Backscattered Electron

8. Morphometric

9. Embedding

10. Formaldehyde (FA(

11. Glutaraldehyde (GA(

12. Osmium tetroxide (OT(

13. Light Microscope (LM(

14. Phosphat buffer

15. Phosphat buffer

16. Pierce

17. hyphae

18. کنیدی، اسپور غیرجنسی و غیرمتحرک قارچ است. 
19. Freez-dry

20. اسموالریته، تعداد اسمول ) تعداد ذرات معلق در محلول( در یک لیتر محلول است.
21. پاسمولیز،کنش وارون آماسیدگی )باد کردن و حجیم شدن یاخته های گیاهی در اثر ورود آب به درون یاخته( است.

22. Critical Point Drying (CPD(

23. Freeze-Drying (FD(

24. HexaMethylDiSilazane (HMDS(

25. TetraMethylSilane (TMS(

26. Polaron Ltd
27. یون های منفی در محلول های آبی توسط جاذبه یون ها و اتم های هیدروژن مولکول آب، آبپوشیده می شوند. این عمل »هیدراتاسیون« یا 

»آبپوشی یون ها« نامیده می شود. 
28.  هیگرپاستی یا نم بینی به توان یک ماده در جذب مولکول آب از فضای پیرامون و نگهداری آن گفته می شود.
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Scanning electron microscope is one of the best methods of analysis that is 
widely used in various fields. The microscope provides the possibility of examin-
ing the surface and microstructure in micron and nano dimensions. Today, one of 
the most specialized areas of interest is biological and living tissue. The observa-
tion of these samples and the investigation of their microstructures by scanning 
electron microscope require special preparation. Due to the high sensitivity of the 
samples, if any of the steps in the preparation are not carefully performed, it will 
cause shrinkage, collapse, or damage to the sample structure and will affect the 
quality of the final images, so it is very important that the conditions and proce-
dures for tissue preparation carefully done with the standard method. 

There are many different techniques for preparing and analyzing various types of 
tissue that vary according to the type of tissue and structure.

This paper study the general methods for the preparation of biological samples 
and living tissues including: a) various fixations (chemical fixtaion and physical fixa-
tion), (b) dehydration with different percentages of alcohol, and (c) different drying 
methods In air, critical point dryers, freeze dryers and chemical dryers), in order to 
view the biological structures in the clos-
est to their living structure in a high reso-
lution SEM is discussed.
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