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 در بافت شناسی  لوب آلشینرنگ آمیزی اختصاصی مقدمه ای از 

 Alcian)بلو  ینسآلیا بلو  آلشینآمیزی های اختصاصی در بافت شناسی تشخیصی و تحقیقاتی ، تکنیک یکی از رنگ

blue .یانینتالوسف یحلقه مرکز یکاز  که مولکول رنگ بزرگ است یکبلو  آلشین( است (Pthalocyanine) یحاو 

 یزوتیورونیوما یهاگروه .متصل شده است یزوتیورونیوماتر به چهار گروه ایوت یوندهایپ یقشده است که از طر یلتشک مس

  یتیچند ظرف یهپا یاز رنگها یبلو گروه آلشین محسوب می شوند. بلو آلشین یونیکات یتماهکه هستند  ینسبتاً قو هاییهپا

 یداس یدهایساکار یبلو هم موکوپل آلشین در بافت شناسی،. است آن به دلیل وجود مسرنگ آبی ه ک آب هستندمحلول در 

های با گروهپیوندهای نمکی با ایجاد ( را یکوپروتئین)گل یلهسولفاته و کربوکس یها یالوموسینو هم س یلهسولفاته و کربوکس

 کند.  یرنگ م ،نهاآاسیدی 

 
 (Alcian blue) بلو آلشینولی رنگ مولک : ساختار1شکل 
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 بلو آلشینتاریخچه رنگ آمیزی اختصاصی 

آمیزی الیاف در نساجی استفاده برای رنگدر صنایع شیمیایی انگلیس تولیده شده و  1940در دهه بلو در ابتدا  آلشین  

ن های ایزوتیورونیوم مرتبط و همچنیاند که از نظر تعداد گروهدر گذشته تولید شده بلو آلشینهای . انواع مختلفی از رنگمی شد

. محققی به نام آغاز شد 1950در دهه  یولوژیکیب اهداف یبرابلو  آلشینرنگ  یشآزماکننده متفاوت هستند. اجزای رقیق

Steedman ستاپ رنگمنجر به  یتادر نه غضروف و موسین استفاده نمود ورنگ آمیزی  را برای بلو آلشین Alcian 

Blue 8GX  شد.برای رنگ آمیزی موسین ها در نمونه های بافتی در پاتولوژی  

 در بافت شناسی بلو آلشینکاربردهای رنگ آمیزی اختصاصی انواع 

مختلف بافت  یتوسط تومورها شود کهیاستفاده م یدیاس یهاینموس تشخیص یبرا یشناسبافت یشگاهبلو در آزما آلشین   

 یصشود و در تشخیاز دستگاه گوارش استفاده م یبافت یهادر نمونه یشترب بلو آلشینرنگ ترشح شوند.  یتلیالهمبند و اپ

 است. یدمف Barrett's esophagusمانند  یکپاتولوژ یندهایفرآ

 یکمک م یدیاس یمختلف مواد مخاطانواع  یزبه تما یز( ن2.5و  1.0مختلف ) یها pHبلو با  یانآلس یاز محلول ها استفاده

 کند.

 بلو آلشین رنگ شده با موسین نگاهی اجمالی به

مثل پراکنده  یددستگاه گوارش، تنفس و تول یتلیومباال هستند که در اپ یبا وزن مولکول ییهایکوپروتئینها گل ینموس

 ، تشکیل( به هم متصلیدساکار ی)پل یدراتکربوه ی ازمتعدد یها یرهبا زنج یمرکز ینیهسته پروتئ یکها از  ینهستند. موس

 یحاو یندهد. هسته پروتئ یلرا تشک آن یدرصد وزن مولکول 80تا  60 استممکن  ینموس یدراتکربوه یاند. محتواشده

پشت  یوجود تکرارها ،ها ینکننده موس ییناست. ساختار تع (threonine) ینو ترئون ینسر ینهآم یدهایاز اس ییباال یرمقاد

و  یها بر اساس تفاوت در توال ینموس ی،مولکول یدگاه. از دباشدیم ینخاص در هسته پروتئ ینهآمیداس یهایاز توالهم سر

 شوند.یم ی( طبقه بندیره، و غMuc 1 ،Muc 2 ،Muc 3مجزا ) یپشت سر هم به خانواده ها یاندازه تکرارها
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 .با رنگ آمیزی اختصاصی آلشین بلوسولفوموسین و سیالوموسین( )های رنگ شده انواع موسین: 2شکل 

 

 یاجزا یبو ترک یمیبر اساس ش یکل گروهاز دو  یکیتوان در  یها را م ینموس ،بافت ها یستوشیمیاییه یدگاهاز د

( COO) یالتکربوکس یهابا گروه ییها یدراتکربوه یحاو "یدیاس" یاباردار  یها ینقرار داد. موس ینموس یدراتکربوه

 یدراتیکربوه هاییرهزنج شده و بار موسین منفی می شود. یونیزه یکژیزیولوف pH  در دو گروه( هستند. هر SO3سولفونات ) یا

 یسطح یتلیومعمدتاً در اپ یخنث یهاینندارند. موس یبار خالص ینهستند و بنابرا یدیاس یهافاقد گروه یخنث هایینموس

 شوند. یم یافتپروستات  یتلیومدوازدهه و در اپ (Brunner’s glands) معده، غدد برونر

 بلو آلشینآمیزی اختصاصی رنگ اب تشخیصی و مورد مطالعه های بافتیانواع نمونه

بلو، بافت هایی که در حالت توموری تولید موسین ها را به دنبال دارند، مورد مطالعه  آلشینآمیزی اختصاصی در رنگ

، بیوپسی یسآپاند معده، روده کوچک،مانند  های مختلف دستگاه گوارشبخش های بافتی عبارتند ازقرار می گیرند. این نمونه

 شوند. آمیزی میرنگ ، ریه، بخش هایی از دستگاه تولیدمثل مانند پروستاتپستان
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 پردازیم.می بلو آلشینآمیزی اختصاصی های ستاپ شده رنگاز پروتکل یکیدر این مقاله به 

شناسیدر بافتبلو  آلشینآمیزی اختصاصی پروتکل رنگ  

دو روی نمونه های بافتی همانند اکثر رنگ آمیزی های اختصاصی دیگر شامل بلو  آلشین یزیدستورالعمل رنگ آم

 باشد.مرحله کلی آماده سازی الم و رنگ آمیزی نمونه بافتی می

 آلشین بلوآمیزی اختصاصی در رنگ یبافتالم از نمونه مراحل آماده سازی 

 هنگامی که نمونه مورد بررسی بافت است ابتدا می بایست بافت طی یک سری مراحل فیکس گردد. 

سلولهای جایگزین آب در  اتانولانجام می شود.  اتانولدر  بافت هاور کردن با غوطهبافت فرایند آبگیری آبگیری بافت:  .1

 شود.در این مراحل استفاده می( 100% تا  70)معموالً از  اتانولافزایش غلظت  از می شود.نمونه بافتی 

تکه های بافت پارافین مذاب با دستگاه پارافین دیسپنسر در تیشوبسکت ها می ریزیم. بعد از آبگیری، گیری بافت: قالب .2

نهایتا بلوکهای  کنیمقالب گیری کرده و اضافه های پارافین را حذف میحاوی پارافین مذاب قرار داده و  را در تیشوبسکت

منجمد   کهپارافین  نهایتا .را در آب فرو می بریم نمونه قالب، پارافین پس از خنک شدن فینی جامد از بافت داریم.پارا

 .کنیمآن را از قالب جدا  می بایستشد 

میکرون  5-3در این مرحله از نمونه پارافینی با دستگاه میکروتوم برشهای نازک در حد گیری از بلوک پارافینی: برش .3

 تهیه می کنیم. 

با دستگاه الم قرار داده و سپس پارافین های اضافی نمونه ها را های نمونه بافتی را روی نمونه برش زده: برشآبدهی  .4

 کنیم. را آبدهی مینمونه ها  حذف می کنیم و با غلظت های مختلف از اتانولگرمکن اسالید 

 کنیم. رنگ می اده شده را طبق پروتکل رنگ آمیزیاکنون الم های آم .5

 

 بلو آلشین یدر رنگ آمیزی اختصاص نمونه بافتیرنگ آمیزی مراحل 

pH نمونه  یکموجود در  یدیاس هایینموس هاییرگروهز یشترب ییشناسا یبرابلو(  آلشین) یانآلس یآب رنگی محلول

  است. بسیار پراهمیت و مهم یبافت

 تهیه می کنیم.به صورت زیر موردنظر طبق فرموالسیون زیر  pHبلو با  آلشینابتدا محلول رنگی  .1
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 97در  8GXبلو  آلشینیک گرم : استیک اسید آبی( %3بلو در  آلشین 1%) pH:2.5بلو  آلشینمحلول رنگی 

نهایتا محلول رنگی را با کاغذ سی استیک اسید گلسیال به ترکیب اضافه می نماییم و سی 3سی آب مقطر حل نموده و سی

 صافی واتمن فیلتر کرده و در ظرف تیره نگهداری می کنیم.

سی هیدروکلریک سی 10آب مقطر حل نموده و  سیسی 90بلو را در  آلشینیک گرم : pH:1بلو  آلشینمحلول رنگی 

 و پس از فیلتر نمودن در ظرف تیره نگهداری می شود.اضافه می کنیم اسید یک نرمال 

حل می کنیم و پس از درصد  10سی از سولفوریک اسید سی 100بلو در  آلشینیک گرم : pH:2بلو  آلشینمحلول رنگی 

 ای تیره نگهداری می کنیم.فیلتر محلول، در ظرف شیشه

با آب مقطر شستشو قرار داده و سپس  %3به مدت سه دقیقه در استیک اسید الم های تهیه شده از نمونه بافتی مورد نظر را  .2

 دهیم.می

جار رنگ آمیزی را از محلول رنگ پر نموده  کنیم. دقیقه رنگ می 30الی  15بلو به مدت  آلشینها را با محلول رنگی الم .3

 بلو کامال سطح الم را بپوشاند. آلشینرنگ تا 

توجه داشته باشیم که های اضافی حذف گردد. دقیقه با آب جاری شستشو می دهیم تا رنگ 5بعد از رنگ آمیزی، الم ها را  .4

 از الم کامال حذف نشود. ، شستشوی مختصر داشته باشیم که رنگ 2کمتر از  pHدر رنگ آمیزی با رنگ دارای 

 می شوند.ور ثانیه غوطه 5الم ها را با آب مقطر به مدت کمتر از  .5

با چسب انتالن و المل نمونه   با اتانول مطلق دهیدراته نموده ویکروسکوپی رنگ آمیزی شده را به سرعت اسالیدهای م .6

 .و با میکروسکوپ نوری نمونه های فیکس و رنگ شده را بررسی می کنیم کنیمرا روی الم مونت می
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 بلو آلشینآزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی  و مواد تجهیزات

 مواد مورد نیاز

  مطلقاتانول 

 پارافین 

 آب مقطر 

 استیک اسید گلسیال 

 چسب انتالن 

 زایلین 

 سولفوریک اسید 

 هیدروکلریک اسید 

 مورد نیازتجهیزات 

 میکروسکوپ نوری 

  پارافین دیسپنسر 

  میکروتومدستگاه 

 دستگاه گرمکن اسالید بافتی 

 آمیزی المرنگ جار 

 الم و المل 

 کاغذ صافی واتمن 

 ای تیرهظرف شیشه 

 کنید. کلیک راتجهیزات عمومی و تخصصی در آزمایشگاه بافت شناسی  مطالعه بیشتر،جهت 
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 بلو آلشینتفسیر نتایج رنگ آمیزی 

های اسیدی اپیتلیال و بافت همبند موسینتشخیص و شناسایی برای بلو  آلشینبا یدی اس یدهایساکار یپل یزیرنگ آم

های و در دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی یافت می شوند. موسین ها نوعی کربوهیدرات هستنداستفاده می شود. موسین

دارای یک حلقه فتالوسیانین حاوی مس است که به چهار گروه ایزوتیورونیوم  آلشیناسیدی بار منفی دارند. مولکول رنگ آبی 

مورد استفاده  pHته به یا کربوکسیل موسین بس های گوگرد وکه دارای بار مثبت هستند، مرتبط است. مولکول رنگ با گروه

، pH 2.5درصد با  3 یکاست یدشده است. با محلول اس یزیرنگ آم ینکند که کدام موس یم یینتع pH  متصل می شود.

 یدهایساکار یفقط موکوپل pH 1.0کند. در  یها را رنگ میکوپروتئینو گل یلهسولفاته و کربوکس یداس یدهایساکار یموکوپل

توسط مس موجود در مولکول رنگ  یهستند. رنگ آب تریدیاس یاربس یها ینموس ینکند، بنابرا یسولفاته را رنگ م یداس

 شود.  یم یجادا

ترشحی سلولهای  یراشود، زیاستفاده م (Barrett's esophagus)بارت  یمر یصتشخ یبرا pH 2.5با بلو  آلشین 

 یخنث یهاینکند اما موس یرنگ م یرا آب یدیاس یها ینموس بلو آلشینکند.  یم یزیرنگ آم یزرا ن(Gobletجامی شکل )

 هایین، که موس PAS رنگ با توانیرا م بلو آلشین ید،کن بررسی یزرا ن یخنث هایینموس خواهیدیکند. اگر میرا رنگ نم

 یهستند ممکن است به رنگ آب یو خنث یدیاس ینموس یکه دارا ییها. سلولاستفاده نمود کند،یرنگ مارغوانی را  یخنث

 بنفش ظاهر شوند.  یا یرهت
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 40× بزرگنمایی شده اند. ارغوانی رنگ PASهای خنثی با رنگ آمیزی و موسین آبی پررنگ بلو آلشین pH 2.5  با ی شکلجامترشحی  یسلول ها: 3شکل 

 

های مربوط به دستگاه بلو در تشخیص انواع بیماری آلشینآمیزی رنگروش تر توضیح داده شد، از مانطور که پیشه

با  یمبدخ یهاسلول ،(Adenocarcinoma colon)کولون ینومآدنوکارسدر بیمار مبتال به گردد. گوارش نیز استفاده می

  .شده اندداده نشان بلو  آلشینو  توسط رنگ آمیزی پاس و اسیدی یخنث یها ینموس
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 دهد.اسیدی را نشان میهای کارسینوم موسینوس که موسین  (b) .موسین های خنثی در سلولهای بدخیم با پاس رنگ شده اند  (a) :4شکل 

 (c) کارسینوم موسینوس ( Mucinous carcinoma) (. ×100، پاسآبی و  آلشینرا نشان می دهد )ترکیب  و خنثی که موسین های اسیدی 

 (dکارسینوم ) سلول حلقه (Signet ring cell carcinoma)  (400 ×، پاسآبی و  آلشینکه موسین خنثی را نشان می دهد )ترکیب 

 

 بافت شناسیآزمایشگاه در  بلو آلشین اختصاصی ارائه خدمات رنگ آمیزی

ها مانند بسیاری از بیماری و تحقیقاتی یپزشک یصدر تشخ یجرای از تکنیک های بافت شناسی یک یزیآمرنگ        

ند اما فاکتورهای زیادی از جمله، نحوه ستاپ، کیفیت مواد، رساگرچه روشی ساده به نظر میتومورها است که 

 هاینمونه نتایج نهایی آنالیز تواند بردر طول انجام تکنیک می کارشناس آزمایشگاهتجربه و  تجهیزات کالیبراسیون

  آمیزی شده مهم باشد. رنگ

در آزمایشگاه پاتولوژی هیستوژنوتک با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد، برشهای بافت میکرومتری       

 آلشینرنگ آمیزی خدمات با کیفیت تهیه کرده و با بکار بردن انواع رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی از جمله 

اسمیر، تری کروم ماسون، کریزیل ویوله، پاس، لوکسال بلو و غیره به بررسی و مطالعه رد، گلژی، پاپ اویلبلو، 
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های بافتی بیمار و سالم ارسالی از سوی محققان، اساتید و دانشجویان می پردازد و نتایج حاصل را به همراه نمونه

شی رایگان و پاسخ به پروتکل های تکنیک به محقق تحویل داده و همچنین فرصت شرکت در کارگاه های آموز

 سواالت محقق مرتبط با طرح پژوهشی برای محقق فراهم شده است.    

 جمع بندی
مختلف از  یهایماریب یمولکول یشناس یبدر مورد آس دانش و آگاهیبه  یابیدست یها برا ینموس ییو شناسا یجداساز

 یبرا تکنیکیبه عنوان  تواندیم پاسو بلو  آلشین هاییکاز تکن یبیترک مهم است. یاربس سیستیک یبروزها و فجمله سرطان

 آلشینبا روش استاندارد  نمونه های بافتی استفاده شود. در اکثر پروتکل ها، یدیاس هاییناز موس یخنث هایینموس یصتشخ

 پاسو بلو  آلشین یبی. کاربرد ترکنیز به دنبال آن از رنگ پاس هم استفاده می شودشوند که  یم یزی( رنگ آمpH 2.5) بلو

بدون  یدبا در یک نمونه همزمان هاینموس همه یراباشد، زها  ینموس یصتشخ یبرا روش ینترجامع یا ینترحساس یدشا

 بررسی و مطالعه شوند. بار یتماه درنظر گرفتن

 

 سواالت متداول
 ، چه رنگی مشاهده می شوند؟  pH:2.5بلو در  آلشینموسین ها با رنگ  .1

 هستند. پررنگ بلو آبی آلشینموسین های اسیدی با رنگ آمیزی 

 شود؟بلو استفاده می آلشینمیزی آاز رنگدستگاه گوارش  هایدر تشخیص سرطانچرا  .2

-بلو تشخیص داده می آلشینآمیزی کنند که با رنگهای گلیکوپروتئینی را ترشح میموسینتومورهای دستگاه گوارش 

 شوند.

 انجام داد؟ها بلو برای مطالعه موسین آلشینرنگ آمیزی  توان همزمان بااختصاصی را میکدام رنگ آمیزی  .3

 توان استفاده نمود.ها میرنگ آمیزی موسینبرای را همزمان بلو  آلشینآمیزی پریودیک اسید شیف یا پاس و رنگ
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