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 شناسی در بافت اویل رداختصاصی  رنگ آمیزیمقدمه ای از 

از قدیمی ترین و متداول ترین تکنیک های کاربردی در تشخیص  Oیا روغن قرمز O (Oil red O )رنگ آمیزی اویل رد          

اندازه گیری یک رنگ لیزوکروم محلول در چربی است که جهت  Oil redرنگ اویل رد یا چربی در نمونه های بافتی است. 

در پاتولوژی تازه و فروزن حاوی چربی های بافتی لیپیدهای موجود در نمونه ها و ، لیپوپروتئینگلیسریدهاتری کمی و کیفی

یا اویل رد  OROرنگ محلول در چربی فیلیک قابلیت شناسایی و تشخیص انواع چربی ها را دارد. این رنگ هیدروکاربرد دارد. 

O  با فرمول شیمیاییC26H24N4O  شامل دو گروه  408.510و جرم مولکولیazo چهار گروه متیل و یک گروه ،

نها شده و در نتیجه حاللیتشان را در ع از یونیزاسیون آدارای ساختارهایی هستند که مان azoرنگ های هیدروکسیل می باشد. 

 نمونه هدف را قرمز می کند. نانومتر جذب کرده و  518اشعه با طول موج  Oیا اویل رد  ORO لیپیدها آسان می کند.

 
 O4N24H26Cبا فرمول شیمیایی  O: ساختار اویل رد 1شکل 

 

 .کنیدکلیک  در پاتولوژی اختصاصیبرای آشنائی با سایر رنگ آمیزی های 
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 در بافت شناسی اویل ردرنگ آمیزی اختصاصی  هایکاربردانواع 

پرکاربرد در آزمایشگاه های تشخیصی و تحقیقاتی می باشد. از جمله کاربرد های آن می رنگ آمیزی اویل رد از روش های 

 توان به موارد زیر اشاره نمود. 

حوزه پاتولوژی، این رنگ آمیزی جهت تشخیص تعدادی از بیماریها از جمله در : رنگ آمیزی اویل رد در پاتولوژی

های شناسایی و تشخیص لیپیدها در توبولکبد چرب، آمبولی چربی در ریه ها،  یماریهای متابولیکی کاربرد دارد. تشخیص بیماریهایب

 روش رنگ آمیزی اویل رد انجام می شود. با این  و کتواسیدوز دیابتیپروکسیمال کلیه ها به عنوان مارکر تشخیصی دیابت 

جهت تشخیص اثر در صحنه جرم  Oروغن قرمز  یزیآمرنگ یکتکناز پزشکی قانونی: رنگ آمیزی اویل رد در 

، اسیدهای چرب، گلیسریداثر انگشت و عرق فرد مجرم شامل نیز استفاده می شود. روی محیط خشک و مرطوب انگشت مجرم 

  باشد.استرهای موم و غیر ه می 

تمایز  میزانو مشاهده تشخیص : و پاتوفیزیولوژی سلولی رنگ آمیزی اویل رد در تحقیقات کشت سلولی

  در کشت سلولی توسط رنگ آمیزی اویل رد انجام می شود. بنیادی مزانشیمیسلولهای 

 

 اویل رد رنگ شده باهای چربی بافت و سلول به نگاهی اجمالی

این شده است. عالوه بر  یلتشک یچرب یسلول هاعمدتا از آدیپوسیت ها یا بافت همبند سست است که  یک یبافت چرب

یی است که از جمله آنها ها( سلولstromal vascular fraction) ییاستروما یبخش عروق یحاونیز  یبافت چرب ،سلولها

. شاره نمودمانند ماکروفاژها ا یمنیا هایو انواع سلول یعروق یالاندوتل یهاسلول ها،یبروبالستف ها،آدیپوسیتیشپ می توان به

ذخیره و آزادسازی لیپید از سلولهای چربی در بافت چربی  می باشد. یپیدبه شکل ل بدن یانرژ یرهذخ بافت چربی ینقش اصل

طول عمر، مغز استخوان در تمام  یچرب یسلول ها یدتجد یمنبع مهم برا یکفاکتورهای اصلی در تنظیم تعادل انرژی هستند. 

  است.

 یتوکیناستروژن و س ین،مانند لپت ییهورمون ها یرازنیز به عنوان یک غده درون ریز اصلی شناخته شده است  یبافت چرب   

 یکه گرما یقهوه ا یکند و بافت چرب یم یرهرا ذخ یکه انرژ یدسف یعبارتند از: بافت چرب یکند. دو نوع بافت چرب یم یدتول راها 
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مزمن  یالتهاب یندهایفرآشود.  یکنترل م یژن چرب سطتو یتا حدود یبافت چرب یلرسد تشک یکند. به نظر م یم یدبدن را تول

که منجر به بیماریهای مختلف مرتبط با بافت چربی از جمله بیماری های  هستند یدر اختالل عملکرد بافت چرب یدیاز عوامل کل

 متابولیکی می شود.

 

 ست.اسلولهای بافت چربی نشان داده شده انواع : 2شکل       

 

 اختصاصی اویل رد آمیزی های بافتی تشخیصی و مورد مطالعه با رنگنمونهانواع 

انجام می شود. در  منجمد شده در دمای منفی هشتاداویل رد در بافت شناسی روی نمونه های بافتی تازه رنگ آمیزی      

برشهای پارافینی بافت ها استفاده نمود چرا که چربی و لیپیدها از این بافت ها به مرور حذف می شود. این تکنیک نمی توان از 

همچنین می توان روی نمونه البته در بعضی موارد نادر جهت تشخیص لیپوپروتئینها در نمونه های پارافینی نیز استفاده می شود. 

این تست ( In vitro) های سیتولوژی خشک شده در محیط و سلولهای چربی تمایز یافته کشت داده شده در محیط آزمایشگاهی

 را انجام داد. 

 

file://///192.168.100.24/Document/The%20Fourth%20Floor/Storekeeper/محتوای%20سایت/آموزش%20جامع%20رنگ%20آمیزی%20اختصاصی%20اویل%20رد%20در%20آزمایشگاه%20بافت%20شناسی.docx%23_نمونههای_بیولوژیکی_هدف
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 پردازیم.( میOil red O) Oدر این مقاله به یکی از پروتکل های رنگ آمیزی اویل رد 

 شناسیبافتدر  اویل رد اختصاصی رنگ آمیزی پروتکل

بصورت تازه  %99پودر اویل رد در ایزوپروپانول را با حل کردن  Oابتدا محلول اویل رد  Oروغن قرمز  یزیآمرنگ یکتکندر  .1

 پروپیلن گلیکول حل گردد.را در  Oروش دیگر این است که پودر اویل رد  آماده می کنیم.

پس از بسته   دهیم.چسب اختصاصی برش فروزن برای قالبگیری قرار میدر دستگاه فروزن سکشن، نمونه روی پایه محتوی  .2

های تهیه شده  می کنیم. برشمتر تهیه میلی 10الی  8دستگاه فروزن سکشن، برش های بافتی فروزن با اندازه  در شدن نمونه

 را روی الم قرار داده تا با جریان هوا خشک شوند. 

 کنیم. برشها را در فرمالین فیکس می .3

 دقیقه شستشو می دهیم.  10الی  1سپس برشها را با آب به مدت  .4

 شناور می کنیم. %60در ایزوپروپانول برشهای فیکس شده را  .5

آمیزی می رنگتهیه شده  Oدقیقه با محلول اویل رد  15کس شده را به مدت اسالید های میکروسکوپی حاوی برشهای فی .6

 کنیم. 

دقیقه در  2اسالیدها را به مدت یک الی الوم رنگ کنیم. در این مرحله نیز هسته سلولهای نمونه ها را نیز با هماتوکسیلین  .7

 رنگ هماتوکسیلین قرار می دهیم.

 دهیم. با آب مقطر شستشو میاسالیدها را  .8

 ها را مونت کرده و زیر میکروسکوپ نوری بررسی می کنیم. نهایتا نمونه .9
 

 آزمایشگاهی مورد نیاز برای تکنیک رنگ آمیزی اویل رد و مواد تجهیزات

 مواد مورد نیاز

 رد  لیمحلول اوO  

 ایزوپروپانول و پروپیلن گلیکول 

 رنگ افتراقی هماتوکسیلین 
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 مورد نیازتجهیزات 

  فروزن سکشندستگاه 

 برای قالبگیری فروزن اختصاصی برش چسب 

  آمیزی المرنگجار 

 میکروسکوپ نوری یا فلورسنت 

 الم و المل 

 کنید.کلیک  تجهیزات عمومی و تخصصی در آزمایشگاه بافت شناسیمرتبط با مطالعه بیشتر جهت 

 

 اویل ردتفسیر نتایج رنگ آمیزی 

سلولهای چربی موجود در نمونه بافتی فروزن یا سلولهای آدیپوسیت کشت  Oهمانطور که توضیح داده شد رنگ اویل رد 

ی سالم و بیمار های چربی در بافت هابررسی کیفی و کمی سلولکند. داده شده در محیط آزمایشگاهی را قرمز رنگ آمیزی می

ده رنگ قرمز زیر میکروسکوپ نوری مشاهسلولهای چربی به با رنگ آمیزی اویل رد قابل انجام می باشد.  مانند تومور لیپوسارکوما

به عنوان هسته ها نیز قابل مشاهده می شوند. های دیگر برای هسته سلولها نیز استفاده شود می شود و چنانچه از رنگ آمیزی

 می کند. ، هسته ها را به رنگ آبی رنگ آمیزی هماتوکسیلین الوممثال رنگ آمیزی 

مشاهده رسوب چربی در بافت کبد نرمال و چرب موش آزمایشگاهی را نشان می  در شکل زیر رنگ آمیزی اویل رد امکان

هیچ چربی در بافت کبد ندارد در نتیجه رنگ قرمز اویل رد مشاهده نمی شود. اما در  )شکل سمت چپ( دهد. نمونه گروه کنترل

 تجمع چربی با رنگ قرمز قابل مشاهده می باشد.  )شکل سمت راست( نمونه مبتال به کبد چرب
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 بخش های فروزن بافت کبد Oاویل رد  : رنگ آمیزی3شکل 

 

 در آزمایشگاه بافت شناسی Oارائه خدمات رنگ آمیزی اختصاصی اویل رد 

بافت مغز غنی از چربی می باشد یا بافت های منحصر بفرد دارد مثال بافت های بدن موجود زنده ویژگیهر یک از         

ای می باشد. بنابراین نیاز است در بافت شناسی جهت مطالعه و بررسی تحقیقاتی و قلب دارای فیبرهای ماهیچه

های اختصاصی رنگ آمیزی استفاده شود تا نتایج قابل استناد و معتبر های بافتی، از تکنیکتشخیصی پزشکی نمونه

های عمومی و اختصاصی ستاپ و بخش پاتولوژی شرکت بافت و ژن پاسارگاد، انواع رنگ آمیزیکسب گردد. از این ر

با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد و باکیفیت ترین مواد توسط های پژوهشی محققین جهت انجام طرح

 انجام داده است. کارشناسان باتجربه 

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

رد، کیفیت تهیه کرده و با بکار بردن انواع رنگ آمیزی های عمومی و اختصاصی از جمله رنگ آمیزی اختصاصی اویل

های بافتی بیمار و سالم ال بلو و غیره به بررسی و مطالعه نمونهگلژی، تری کروم ماسون، کریزیل ویوله، پاس، لوکس

فرستاده شده از سوی محققان، اساتید و دانشجویان می پردازد و نتایج حاصل را به همراه پروتکل های تکنیک به محقق 

طرح پژوهشی تحویل داده و همچنین فرصت شرکت در کارگاه های آموزشی رایگان و پاسخ به سواالت محقق مرتبط با 

 برای محقق فراهم شده است.    
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 جمع بندی

اختصاصی سلولهای  ، رنگ آمیزیدر آزمایشگاه پاتولوژی تشخیصی و تحقیقاتی یکی از رنگ آمیزی های اختصاصی

رنگ در مواد بیشتر میزان حاللیت بر اساس با رنگ های محلول در روغن  رنگ آمیزی لیپیدها .است Oاویل رد  چربی با نام

تجمعات سلولهای چربی و لیپیدها در بافتی های محیطی می تواند منجر به می باشد. نسبت به حالل های هیدروالکلی پوئیدی لی

یکی از راه های تشخیص این توده های چربی در بیماران مشکوک انجام رنگ آمیزی های برخی بیماریهای متابولیکی گردد که 

توضیح ل رد و نتایج حاصل از آن را اویآمیزی رنگاز جامع  یاین مقاله تالش شد تا آموزشدر . است Oپاتولوژی از جمله اویل رد 

 دهیم.

 

 سواالت متداول

 باشد؟اویل رد اختصاصی کدام سلولهای بدن می آمیزی رنگ .1

 کند.را به رنگ قرمز رنگ آمیزی میسلولهای چربی روش این  

 20نمونه های بافتی سریعا در دمای منفی جهت رنگ آمیزی اویل رد در چه دمایی از نمونه های بافتی برش تهیه می شود؟  .2

 دستگاه فروزن سکشن منجمد شد و برشها در همین دما از آنها تهیه می گردد.

بله دو یا چند رنگ آمیزی  اده نمود؟های دیگر هم استفگ آمیزیتوان عالوه بر استفاده از رنگ آمیزی اویل رد از رنآیا می .3

 همزمان با اویل رد برای نمونه های هدف استفاده نمود.دیگر هم می توان 
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