(Jarrai pene)
lntsusa d a mihilu-muina optika-ewestan saltzen dute. b i t a plastiko eta
beirazko kaxak sre, ata tutuak gordetzea komeni zaizu, ikasketarako materiala
gordetreko erebiliko bait dugu.
Kasu batzutan substantzia koloratzaileak erabillko ditugu. Etxeko botikinean avrki dezakeru alkoho! iodatua. Maiz erabiliko dugun besta gai bet
metileno-urdiria izango da; botikatagian eros dazakezu. Botikstegian saltzen
dutsn metileno-urdina kontzentratua izaten da ordea. Beraz, erabiltzako
orduan urarekin nahastu beharko duzu.
Presta ezazu bati kúloratzaile diluitua kantitate txikitan. Deskribatutako
materialarekirn, sinplea eta elementala, hemendik aurrera proposatuko ditugun lanak egin ditzakezu.

NOLA ANTOIATY PRESTAKUNTZAK
Maiz askodan rera gerta-tren da: gaaeek rnikroskopioan zerbait ikusi nahi
dutensan zuzenki jamen dute objektwa: eta noski, ez dute gauza handirik
ikusten: ete, horrela, mikroskopioarekiko inter~sagaldu egiten dute. Mikraskopioar ikusi nahi den objektusk aurrez prestakuntza batsuk behar ditu.
Teknika hauek erraza k dira belzuk; basteak, barix, konplikatuagoak.
Denak "prestakuntz reknik a k bera la ezagutzen dira.

Prestakuntza baten ondorioari prestakvntza mikroskopikoa deritzo.
Artikulu hauetan zehar gorputz biziak edo bizidunen zatiak nola ikus daitezkeen erakutsiko dizugu.
Zenbait mineralen obserbazFoa ere eginge dugu.
Prestakuntza. "in vivo" denean, Ibizirik, manipulatu gabea), bota beharra
daga o'bjektua ikusi ondoren, gorputza denborarekin deskonposatu egiten
bait da.
Prestakuntza iraunkorrak, berrit, teknika konplikatuagoz lortzen dira.
Hauek dira gehienetan erebiltzen ditugunak:

a) Fjjazioa: Gorputz bEriak subctantzia finkatraileetan rnurgiltzen dira,
Honekin gorputzak hiI egiten dira, baina beren ibizitzako itxura mantentzen dute eta ez dira deskonposatzen.
b) Kolorazioa: Honekin lomen duguna rera da, gorputzaren tati batruk
basteak baino gehliago agertaraztea.

Prestakuntza ireunkorrak nahi hainbat alditan erabil ditzakegu.
Prestakuntza freskoatan. toxikoak ez diren koleratzaileak erabiltzen dira,
rati biridun batzuk koloratu egiten dira muestra hil
gabe,
eta honekin gorputzaren

Koloratzaile hauek diluiturik erabiltren dira eta anirnalia txikitan injektatzen dira. M ikroskopikoak direnean, berriz, koloratzalle honetan m urgiltzen
dira.

NOLA PRESTATY PRESTAKWNTZA MIKROSKORIKO GEHIZNAK
1. Jar ezazu ur-tanta bet ezaígafluan. Zenbat eta txikiegoa hobe; bota-

tzeko, berrir, tanta-kontailu bat srabil szezu, edo disekrio-orratzaren punta.
2 . Jar izar" objektua tantan, Erabil etaru pintra edo disakzio+rratzaren
punta. Gorputzak txikiek direnean disekrio-orratzaren punta guaian itsastsko
jaera duta. PintzeE txiki bat ere erabil dezaketu objektua prestakuntran urteko.

3. Estal ezazu tanta estalkiaz. Kontutan har:
al Estalkiaren ertz bat ezargailu gainean jar lehendabizi.
b) Eutci estalkiaren kontrako srtza disekzio-orratzaz. eta utz ezazu
jaisten ezargailua ukitu arte.
Estalkia ongi jarrita badago estalki eta eragailuaren artean ez da airebuhuilarik sortuko.

Prestakuntsa askorara bagira dezakezv zuzenki sszalkirik gabe; baina
kasu hauetan kontuz ibili behar da, objektiboaren mutturak ex derala ur-tanta
ukiru, handitre handiak erabili bshar ditugunean batee ere.
N O U EMAN GORPUTZEN PROPORTZ l O ZEMATtA MIKROSKOPlOAREN BIDEZ IRUDIKATZE'N DUGUNEAN

- Jar ezazu zuzen mikroskopioa, plataforma horizontalki utziaz.
- Essr zaltez eserleku guri batetan.

- Gorputtñ oso nabarmen dagoen prestakuntza bat sgizu.

okularea

libuíu-pila

oinarria I

- Objektiboa x 5 edo x l O erabili eta argitu ezazu, argi on batez irudi diztiratsu bat lor dezazun.

- Mikroskopioaren eskuin aldean jar ezaru liburu-pila bat, mfkmskopioaren okularetik pilaren gailurreraino 25 cm-ko tartea utzirik.

- Jar ezaru orri txuri bat liburu gainean.
- Har ezazu a r k a m , eta euskarritu paper gainean.

- Beha ezazu irudia ezkerreko begiaz, eta arkatzaren punta eskuinaz.
- Hurúil ezaru arkatza mikroskopiaruntz, arkatzaren punta irudiaren zati
batekin ekkartu arte.

- Guzti hau kontutan'harturik, edozein irudi bere proportzioarekin irudika
deza kegu.

- airs-buibuila n

'burbuje de aire

- dilultu = diluido

- finkapen = fijactbn
- finketzails = fijador
- irvdi = imagen
- Snjektstu = inyectar
- "in vivo" ptestakuntta = preparado en fresco
- koloratuiile = colorante
- kolorazio = coloración
- kontzentratu = concentrado
- pintzsl = pincel
- prsstakuntza = preparado
- prestakuntza iraunkor = preparado duradero
- prestakuntza mikaoskopiko = prsparado rniwoscbpico
- toxiko = tbxico

