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 یا ایمونوهیستوشیمی چیست؟ IHCتکنیک 

ترکیبی از  وشناسی بافت آزمایشگاهی روش در، یک (Immunohistochemistryتکنیک ایمونوهیستوشیمی )      

های بدن موجودات زنده و غیرزنده تصویربرداری از اجزای مجزا در انواع بافت های بیوشیمی، ایمونولوژی و آناتومی جهت تکنیک

استفاده از فعل و انفعاالت  باها روتئینپژن ها یا شناسایی و مکان یابی انواع آنتی روش ایمونوهیستوشیمی بر اساس .می باشد

های وان ابزاری قدرتمند در آزمایشگاهتکنیک ایمونوهیستوشیمی به عن .یک بخشی از بافت است در سلولها و یا ،آنتی بادی-ژنآنتی

های بیماری، ( در زنان)سرطان پستان Breast Cancerمانند  هاانواع سرطان و ردیابی تشخیص درتشخیصی و تحقیقاتی 

 آنتی های ردیابیای در تولید ابزارها و سیستمالعادهیم قرن گذشته، پیشرفت فوقدر ن .مورد استفاده قرار گرفته استنئوپالستیک 

به عنوان نشانگر انواع بیان پروتئین ها، در جهت آنالیز بیشتر حال اکثر قریب به اتفاق این تالشبا این .به دست آمده است بادی

 .تومور خاص مورد استفاده قرار گرفته است سلول، بافت یا
  

IHC در پاتولوژی چیست؟ 

های بیان شده از جمله ، به عنوان یک روش رنگ آمیزی جهت سنجش کیفی و کمی پروتئینایمونوهیستوشیمی در پاتولوژی    

مارکرهای قابل رویت مانند رنگ انواع با استفاده از  و مسیرهای سیگنالینگ می باشد که ژن ها )مارکرها( در بیماریهاانواع آنتی

تشخیص  برای IHCآزمایش عالوه بر کاربردهای تحقیقاتی،  .انجام می شودفلوئورسنت، آنزیم ها و المنت های رادیواکتیو 

ه ها بر پایه آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال مورد استفاده گسترده قرار گرفتسرطان ها، آنتی ژن های اختصاصی تومور

 است.

 

 

 اصول کلی تکنیک ایمونوهیستوشیمی: 1 شکل
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 تاریخچه ایمونوهیستوشیمی              

 گزارش شده است 1942سال تکنیک در ده است اما اولین مطالعه این شناخته ش 1930اصول ایمونوهیستوشیمی از دهه      

 FITC (fluoresceinهای نشاندار شده با با استفاده از آنتی بادی مکارانشو ه Coonsبدین صورت که محققی بنام 

isothiocyanate) پیشرفت  به بعد ز آن زمانا .به این باکتری را شناسایی کردند آلوده هایهای پنوموکوکی در بافتژنآنتی

نتیجه ایمونوهیستوشیمی روشی در  .آمیزی ایمنی و تصویربرداری با میکروسکوپ نوری مشاهده شدهای رنگچشمگیری در روش

خود را از ریشه  ، نام IHCیا به اختصار Immunohistochemistryست. برای پاتولوژیستها تبدیل شده ا رایج و ضروری

immuno بادی های مورد استفاده در این تکنیک و با اشاره به آنتیHisto به معنی بافت گرفته است.  

  

  IHCآزمایش کاربردهای 

 .گسترده ای دارد صی طبی و مراکز تحقیقاتی استفادههای تشخییک ایمونوهیستوشیمی در آزمایشگاهامروزه از تکن     

 عبارتند از:  IHCکاربردهای تکنیک 

 تشخیص بیماری ها از جمله تومورها و سلولهای سرطانی 

  تحقیقات بیولوژیکی، پزشکی و دامپزشکی 

  بیماریهاتوسعه و طراحی دارو جهت درمان 

 واسطه شناسایی مارکرهای سطحی  هبررسی فرایند تمایز بافتی ب 

تکنیک ایمونوهیستوشیمی برای تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن تومور، تعیین مرحله و به عنوان مثال پزشکان با استفاده از 

با  برای مثال .اولیه استفاده می کننددرجه پیشرفت آن، شناسایی نوع سلول و منشا متاستاز به منظور یافت یافتن محل تومور 

مور جهت در تومورهای نورواندوکرین، منشا و ماهیت تو Synaptophysinاستفاده از مارکرهای اختصاصی مثل مارکر 

 .درمان صحیح تشخیص داده می شود

بافتها توان به تنهایی یا همراه با تکنیک های آزمایشگاهی دیگر برای مطالعه و بررسی رشد را می IHCدر زمینه تحقیقاتی،     

 مورد استفاده قرار داد.م سلولی و بسیاری زمینه های دیگر پاتولوژی مثل بهبود زخم، مرگ و ترمی و اندام طبیعی، فرایندهای

واسطه  هشی دارو بصنعت داروسازی برای آزمایش میزان اثربختکنیک ایمونوهیستوشیمی همچنین در زمینه تحقیقات دارویی و  

 های هدف کاربرد گسترده ای دارد. شناسایی فعالیت و کاهش و افزایش مارکرهای بیماری در بافت
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ای شیشه هاز بافت روی الم های نازک برش زدهدی بر مبنای رنگ آمیزی ایمنی بخشایمونوهیستوشیمی متهمانطور که بیان شد، 

با .ها و یا عناصر رادیواکتیو می باشدگه شده با مواد فلوئورسنت، آنزیمبادی های کنژوژنها با استفاده از آنتیبه دنبال ردیابی آنتیای 

اتصال آنتی بادی اختصاصی آنتی ژن هدف در سطح سلول و تولید رنگ طی واکنش، با میکروسکوپ نوری می توان محصول رنگی 

آنتی بادی های اختصاصی مونوکلونال در تکنیک ایمونوهیستوشیمی از  .ان آنتی ژن است، تشخیص دادبی مکان را که نشاندهنده

های مختلف به حیوانات آزمایشگاهی مانند خرگوش و تحریک سیستم ایمنی بدن حیوان و به دنبال آن تولید  طریق تزریق آنتی ژن

با وجود اینکه آنتی بادی  .استIgG رین آنتی بادی ها از گروه متداول ت .انجام می شود Bآنتی بادی طی تمایز لنفوسیت های 

های مونوکلونال، کمتر استفاده می ختصاصیت کمتری نسبت به آنتی بادیکلونال میل ترکیبی بیشتر دارند، اما به علت اهای پلی

 (Epitope) توپمونوکلونال، می توانند چند اپیی کلونال این است که  نسبت به آنتی بادپلیآنتی بادی های مزیت استفاده از  .شوند

 .از آنتی ژن هدف را شناسایی کنند

 

 .آنتی ژن مشخص شده است هایشناسایی آنتی ژن توسط آنتی بادی ها . در تصویر اپی توپ: 2 شکل

 

که به آنتی بادی ها متصل شده و در حضور های استفاده می شود بادی و آنتی ژن از کنژوگهش آنتیجهت نشان دادن واکن

این محلول رنگی در محل واکنش آنتی بادی و آنتی ژن  .سوبسترای اختصاصی و کروموژن، یک محلول رنگی تولید می کنند

 .قابل دیدن است پرسوب کرده و زیر میکروسکو

 

روش  این دو .با دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود IHCتکنیک  واکنش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی                

   عبارتند از: 
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 ( در روش مستقیمDirect method )آنتی بادی  واکنش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی یک مرحله ای است که

 ، سریعآساناین روش اگر چه  .واکنش می دهد در نمونه موردنظر هاژن های سطح سلولبا آنتیمستقیما اولیه کنژوگه 

دارد بنابراین  پایین به علت سیگنال نوری کمآنتی بادی( است ولی حساسیت  نوع و کم هزینه )به علت استفاده از یک

 .روش مناسب جهت تشخیص ماکرها نمی باشد

 در روش دوم یعنی غیرمستقیم (Indirect methodواکنش رنگ آمیزی دو مرحله ،)بادی ای است که ابتدا آنتی

اولیه متصل می  بادیه شده به آنتیگبادی ثانویه کنژوهدف متصل شده و سپس آنتیآنتی ژن به  )نشاندار نشده( ولیها

 گونه های حیوانی است که از آن آنتی بادی اولیه تهیه شده است. IgGدر این روش آنتی بادی ثانویه علیه  .گردد

از جمله  هاییو یا با آنزیم Texas red، رودامین، FITCهمچنین آنتی بادی ثانویه با رنگ فلوئورسنت مانند 

 .است بیشترروش نسبت به روش مستقیم این حساسیت  شود.کز اکسیداز نشاندار میپراکسیداز، آلکالین فسفاتاز یا گلو

  سبب حفظ فعالیت و در نتیجه تقویت سیگنال می شود. ثانویهچون آنتی بادی 

 

 : محصول نامحلول رنگیP: کروموژنیک، S تصویر شماتیک از روش مستقیم و غیرمستقیم تکنیک ایمونوهیستوشیمی. :3 شکل               
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 انواع روش های ایمونوهیستوشیمی 
 نوری .1

 فلورسنت .2

 دابل فلورسنت .3

 به روش نوری تکنیک ایمونوهیستوشیمی           

آماده  .مرحله انجام تست ایمنوهیستوشیمی آماده سازی نمونه بیولوژیکی استاستخراج و فیکس کردن بافت هدف: اولین .1

می  .منبع نمونه بافتی متنوع است .کندمی ژن هدف نقش مهمی ایفاونه در تشخیص و ردیابی صحیح آنتیسازی و کیفیت نم

بافت تازه را در اختیار  ،نوع اول سهدر  .( تهیه شده باشدautopsyتواند از روش بیوپسی، جراحی، مدل حیوانی و یا اتوپسی)

بنابراین می بایست  .پاتولوژیست قرار داده ولی در روش اتوپسی حداکثر تا دو ساعت بعد از مرگ موجود هدف، بافت تهیه می شود

ند بنابراین بافت مورد مطالعه می توا .ژن، فیکس کردرا جهت جلوگیری از تجزیه آنتی به روش اتوپسیفوری بافت تهیه شده 

 فیکس شده در IHCاکثر بافت های مورد استفاده در تکنیک  .فیکس شده با پارافین جامد، محلول فرمالدئید یا فریزشده باشد

 پارافین هستند.

 .درصد انجام می شود 10ساعت در فرمالین  4۸تا  24فیکس کردن بافت مورد نظر، از طریق غوطه ور کردن آن برای 

مئن و با کیفیت آنتی ژن: از آنجا که آنتی بای قیمت باالیی دارد بنابراین می بایست از کمپانی مطتهیه آنتی بادی اختصاصی .2

 به محقق و آزمایشگاه تحمیل کند. تواند هزینه گزافی رابادی میعدم دقت در تهیه آنتی. در غیر صورت باال خریداری کنیم

  تانول ا غلظت های مختلف آبگیری باشامل مرحله ( Tissue Processingمراحل پردازش بافتی ).3

گیری را انجام ور کردن بافت در پارافین مرحله آبمرحله آبگیری: به دلیل عدم حاللیت پارافین در آب، باید قبل از غوطه  -1-3

بافت ها را دقیقه قرار می دهیم سپس  4۵درصد هر کدام به مدت  9۵و  ۸0،  ۷0بافت ها را در محلول اتانول با غلظت های .دهیم

 .دقیقه انکوبه می نمائیم 100درصد به صورت جداگانه هر بار  100بار در اتانول  3

 کنیمن استفاده مییگیری، جهت شستشوی مواد مرحله قبل از زایلبعد از انجام مراحل آبمرحله شست و شو و شفاف سازی :  -2-3

 .هر کدام را به مدت یک ساعت انکوبه می کنیم زایلین )زایلول(محلول افت ها را در دو ظرف جداگانه به این صورت که ب

 .بافت ها را به ترتیب در سه ظرف جداگانه پارافین هر کدام به مدت یک ساعت غوطه ور می کنیم -3-3

 .ایگذاری می کنیمبافت ها را داخل بلوک های پارافینی ج -4-3

 .به الم انتقال می دهیمقطعات برش زده را میکروتوم برش داده و با استفاده از دستگاه  برش بافت پارافینی و تهیه الم:.4
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مرحله  .بافت به الم بایستی پارافین را از بافت جدا کنیم که نیاز به آبدهی بافت می باشدبرش پس از چسبیدن مرحله آبدهی:  .۵

 .آبدهی برعکس مرحله آبگیری انجام می شود

دو سپس الم ها را  دقیقه قرار می دهیم و ۵ مدت به را کدام هر زایلن جداگانه ظرف دو در را  بافت ها: الم هادپارافینه کردن  .6

اتانول  9۵و  ۷0،  ۵0دقیقه در هر یک از غلظت های  3به مدت درصد و سپس یک بارو  100دقیقه در اتانول  3و هربار به مدت  مرتبه

 بافت ها به مدت یک شب در دمای اتاق خشک شوند.نهایتا اجازه می دهیم  .قرار می دهیم

به منظور بالک کردن فعالیت پراکسیداز سلولی الم ها را در محلول متانول حاوی آب اکسیژنه بالک کردن آنزیم پراکسیداز سلولی : .۷

 دقیقه بوسیله ۵ بار و هر بار دو بعد از آن، .دقیقه انکوبه می کنیم 10برای مدت  ExtrAvidin-Peroxidaseیا  درصد 3

 .شستشو می دهیم PBS محلول بافری

بافر سیترات ریخته و روی آن  م ها را داخل یک ظرف قرار داده و ال در معرض قرارگیری اپی توپ های آنتی ژن: بدین منظور، .۸

دقیقه در دمای  20سپس ظرف را برای مدت  .درجه سانتی گراد حرارت می دهیم 100تا  9۵ دمای در  دقیقه 10مدت ظرف را به 

 .اتاق می گذاریم تا سرد شود

 .شستشو می دهیم PBS محلول بافری دقیقه با ۵و هر بار برای مدت  مرحله شستشو: الم ها را دو مرتبه .9

روی هر الم ریخته و سپس برای  (fetal bovine serum in PBS %10 سرم)مثال  مقدار مناسبی از بالکینگ بافر .10

 .شستشو می دهیم PBS دمای اتاق قرار داده و سپس بامدت یک ساعت در 

انکوبه ها ریخته و برای یک ساعت در دمای اولیه رقیق شده را روی بافت آنتی بادی مقدار مناسبی ازبادی اولیه: واکنش آنتی .11

 .دقیقه شستشو می دهیم ۵و هر بار  PBS با محلولبار  سپس دو کرده و

دقیقه در دمای  30ثانویه رقیق شده را بر روی هر الم ریخته و به مدت  آنتی بادی مقدار مناسبی ازبادی ثانویه: واکنش آنتی .12

 .دقیقه شستشو می دهیم ۵و هر بار به مدت  PBS می دهیم سپس الم ها را دو بار با محلول اتاق قرار

دقیقه در تاریکی قرار داده سپس الم ها را دو  30و برای رقیق شده را بر روی بافت ها ریخته  Sav-HRP مقدار مناسبی از .13

 .دقیقه شستشو می دهیم ۵و هر بار به مدت  PBS محلول با بار

شستشو می  PBS محلول با مرتبه 3 دقیقه انکوبه،  ۵پس از  ریخته و DAB بر روی هر بافت مقدار مناسبی از محلول .14

 .دهیم

 .هماتوکسیلین قرار داده و سپس با آب شستشو می دهیمالم ها را برای دو دقیقه داخل  .14
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 .دقیقه قرار می دهیم ۵درصد هر کدام دو بار و هر بار  100و  9۵ اتانول در آبگیری جهت را  الم ها .15

 .می کنیم (Mounting) مونت با چسب انتالن الم ها را جهت شفاف شدن داخل زایلن قرارداده و سپس الم ها را .16

 .با میکروسکوپ نوری می باشد از نمونه ها تصویربرداری بررسی و آخر مرحله .1۷

 

 

 : پروتکل کلی تکنیک ایمونوهیستوشیمی به روش نوری4 شکل
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 CD3مارکر با  معده انسانآنالیز ایمونوهیستوشیمی به روش نوری از بافت سرطانی : 5 شکل

 

 فلورسنت به روش ایمونوهیستوشیمیتکنیک 

اتاق  یساعت در دما ۸تا  4درصد به مدت  10 نیفرمال بافت ها را در محلول ،در روش فلورسنت: فیکس کردن بافت هدف .1

ساعت  24از  شیب یبرا تباف تیاز تثب .از اندازه بافت غوطه ور باشد شتریبرابر ب ۵0 دیبا کساتوریمعموالً حجم ف .می کنیم فیکس

 .بروند نیاز ب ایژن ها ممکن است پوشانده  یآنت رایز دیکن یخوددار

بافت  .شود آبگیری دیمذاب، بافت با نیقابل اختالط است، قبل از افزودن پاراف ریبا آب غ نیکه پاراف ییاز آنجا: مرحله آبگیری .2

 کنیم.انکوبه میاتاق  یدر دما قهیدق 30سه بار به مدت  هرکدام 100و  90،  ۷0 های اتانولبه ترتیب در  را ها

 .کنیممی غوطه وراتاق  ی( در دماگزیلول) لنیدر زا قهیدق 20را سه بار به مدت  بافت .3

 .می کنیمقالب گیری  گرادیدرجه سانت ۵۸ یدر دمامذاب  نیپارافی قرار داده و با نیپاراف قالب های را درها  بافت .4

 .می دهیمرا برش  کرومتریم 1۵تا  ۵به ضخامت  یبافت مقاطع ،یچرخش کروتومیاستفاده از م با .۵

 .کنیممیگراد شناور  یدرجه سانت ۵6را در حمام آب  بافت های برش زده .6
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برش  شود. اتاق خشک یشب در دما کیرا برشها  اجازه می دهیم قرار داده و یبافت شناس یالم ها یرا رو برشهای بافتی .۷

 یساز رهیذخ یسال در جعبه ها نیچند یبرا گرادیدرجه سانت ۸تا  2 یدر دما ایاتاق  یتوان در دما یرا م نیدر پاراف های بافتی

 کرد. ینگهدار دیاسال

 کنیم.: در این مرحله ازرقت های مختلف اتانول استفاده مییبافت مقاطعمجدد  دهیآبمرحله  .۸

 .دهیمقرار می( گزیلولدقیقه در زایلن ) 10به مدت  مرتبه 2را  های بافتیبلوک -1-8

 .کنیممی غوطه وردرصد  100دقیقه در اتانول  10به مدت  تبهرم 2را اکنون بلوک ها  -2-8

 ۵0و بعد از آن در اتانول  درصد ۷0دقیقه در اتانول  ۵، سپس درصد 9۵دقیقه در اتانول  ۵را به مدت  نمونه های فیکس شده -3-8

 کنیم.میغوطه ور درصد 

 .شست و شو می دهیمدیونیزه ا آب را ببرش های بافتی  .9

 .می کنیمبافر اضافی را تخلیه سپس و شو غوطه ور کرده و  شست PBS بافر دردقیقه  10به مدت را ها . نهایتا برش10

در صورت  .داختصاصی قوی شونال پس زمینه غیر توپ و سیگیک اپی ه شدنتثبیت بیش از حد ممکن است منجر به پوشاند :نکته

  .لزوم، پروتکل بازیابی آنتی ژن را می توان در این زمان انجام داد

 کشیم.خط می (داکو پنقلم ) مانع آبگریزیک اطراف بافت را با  ،برای جلوگیری از هدر رفت آنتی بادی

آمیزی غیر ، رنگدمای اتاق دقیقه در 30 به مدت( PBS در %1سرم اسب ) در بافر مسدود کننده نمونه هابا انکوبه کردن  .11

 .مکنیمی های اولیه و بافت را مسدود بادیاختصاصی بین آنتی

 .مکنیمیبه الم ها اضافه  آنتی بادی، را طبق دستورالعمل سازنده انکوباسیونبادی های اولیه رقیق شده در بافر نتیآ.12

 .گراد انکوبه شوددرجه سانتی 2-۸که در طول شب در دمای  های بافتیبرش  شودتوصیه می IHC آمیزی فلورسنتبرای رنگ.13

امکان اتصال اختصاصی بهینه آنتی بادی ها به اهداف بافتی را فراهم می کند و رنگ آمیزی غیر اختصاصی پس زمینه  انکوباسیون

 .را کاهش می دهد

رقیق شده در بافر  آنتی بادی ثانویه .می دهیمشو وشست شووشست دقیقه در بافر 1۵بار به مدت  3را  برش های بافتی.14

 .می کنیم انکوبه به بافت ها افزوده و سازندهشرکت طبق دستورالعمل را   انکوباسیون

  .از این مرحله به بعد، نمونه ها باید از نور محافظت شوندنکته: 

 .دهیمقرار میدقیقه در بافر شستشو  1۵بار به مدت  3را  بافت ها. 15
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می انکوبه و در تاریکی دقیقه در دمای اتاق  30و کرده رقیق شده را به هر چاهک اضافه  DAPI میکرولیتر از محلول 300. 16

 آمیزی می کند. هسته سلول ها را رنگی شود و متصل م DNA به DAPI .کنیم

 .می کنیمالم ها را مونت  PBS-گلیسرول محلولبا استفاده از  می دهیم وشستشو  PBS1Xمحلول  باریک  راالم ها .1۷

 می باشد. فلورسنتمرحله آخر بررسی و تصویربرداری از نمونه ها با میکروسکوپ  .18

 

 رنگ آمیزی شده است. DAPIدر تصویر سمت راست، هسته سلولها با . AQP-1مارکر با  رتکلیه از بافت فلورسنت آنالیز ایمونوهیستوشیمی به روش : 6 شکل            

 

 فلورسنت دابل مراحل تکنیک ایمونوهیستوشیمی به روش

نوهیستوشیمی، بررسی دو مارکر یا آنتی روش دابل فلورسنت برای زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که هدف ما از تکنیک ایمو      

 ژن در نمونه هدف بصورت همزمان می باشد. 

استفاده در این روش، کلیه مراحل آماده سازی نمونه کامال مشابه ایمونوهیستوشیمی به روش فلورسنت می باشد و تنها تفاوت آن، 

تصاویر  قرمز دربه طور همزمان می باشد و در نتایج نهایی مارکرها با رنگ های آبی و و دو آنتی بادی ثانویه ادی اولیه از دو آنتی ب

 فلورسنت نمایان می شود. 

ساعت در دمای اتاق انکوبه  1بافر رقت آنتی بادی به مدت  دررا در مخلوط دو آنتی بادی اولیه در رقت مناسب  نمونه های بافتی

مخلوط دو آنتی بادی سپس با  .دقیقه شستشو دهید 2بار  و هر بار  3به مدت  PBS-Tween 20 را در برش های بافتی .کنید

 Texas و( FITC conjugated Horse Anti-Mouse)به عنوان مثال آنتی بادی ثانویه گونژوگه با ثانویه کونژوگه

Red conjugated Goat anti-rabbit) در PBS  را در نمونه ها .دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید 30به مدت 

PBS-Tween 20  هسته ها  ،دقیقه در دمای اتاق 20صورت نیاز به مدت در  .دقیقه شستشو دهید 2بار  و هر بار  3به مدت

 .رنگ آمیزی کنید DAPI را با

 وسپس مونت کنید.  دقیقه شستشو دهید 2بار  و هر بار  3به مدت  PBS-Tween 20 را در برش ها
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 اکنون نمونه ها برای مطالعه زیر میکروسکوپ فلورسنت آماده می باشند.

 

، سبز آنتی بادی اولیه انسولین، قرمز آنتی بادی IVدر بافت پانکراس موش : رنگ زرد: آنتی بادی اولیه کالژن به روش دابل فلورسنت  IHCتصویر  :7 شکل

 استفاده شده است. Cy2, Cy5 and Texas Redاولیه گلوکاگون است. آنتی بادی های ثانویه کونژوگه با 

 

و بهترین پیش شودابل فلورسنت، مهم است که هر آنتی بادی اولیه را به صورت جداگانه آزمایش قبل از ایمونوهیستوشیمی د نکته: 

آل خواهند بود. در غیر این ش تیمار مشابه داشته باشند، ایده. اگر دو آنتی بادی اولیه نیاز به پیگرددتیمار را برای هر آنتی بادی انتخاب 

صورت، باید برای مقاطع پیش تیمار جداگانه و سپس ایمونوهیستوشیمی برای هر آنتی بادی به صورت جداگانه انجام داد. اگر هر دو 

 اشد.فراهم می بایمونوهیستوشیمی دابل فلورسنت  شرایط برای استفاده از تکنیکهای مضاعف پاسخ دادند، تیمار بادی به پیشآنتی

 

 یمقاطع بافتپیش تیمار 

آنتی شوند که اتصال  دهیپوش یا کامال وبه یکدیگر متصل توانند به صورت متقاطع  یمها موجود در بافتژن های آنتی توپیاپ    

توپ  یاپ یتوان به طور قابل توجه یژن م یآنت یابیباز یهاروش ایمعرف  از طریق ماریت شیکند. با پ یرا دشوار م یباد یبه آنتژن 

ژن ها از جمله  یآنت یابیباز یروش برا نیهدف متصل شوند. چند یهاژن یبه آنت یها به راحت یباد یمتقاطع را باز کرد تا آنت یها

 شده است. شنهادیپ غیرهم ویآنز یابیو باز ییگرما یابیباز

 

 اگرمژن ها با آنتی یابیباز

 ی. دما را رومیدهمی و ظرف را در دستگاه بخار قرار  دادهقرار  (pH 6.0) تراتیبافر س یرا در ظرف حاو مقاطعدر این روش،     

 کروفریمانند ما یگرید یتوان از دستگاه ها یمنظور م نیا یبرا .بجوشد قهیدق 20 اجازه می دهیم تاو  میتنظ گرادیدرجه سانت 100

 .استفاده کرد نیز
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 یمیآنز یابیباز

با  فیکس شدهژن از بافت  یآنت یابیباز یتوان برا یرا م گریمختلف د یپروتئازهاو  نیپپس ن،یپسیموتریک ن،یپسیتر، k نازیپروتئ    

 .باشدمیو غلظت متفاوت  فیکساسیونبسته به زمان  تیماراستفاده کرد. غلظت و زمان  نیفرمال

 یمیآنز یابیو باز ییگرما یابیباز بیترک

 یطیشرا کند استفاده شود. یکار نم یبه خوب یمیآنز یابیباز ای ییگرما یابیکه باز یتواند به عنوان انتخاب دوم زمان یم شرو نیا   

 .ستاپ شود دیبا میو غلظت آنز تیمارمانند زمان 

  (Sodium borohydride) سدیم تترا هیدروبورات تیمار با

از استفاده کرد.  نیفرمالفیکس شده در ژن از بافت  یآنت یابیباز یتوان برا یدر بافر فسفات( م %1) میسد دیدریبوروه ماریاز ت     

 انجام فرآیندقبل از  دیبا تیماراست. زمان مناسب نیز  دیدئلگلوتارا های فیکس شدهبافت  درژن ها  یآنت یابیباز این روش برای

 .شودستاپ 

 تونیتر رای، زستیمناسب ن هستند یموضع یژن ها در سطح سلول ها یکه آنت یزمان ژن یآنت یابیباز یبرا X-100 تونی: ترتوجه

X-100 کند. یم بیرا تخر ییساختار غشا  

 جمع بندی 

یک های تجربی دیگر کاربرد دارد. به عنوان یک متد آزمایشگاهی به موازات تکن IHCتا به امروز در تحقیقات زیست پزشکی،      

های قابل برای اطمینان از داده IHC پروتکل درو نکات مهم ها همانطور که در این مقاله توضیح داده شد، رعایت دستورالعمل

دهی درد مانند درد دندان های زیستی که نقش مهمی در سیگنالاعتماد و قابل تکرار بسیار مهم است. در جستجو و شناسایی مولکول

در این حوزه  و پیشرفت ی حرکت به جلواند که محققان را برانتایج آناتومیکی و فیزیولوژیکی را ارائه کرده IHCهای دارند، داده

، درمان و تکنیک ایمونوهیستوشیمی یک روش مقرون بصرفه و با حساسیت باال جهت تشخیصبنابراین کند. می هدایتتحقیقاتی 

  .می باشدپاتولوژی  های مختلف پزشکی از جمله  در حوزهانواع بیماری ها  تحقیق

 

 

 سواالت متداول

 چه تفاوتی بین ایمونوهیستوشیمی و ایمونوسیتوشیمی است؟ .1
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های بافتی می پردازد اما ایمونوسیتوشیمی مطالعه و بررسی آنتی ژن ی و شناسایی آنتی ژن ها در نمونهایمونوهیستوشیمی به بررس

 ها در نمونه های سلولی است.

 

 اصل تکنیک ایمونوهیستوشیمی چیست؟ .2

 ها می باشد.بافتی با استفاده از آنتی بادیهدف در نمونه تشخیص و ردیابی آنتی ژن 

 

 چیست؟  IHCکاربردهای تکنیک .3

 های عفونی، نقشه یابی پروتئوم انسانیرکرها در انکولوژی، تشخیص بیماریارزیابی بیوما

 

4. ihc در پاتولوژی چیست؟ 

 یشگاهیمتد آزما کیشناخته شده است،  IHC( که به اختصار Immunohistochemistry) یمیستوشیمونوهیا کیتکن 

بدن  یمجزا در انواع بافت ها یاز اجزا یربرداریجهت تصو یو آناتوم یمونولوژیا ،یمیوشیب یهاکیاز تکن یبیو ترک یشناسبافت

 باشد. یم رزندهیموجودات زنده و غ


