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การดองใสสัตว์เล็ก

สี ย้อมกระดูกอ่อนจาก อัลเชียน บลู
เตรียมสารละลาย 1 ลิตร ประกอบด้วย
1. สีย้อมกระดูกอ่อน อัลเชียน บลู 100 กรัม
2. เอทิล แอลกฮอล์ 800 มิลลิลติ ร
3. กรดอะซิติก 200 มิลลิลติ ร

ทีมา : http://topicstock.pantip.com/wahkor/topicstock/2012/11/X12972000/X12972000.html

การเตรียม STOCKING SOLUTION

วัตถุประสงค์
- เพือเก็บรักษาตัวอย่ างสั ตว์ เพือใช้ ในการศึกษาระบบโครงร่ าง
- เหมาะกับสั ตว์ ทมีี ขนาดเล็กไม่ สามารถทําโครงกระดูกได้
- ตัวอย่ างทีนิยม เช่ น ปลากระดูกอ่ อน ปลากระดูกแข็ง กบ
จิงจก กิงก่ า งู ลูกไก่ และ กบ

สารเคมี

1.ฟอร์ มาลีน 10%
2.ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 3%
3.โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 และ 2 %
4.สี ย้อมอัลเชียน บลู
5.สี ย้อมอลิซาลิน เรด เอส

1. สียอ้ มอลิซาลิน เรด เอส ทีละลายอิมตัวในกรด
อะซีติก 50% ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร (นํากลัน 2.5
มิลลิลิตรผสมกับกรดอะซีติก 50% 2.5 มิลลิลิตร โดย
ค่อย ๆ เติมผงสียอ้ มอลิซาริ น เรด เอส ลงไปจนอิมตัว)
2. เติมกลีเซอรี น 5 มิลลิลิตร
3. เติมนํากลัน 60 มิลลิลิตร
4. ผสมให้เข้ากัน
หมายเหตุ : ยังไม่สามารถนําไปย้อมสีกระดูกได้

สียอ้ มกระดูกแข็งจาก อลิซาลิน เรด เอส
6. กลีเซอรีน
7.นํากลัน

1. ผสม Stocking solution 10 มิลลิลิตร กับ สารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2 % 1 ลิตร
2. คนให้เข้ากัน จึงจะนําไปย้อมสีกระดูกแข็งได้
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วิธีการดองใส

2. การย้อมกระดูกอ่อน พบมากบริ เวณโคนครี บต่าง

1. การเตรี ยมตัวอย่าง (ปลาทีนํามาดองใสความหนาของลําตัวไม่
เกิน 1.5 ซม.)
1.1 การทําให้สลบ ยาสลบในปลาคือ MS-222 (1:10,000)
หรื อการแช่ในช่องแช่แข็ง
2.2 การทําให้คงสภาพ แช่ในฟอร์มาลีน10 % 2 วัน หาก
ปลาขนาดใหญ่ให้ฉีดเข้าช่องปาก (ปลาท้องแตก)
2.3 ล้างด้วยนําประปาหลาย ๆ ครัง ขูดเกล็ด หรื อลอก
หนัง
2.4 ฟอกสี จนกล้ามเนือเป็ นสี ขาว หรื อสี เหลืองอ่อน

สี ยอ้ มอัลเชียน บลู 1 –2 วัน

การทําให้คงสภาพ
การฟอกสี

ตัวอย่างผ่านการย้อมอัลเชียน บลู

3. การทําให้กล้ามเนือใส แช่จนกระทังเริ มเห็นกระดูกแกนกลาง
แช่จนกว่า
ตัวอย่างจะมี
สี ขาวซีด
หากไม่ซีด
และไม่พบ
ฟองอากาศ
รอบตัวอย่างให้
เปลียนนํายาใหม่

ตัวอย่างผ่านการฟอกสี

KOH 2% 1 วัน >>
สารละลายจะขุ่น
ให้เปลียน KOH 2%
ใหม่ทุกวัน
**ใช้เวลานานมาก
ขึนกับขนาดขอบ
ตัวอย่าง***
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เปลียน KOH 2 % ใหม่ทุกวัน
จนเห็นกระดูกสันหลังของตัวอย่าง
เปลียน KOH 2 % ต่อไป

4. การย้อมสี กระดูก จนกระดูกทุกชินติดสี ม่วงแดง
สี ยอ้ มอะลิซาลิน เรด เอส
จนกระดูกแข็งติดสี ทวตั
ั ว

5. การทําให้ใสโดยกลีเซอรี น จนกระดูกทุกชินติดสี ม่วงแดง
แช่ KOH 2 %จนตัวอย่างมีกล้ามเนือใส

ขันตอนที 1 ใช้กลีเซอรี น : KOH 2% (1:3)

ขันตอนที 2 ใช้กลีเซอรี น : KOH 2% (1:1)

จนตัวอย่างใสดังรู ป
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ขันตอนที 3 ใช้กลีเซอรี น : KOH 2% (3:1)

ในแต่ ละขันตอนใช้ เวลาในการแช่ ขันตอนละ 2 วัน

6. การเก็บรักษาตัวอย่าง นําปลามาแช่กลีเซอรี นบริ สุทธิ ใส่
ไทมอลลงไปประมาณ 4-5 เกล็ด

กลีเซอรี น ทีเติมผงไทมอล
แช่ไว้ประมาณ 1 อาทิตย์
กลีเซอรี น ปิ ดฝาให้สนิท

กลีเซอรี น ปิ ดฝาให้สนิท
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