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  های گیاهان دارویی به منظور مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی سازی بافت آماده 
(SEM) 

 

Preparation of medicinal plants tissue for scanning electron microscopy 

(SEM) 
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 چکیده
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ها در گیاهان دارویی بعنوان محلی برای سنتز و ذخیره اسانس است. مطالعه  از آنجایی که کرک
تاکسونومی بعلت کاربرد گسترده اسانس در صنایع داروسازی، آرایشی و  میتمورفولوژی آنها عالوه بر اه

زایشی و  های رویشیبخشدر سراسر  ایگستردهبطور  های ترشحیکبهداشتی دارای اهمیت است. کر
بنابراین در  آنها شده است.  یت باعث اهم او ترشحات آنها عمدت اند شده نعناییان توزیع خانواده  گیاهان
شناسایی  (SEM)های بیولوژیکی )گیاهی( برای مطالعات میکروسکوپ الکترونیسازی بافتدهآمافرآیند 

تواند بسیار مفید واقع شود. در این یک روش که اندازه و مورفولوژی کرک ترشحی را حفظ کند، می
 ل:شام "ساپونه "سازی کرک در برگ و کاسبرگ سه گونه گیاه دارویی از جنس مطالعه دو روش آماده 

Nepeta fissa, Nepeta assurgens, Nepeta eremophilla   مطالعه شد. قطعات برگ و کاسبرگ پس از
درصد و   ۵0درصد، اتانول  7/3 )فرمالدهید شامل FAAکننده شستشو با آب مقطر در محلول تثبیت 

شو با  شست گراد قرار داده شد. پس ازدرجه سانتی ۴ساعت در دمای  3درصد( به مدت  ۵اسیداستیک 
 دقیقه در هر مرحله ۵درصد( به مدت  100و  9۵، 70، ۵0، 30های صعودی متانول )بافرفسفات سپس درسری

دهی با پاالدیوم تصویربرداری با استفاده  مخصوص چسبانده شدند و پس از پوشش یری شده و به استاب آبگ
ضخامت بافت نتایج  ی وهای استفاده شده بسته به گونه گیاهانجام شد. روش  SEMاز میکروسکوپ 

متفاوتی نشان دادند. بطور کلی متانول به عنوان روشی سریع و آسان جهت حفظ اندازه و چروکیدگی 
 های گیاهی بهتر است.  بافت
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 مهمقد

سازی  در آمادهیک مشکل شناخته شده 

  مطالعه با  های بیولوژیکی برایبافت 

، SEM)1(میکروسکوپ الکترونی روبشی 

کردن، ها در طول مراحل تثبیت چروکیدگی بافت 

 CLD)2(شدن آبگیری و نقطه بحرانی خشک

های سازی اکثر بافت باشد. در گذشته، آمادهمی

وانی و بعضی های حیگیاهی در مقایسه با بافت 

های گیاهی برای مطالعه مورفولوژی  از بافت 

 برهزینه دشوار و هایسطح، با استفاده از روش

دهند که مطالعات متعدد نشان می  شد.انجام می 

بعد از تثبیت با گلوتارآلدهید و آبگیری با اتانول 

های گیاهی و تا نقطه بحرانی خشک شدن، بافت 

درصد از اندازه   68-75حیوانی تقریبا به اندازه 

اصلی حجم، طول یا عرض خود منقبض و 

 ;Beckett et al., 1984شوندکوچکتر می

Talbot et al., 2013).) 

چروکیدگی در  اندازه در اثرتغییر کلی میزان  

بخصوص مرحله  سازی، ی آماده هر مرحله

ت است. های مختلف متفاوآبگیری و با نمونه 

وژیک برای  های بیولهای تهیه نمونه روش

بافت این سیستم بستگی به نوع در  مطالعات

 
1Scanning electron microscope 
2 Critical point dryer 

های بیولوژیک . بسیاری از نمونه گیاهی دارند

از بدن موجود زنده( به مرور زمان آب  )خارج

و دیگر به  شده  خود را از دست داده، چروکیده

  یک بافت زنده شباهت نخواهند داشت 

(Larsons et al., 1974.)   این مسئله باعث

سازی  آماده  های متفاوتی برایوش رشود که می

 د. ها اعمال شو نمونه 

ها سازی نمونه بطور کلی چهار گام در آماده

آبگیری، خشک کردن تا نقطه   شامل: تثبیت،

باشند. هر چهار مرحله  دهی میبحرانی و پوشش 

توان برای کاربردهای خاص بطور قابل می

سازی مناسب  ای متفاوت باشد. آماده مالحظه 

برای حفظ یکپارچگی ساختار و کسب  نمونه 

باشد. اطالعات از ترکیبات سلولی مهم می

سازی ضعیف و نامناسب نمونه بدون شک آماده 

 شود سبب ایجاد خطا و ارائه نتایج اشتباه می 

(Boyde & Maconnachie, 1979 .) 

آبگیری باعث پایداری   اساسا، تثبیت و

د. در صورت نشوهای نرم و مرطوب مینمونه 

 های بیولوژیک درنمونه  ،دم تثبیت و آبگیریع

خال تغییر شکل خواهند داد. بعد از   دستگاه

پوشانی  بر قالب آلومینیومی نیاز به الیه  استقرار

نمونه با یک الیه نازک فلزی برای رسانایی  

بدیهی است که برای هر باشد. می سطح نمونه 
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نمونه ممکن است یک مرحله یا چند مرحله  

های خشک طور مثال برای نمونه  به ،حذف شود

گیاهان نیازی به تثبیت و   بذرهمچون 

دهی تنها مرحله پوشش  و کردن نیست خشک

 (.Read et al., 1983شود )اعمال می 

های گیاهی با تثبیت و آبگیری از بافت  

متانول برای حفاظت بافت در مقایسه با  

های معمول گزارش شده است. این روش روش

ی مورفولوژی بافت و آنالیز اندازه  به منظور بررس

و همچنین  SEM های اپیدرمی با استفاده ازسول 

تصویربرداری با  ها دربرای محافظت ریشه 

 Prum)میکروسکوپ نوری گزارش شده است 

et al., 2012; Melzer et al., 2010; Das et al, 

2008) . 

  سازی با آماده  با توجه به اینکه در فرآیند 

تثبیت ممکن مرحله  حذف آبی،الل استفاده از ح 

 Boydeاست باعث محافظت بافت گیاهی شود )

& Boyde, 1980 شناسایی یک روش که ،)

اندازه و مورفولوژی بافت را برای بررسی با  

SEM    حفظ کند مهم است. اگرچه مشخص

وری شده است که روش تثبیت انجمادی )غوطه 

در نیتروژن مایع یا پروپان( برای حفاظت 

ای است  فولوژی بافت روش بهینه مور

(McCully et al., 2009 اما این روش به ،)

قیمت نیاز دارد و  تجهیزات اختصاصی و گران 

افزایش حجم بافت را به دلیل  رصدد 9تقریبا 

تشکیل کریستال یخ در طی انجماد در بردارد. از  

دیگر معایب این روش این است که نمونه را  

ان برای تصویربرداری  توسازی نمی پس از آماده 

های حیوانی در آینده نگهداری کرد. در بافت 

ی حفظ اندازه  برا ی انجماد  کردنروش خشک

  ی است، اما برا  برتر CPD نسبت به روش  بافت،

  بهترین حالت،  های گیاهی و قارچی دربافت 

  گلوتارآلدئید  تثبیت باکه  یبیبه همان ترت یجینتا

 احتماال د کهده یرا نشان م داردCPD  آیندو فر

های علت آن وجود رطوبت بیشتر در بافت 

های حیوانی است گیاهی نسبت به بافت 

(Boyde & Maconnachie, 1979; Read et 

al., 1983 ) های گیاهی برای مشاهدات  . بافت

 میکروسکوپ الکترونی باید آبگیری شوند.  

سازی های آماده اگر چه شماری از تکنیک 

های گیاهی در  ار بافت ها برای حفظ ساختنمونه 

شکل اصلی آنها توسعه یافته است، اما هیچ کدام 

باشند. گیاهان  شده نمیها تضمیناز این روش 

دارویی بعنوان یک منبع مهم از مواد موثره در  

غذایی، داروسازی، آرایشی و بهداشتی  صنایع 

  در مواد موثره  نیاگیرند. مورد استفاده قرار می 

 در است و  اسانس نوع  از  اعمدت انیینعنا  خانوده
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 و  سنتز کرک نام بهی اافته یتخصص  یساختارها

ای سپری بعنوان های غدهکرک .شوندیم رهیذخ

مخازن ترشحی ترکیبات فیتوشیمیایی تخصص  

 (. Siebert, 2004اند )یافته 

ای ترشحی و غیرترشحی  های غده کرک

های گیاه وجود )محافظ( بر روی تمام بخش 

ای از نظر شکل،  تنوع گسترده دارند و دارای 

های مختلف و حتی بین اندازه و تراکم بین گونه 

های مختلف یک گیاه متفاوت است. حتی اندام 

توان در یک برگ بیش از یک نوع کرک را می

های اخیر در سال (.Fahn, 2000) مشاهده نمود

استفاده از میکروسکوپ الکترونی در مطالعات 

 Maffei واده نعناییانمیکرومورفولوژی کرک خان

et al., 1989; Grubesic et al., 2007; Kaya et 

al., 2008) ساپونه "جنس و"(Navarro&El, 

1999; Mosquero et al., 2002; 

Yarmoohammadi et al., 2017)  بعلت ،

های اهمیت این صفت در شناسایی انواع کرک 

تاکسونومی در تشخیص و  کننده اسانس وذخیره

ها، از یکدیگر بسیار مورد توجه ه تمایز گون

 است.

این مطالعه با هدف شناسایی روش 

های گیاهان دارویی برای بافت   SEMسازی آماده 

حاوی اسانس، بررسی ساختار کرک به شرط  

 حفظ ابعاد طبیعی بافت انجام گرفت. 

 ها و روش  مواد

 یاهیگ مواد

در آزمایشگاه  1396این مطالعه در سال 

ردوسی مشهد انجام شد. برگ  مرکزی دانشگاه ف

های مختلف گیاه  و کاسبرگ گونه 

( از خانواده نعناییان،  Nepeta) "ساپونه "دارویی

شده در باغ تحقیقاتی دانشکده  از گیاهان کشت 

  کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد تهیه گردید. 

 ,N. eremophillaهای مورد مطالعه شامل گونه 

N. assurgens, N. fissa (.1بودند )شکل
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 N. assurgens( ،Eگونه  برگ و کاسبرگ ( AوD :)مورد مطالعه یهابرگ و کاسبرگ گونه یرتصاو -1شکل 

 N. eremophilla( برگ وکاسبرگ گونه Cو F، ) .fissa N ( برگ و کاسبرگ گونهBو 
 

ها تا سازی نمونهزئیات مراحل آمادهج

 SEM تصویربرداری در

رای هر گونه  برداری از گیاه بجهت نمونه 

های جوان، سالم و عاری از هر گونه  بخش 

آسیب و بیماری انتخاب شدند. نمونه بهتر است  

در ابتدای روز بصورت تازه تهیه شود. قبل از  

های مناسب تصویربرداری جهت انتخاب نمونه 

و آسیب ندیده با استرئومیکروسکوپ مطالعه و  

 بررسی شدند. 

 شدند، رش داده ب یلیمتر م 5 ها به اندازهنمونه  -1

کننده به کننده و خشکیت تثب یهامحلول  یراز

تر یم ضخ یهاسرعت قادر به نفوذ در نمونه 

 .یستندن

خاص  یمیاییعوامل ش یعنی، شد یت نمونه تثب -2

 شد.   ساختار نمونه در آب استفاده یداریپا یبرا

 شد.  آب نمونه گرفته -3

  پوشش  پاالدیوم-فلزات طال ی ازایه نمونه با ال -4

 . داده شد

ی  قاب استوار چسبانده و برا یکنمونه به  -5

 شد. آمادهتصویربرداری 

 تجهیزات 

های جهت گرفتن تصاویر میکروسکوپی کرک

  میکروسکوپ الکترونی رویشی  از سطح برگ، 

(SEM )مدل Philips Leo 1450VL  واقع در

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد  

 استفاده شد. 



 1398پاییز و زمستان 03 پیایند -  02 شماره - 02 ویی ایران دورهدار فناوری گیاهان ترویجی علمی نشریه

75 

 اهیسازی نمونه گیهای آمادهروش

 روش اول 

این روش بر اساس روش آورده شده در  

 منابع با اندکی تغییرات اعمال شد 

 ((Kaya et al., 2008 قطعات برگ و کاسبرگ . 

محلول گلوتارآلدهید  های مورد مطالعه درگونه 

درجه  4ساعت در دمای  3به مدت درصد  3

گراد نگهداری شدند. پس از شستشو با  سانتی 

آبگیری و در نهایت خشک آب مقطر با متانول 

شدن بر روی  ها پس از خشکشدند. نمونه 

با استفاده از   SEMهای مخصوص استاب 

های دو طرفه چسبانده شدند و سپس  چسب 

پاالدیوم  -دهی با ذرات طالمرحله نهایی پوشش 

 در خال انجام شد.  

 روش دوم  

های گیاهی )برگ و نمونه  در این روش

 شامل FAAده کنندر محلول تثبیت  کاسبرگ( 

فرمالدهید، اتانول   درصد حجمی/حجمی 7/3)

دو مدت زمان   ( در%5و استیک اسید  50%

ور شدند. سپس  دقیقه( غوطه  60و  30متفاوت )

دقیقه در بافر  10بار و هر بار به مدت  3ها بافت 

  قبل از آبگیری موالر، میلی  25فسفات سدیم 

،  60،50، 30) های اتانولدر سری  شسته شدند و

دقیقه در هر  1درصد( به مدت  100و  95، 70

ها روی کاغذ مرحله آبگیری شدند. سپس بافت 

تا در معرض هوا خشک صافی قرار داده شدند 

ها پس از برش حاشیه آسیب دیده، نمونه  شوند.

متری بطور دقیق و بدون هیچ  در قطعات میلی 

گونه آسیبی با استفاده از پنس بر روی 

چسب دوطرفه های مخصوص با استاب 

سازی نهایی با  چسبانده شدند. سپس جهت آماده 

دهی در طال پوشش  –استفاده از ذرات پاالدیوم

 شد. و در نهایت تصویربرداری انجام خأل انجام 

 نتایج و بحث 

سازی در راستای معرفی روش بهینه، آماده 

ها جهت مطالعات میکروسکوپ الکترونی،  نمونه 

داد، اندازه کرک و  اثرات نوع بافت و گونه بر تع

مورد بررسی قرار  میزان چروکیدگی بافت 

گرفت. اثرات سه روش متفاوت بر روی 

گونه   3های برگ و کاسبرگ محافظت کرک 

Nepeta   با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از

های گیاهی برگ و کاسبرگ  تصویربرداری بافت 

های بررسی شده نشان داد که مدت  در گونه 

بافت تاثیر مهمی بر میزان  زمان تثبیت و نوع

( اندازه و تعداد 3و 2چروکیدگی بافت )شکل 

(. اگر بافت گیاهی بصورت 1کرک دارد )جدول 

شدن تثبیت شود تغییرات تازه و قبل از خشک

شود که در مطالعه حاضر  کمتری حاصل می



 (SEM)های گیاهان دارویی به منظور مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی سازی بافتآماده

76 

بافت گیاهی بصورت تازه مورد بررسی قرار  

شده  های گیاهی خشک نگرفت. بسیاری از بافت 

به علت وجود کوتیکول در سطح بافت و نفوذ  

توانند با  پذیری کم آب بر روی کوتیکول، می

موفقیت در حالت تازه آبگیری شوند و مورد  

های قابل آزمایش قرار گیرند. همچنین نمونه 

نفوذ گلیسرولی و تازه، یک رسانایی الکتریکی 

توان ها میداخلی کافی داشته و این نوع نمونه 

دهی مورد آزمایش قرار گیرند  وشش بدون پ

(Ensika et al, 2010.) 

 
 کردن و نوع بافت و گونه بر مورفولوژی کرک برگ و کاسبرگ در روش استفاده شده اول.اثرات زمان تثبیت  -2شکل

A  وB- ای ترشحی درکاسبرگ و برگ های غدهکرکN. assurgens ی ترشحی در حالت کامال پر و کرک غده ا

ای ، کرک چروکیده غدهN. eremophillaای ترشحی درکاسبرگ و برگ گونه های غدهکرک -Cو D، سالم

 .N. fissaای ترشحی درکاسبرگ و برگ در گونههای غدهکرک (E, F)ترشحی، 

 
اثرات زمان تثبیت کردن و نوع بافت بر روی مورفولوژی کرک برگ و کاسبرگ در روش استفاده شده نوع  -3شکل 

  -Bدقیقه،  60 مدت زمانN. fissa  کاسبرگ در گونه در یترشح یغده ا هایکرک - Aکاسبرگ. در برگ و 2

 یقه. دق 30مدت زمان  N. eremophillaدر برگ گونه  ای ترشحیهای غدهکرک
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بسته به نوع بافت، روش تثبیت کردن و حتی 

نمونه گیاهی، تغییرات بافت و میزان چروکیدگی 

این مطالعه برگ و   باشد. دربسیار متفاوت می 

کاسبرگ از سه گونه با دو روش متفاوت با هم 

مقایسه شد. هر چقدر ضخامت بافت کمتر باشد  

به همان نسبت سریعتر نسبت به مواد واکنش  

دهند. داده و میزان چروکیدگی بیشتری نشان می 

تر مانند کاسبرگ  های ضخیماز طرفی اندام 

ی  نسبت به از دست دادن آّب مقاومت بیشتر

 دهند. داشته و میزان چروکیدگی کمتری نشان می

های با بررسی روش( 2013تالبوت و وایت ) 

بر روی برگ در سه گونه  مختلف تثبیت 

آرابیدوپسیس، جو و کتان گزارش کردند که  

کردن و نوع گونه در مورفولوژِی و روش تثبیت 

ابعاد بافت و میزان چروکیدگی تاثیر بسزایی دارد 

Talbot & White, 2013) ). 

یند نقطه  آفر ،دیگری از چروکیدگی عامل 

نقطه  کردن و نگهداری پس از بحرانی خشک 

تواند  که این می باشدبحرانی خشک شدن می 

داری و حفظ اتانول در بافت پس از هبدلیل نگ

که سپس به آهستگی در طول  کردن باشدخشک

 ,Boyde &Maconnachie)شودمی  ذخیره تبخیر

1979) 

عه حاضر در روش اول نوع بافت و مطال در

های متفاوتی نشان دادند. در  گونه گیاهی پاسخ 

های قابل مشاهده کرک N. eremophillaگونه 

های در بافت کاسبرگ کامال چروکیده و کرک

درصد  80موجود در سطح برگ در حدود 

 .Nچروکیدگی مشاهده شد. در گونه 

assurgens  کمترین درصد چروکیدگی در بافت

دید. در  درصد( مشاهده گر 32برگ و کاسبرگ )

بیشترین درصد چروکیدگی   N. fissaگونه 

با دو مدت   2مشاهده گردید. در روش نوع 

زمان متفاوت بسته به نوع بافت و نوع گونه در  

مدت زمان کمتر درصد چروکیدگی کمتری در 

 (.1تعداد کرک مشاهده شد)جدول

در ساختار برگ، پوشش سطح  رسد ر می به نظ

ها متفاوت اپیدرم، یا ترکیبات دیواره بین گونه 

  هایی با رگب Nepetaهای جنس باشد. گونه می

 اپیدرم باالیی و شکمی دارند و-پشتی ساختار

  .پایینی تنها از یک الیه سلول تشکیل شده است 

ای شکل و با های پارانشیم نردبانی استوانه یاخته 

های . در بررسیمیان سلولی اندک هستندفضای 

 N. fissa انجام شده بر روی تشریح برگ گونه

ها گونه  تری نسبت به سایرساختمان متفاوت 

های پوششی مشاهده شده است. تعداد کرک

کمتری نیز در سطح برگ آن وجود داشته است.  
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سازی بافت، نوع بافت، مدت  نحوه آمادهبنابراین 

کننده مورد استفاده،  اد تثبیت زمان تثبیت، نوع مو

دهی و نوع پوشش، مدت زمان  ضخامت پوشش 

خال و نقطه بحرانی خشک شدن نیز تاثیرگذار 

باشند. نحوه و نوع تاثیر هر کدام از این می

عوامل بر درصد سالمت بافت نیاز به مطالعات  

تر دارد و موضوع یک طرح پژوهشی گسترده 

ارهای بافت است. همچنین نیاز به مطالعه ساخت 

تفاوت در   (Acer et al., 2013).مورد نظر است 

های متفاوت ممکن است ناشی از  پاسخ بافت 

های ساختاری برگ، پوشش سطح اپیدرم،  تفاوت

ها واکس یا موم و یا ترکیبات دیواره بین گونه 

سازی  باشد. بعالوه تغییرات بافت در طول آماده 

ت های مختلف بافت متفاوها در بخش نمونه 

 (.Beckett et al., 1984است )

های گزارش شده در منابع  از میان روش 

مشخص شده است که روش متانول تاثیر کمی  

باشد، در یا بدون تاثیر بر روی ابعاد بافت می

  (FAA)استیک اسید الکل  -حالی که فرمالدئید 

یا گلوتارآلدئید سبب چروکیدگی و انقباض  

ر زمان تثبیت و  با این حال، اث. شوندبافت می

نگهداری در گلوتارآلدهید بر ابعاد بافت و میزان  

 شدن برای چروکیدگی در نقطه بحرانی خشک

SEM    مورد بررسی قرار نگرفته است، با توجه

به اینکه اندازه سلول و بخصوص اندازه کرک 

دار برای آنالیز کمی های گیاهی کرکدر سلول 

 (.Edelmann, 1995نتایج بسیار مهم است )

ثیر با بررسی تأ (،2013تالبوت و وایت )

سازی بر سه گونه  های مختلف آماده روش

گیاهی آرابیدوپسیس، جو و پنبه گزارش کردند  

که در گیاه جو درصد چروکیدگی کمتری 

های اپیدرمی جو مشاهده شد، از آنجا سلول

ها اند. این بافت بصورت ردیفی مرتب شده

  اشند. در ممکن است مقاوم به چروکیدگی ب

های برگ پنبه  حالی که چنین سازمانی در سلول 

یا آرابیدوپسیس وجود نداشت. بر اساس  

  یت استفاده از تثب سازیگزارش آنها روش آماده 

ساعت( و آبگیری با   1به مدت زمان ) کننده

 8متانول و سپس مرحله آبگیری با اتانول وجود 

گونه مورد مطالعه   3درصد چروکیدگی در هر 

روش برای حفظ مورفولوژی توسط این  بهترین

 ,Talbot & White)محقیقن گزارش گردید 

سازی متفاوتی برای های آماده . روش(2013

های گیاهی وجود دارد که با استفاده از آنها  نمونه 

های توان بر مشکالت ناشی از ویژگیمی

 های گیاهی غلبه کرد. بافت 
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 ترویجی  هاییافته

  ی ساز آماده  یهاوشر یدر مطالعه حاضر برخ

شده است.  یبررس SEMی برا یاهینمونه گ

نمونه   ی یکبرایک مناسب تکن یک انتخاب 

اندام   ساختار های مانند:یژگیبه وگیاهی خاص 

در دسترس بودن   و بافت مورد بررسی،

یکی تکن هاییت و قابل یسازآماده  یزاتتجه

 ین وابسته است. همچن یالکترون یکروسکوپم

ها ممکن است تفاوت ینا شودیم گیرییجه نت

برگ، پوشش   یساختار یهااز تفاوت  یناش

  یواره د  یباتترک یاواکس، موم و  یدرم،سطح اپ

 ر ها دنمونه  ییراتها باشد. بعالوه تغگونه  ینب

باشد.   یها متفاوت منمونه  یسازطول آماده 

ساده و کم   یزاتبا تجه توانیها را مروش یشترب

 ین ا هاییافته  نجام داد.ا  یداخل یداتتول ینههز

  یر و تامل سا یقتشو  برای مقدماتیمطالعه 

 در  یقبه منظور تحق ،SEMمحققان و کاربران 

بهتر   هایینه گز یافتناستاندارد خود و  یهاروش

همچنین است.  یجاهداف خاص قابل ترو یبرا

های غده ای  بررسی ساختار تشریحی انواع کرک

نظام   دار و تدوین یکدر گیاهان اسانس 

های ساختاری  تاکسونومیک بر اساس ویژگی

کرک آنها و استفاده از این تصاویر برای ردیابی 

های مسیرهای بیوسنتزی اسانس، تعیین اندامک 

 سلولی دخیل در تولید اسانس و نقش دقیق هر 

مطالعه  یجیترو هاییافته  دیگر یک از آنها از

های توان موضوع پژوهشو میحاضر است 

 ین زمینه باشد. بعدی در ا
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Abstract 

 

Amirmohammadi, F. Z. Preparation of medicinal plants tissue for scanning electron microscopy 

(SEM) 
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Since the glandular trichome in the medicinal plants is the location for storage and 

synthesis of essential oils, glandular trichomes are widely distributed all of the plant 

organs of the Lamiaceae, their secretions contribute largely to its great importance. 

They are the primary secretory organs of these plants, and their structures can vary 

widely among species. Therefore, their morphology could be, addition of 

taxonomical importance, to have essential oils which are widely used in 

pharmaceutical and cosmetic industry. Therefore, identification of a protocol that 

would preserve tissue size and morphology by usual methods can be useful. In this 

study compared two of the method by quantifying changes in size and trichome 

shrinkage percent at two different organs (leaf and calyx) in three Nepeta species 

studied: Nepeta. fissa, Nepeta. assurgens and Nepeta. eremophilla. Plant materials 

washed in distillated water, then immersed in FAA fixative (3.7% v/v formaldehyde, 

50% ethanol, 5% acetic acid) and was then fixed (approximately 3 h) at 4°C. Tissue 

was rinsed three times in sodium phosphate buffer before dehydrating in a methanol 

series (30%, 50%, 70%, 95%, and 100%), 5 min each step. Specimens were 

mounted onto SEM stubs and coated with paladium. The method used depend on 
the type of plant species and different organs, in this study shows that generally the 

fixation and dehydration with methanol is a quick and simple method for 

preservation the size and shrinking of plant the tissues. 
 

Keywords: Nepeta, SEM, Shrinking, Trichome. 
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